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RESUMO
O presente trabalho discorre sobre a representação social da tuberculose e suas
transformações a partir da segunda metade do século XIX. Inserido no campo da
História Social, o presente estudo nos permite compreender, por meio da análise
qualitativa com domínio na História das Representações, a história de diferentes
grupos sociais que coexistiam a partir da segunda metade do século XIX, e por meio
da História Oral visa compreender como o estigma social da tuberculose afetava as
relações sociais entre doentes e sadios em são José dos Campos de 1900 – 1950.
Palavras-chave: História, Representação Social, Estância Climática, São José dos
Campos, Tuberculose.

ABSTRACT
This paper discusses the social representation of tuberculosis and its transformations
from the second half of the XIX century. Inserted in the field of Social History, this
study enables us to understand, through qualitative analysis with the field in the
History of Representations, the history of different social groups coexisted from the
second half of the XIX century, and through the Oral History aims understand how
the social stigma of tuberculosis affected social relations between patients and the
healthy in São José dos Campos of 1900-1950.
Key words: History, Social Representation, Climate Resort, São José dos Campos,
Tuberculosis.
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Introdução
São José dos Campos, cidade conhecida mundialmente como polo tecnológico
aeroespacial, está situada no eixo Rio-São Paulo no Vale do Paraíba Paulista. De
acordo com o XII Censo Demográfico realizado no ano de 2010, São José dos
Campos conta com 629.921 residentes, possuindo a sétima maior população
municipal do Estado de São Paulo, representando “1,52% dos moradores do estado
e 27,81% da população da região administrativa do Vale do Paraíba Paulista”
(PMSJC, 2012:54).

Figura 1: Cidade de São José dos Campos destacada no eixo Rio – SP. Fonte: Google Earth Pro,
2016

De acordo com dados apresentados pela administração municipal no ano de
2012, entre os anos de 2000 e 2010 São José dos Campos cresceu cerca de 16,7%,
mantendo uma taxa de crescimento anual de 1,57%. Com relação a sua população
rural e urbana, é possível evidenciar que
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as variações ocorridas na composição urbana e rural ao longo das
décadas de 80, 90, 2000 e 2010 relacionam-se com as sucessivas
modificações na legislação municipal referente à delimitação dos
perímetros urbano e rural do município, sendo a mais recente a Lei
Complementar Municipal 428/2010, que estabelece as normas
relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo (PMSJC,
2012:55).

Tabela 1: Evolução populacional do município de São José dos Campos (1940-2010) Fonte: PMSJC,
2012:55

No entanto, o município de São José dos Campos não possui tal grandeza e
desenvolvimento desde sua formação. Oriunda da política colonial de aldeamento, a
cidade teve sua formação inicial como uma fazenda jesuíta de criação de gado na
região do Rio Comprido, nomeada como Aldeia de São José do Parahyba. Por volta
de 1680, o aldeamento jesuíta é transferido para uma nova localização, no atual
centro da cidade na região onde está situada a Igreja Matriz.

2

Devido às políticas protecionistas do território, adotadas pelo Governador da
Capitania de São Paulo, Morgado de Mateus1, no ano de 1767, a Aldeia de São José
do Parahyba foi elevada politicamente à Vila, tendo sua economia baseada na
subsistência até meados de 1850. Nesse momento, o Vale do Paraíba Paulista
passava por uma fase cafeeira. Levando em consideração o desenvolvimento do
café em algumas cidades do Vale do Paraíba, São José dos Campos não se
desenvolveu de forma expressiva nesse período, permanecendo sem muito
destaque na produção do café. Em 1864, foi elevada a condição de Cidade e, em
1871, deixou de ser chamada de São José do Parahyba, sendo nominada de São
José dos Campos, nome que carrega até hoje. Já no ano de 1872 recebeu uma
Comarca própria.

Figura 2: Croqui urbanístico da vila de São José por Arnaud Julien Pallière (1821). Fonte: Acervo PróMemória São José dos Campos/Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica/Univap.

Para as historiadoras do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória,
No século XX, São José dos Campos se tornou uma cidade de
destaque local, dando início a um processo de centralização e
concentração de investimentos, população, equipamentos, etc. O
marco foi a cidade sanatorial que atuou fortemente no setor terciário,
1

D. Luis Antonio de Sousa Botelho Mourão, foi o 4º Morgado de Mateus, servindo a Coroa Portuguesa como
Governador da Capitânia de São Paulo durante as invasões espanholas ao território brasileiro. Morgado é um
titulo nobiliárquico utilizado para estabelecer uma relação de vassalagem entre seu possuidor e o monarca. Além
disso, serve como uma organização familiar que estabelece estatutos e normas de comportamentos para os
sucessores do titulo (primogênito).
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através da instalação de serviços variados para atendimento dos
doentes (Papali et al, 2015,s.p).

Segundo Papali (et al, 2015), o período em que São José dos Campos tinha sua
economia centrada na sua condição de estância foi o de maior importância para a
história da cidade, sobretudo porque foi a fase sanatorial que abriu as portas da
cidade para as primeiras intervenções em seu espaço urbano juntamente com as
políticas publicas trazidas pela intercessão do Estado em território joseense. Desta
maneira, “foi pela via da doença que a cidade se modernizou. Essa modernização foi
impressa em prédios, estruturas urbanas e bairros planejados, pela indústria e pela
técnica, pela limpeza das ruas e alargamento das avenidas” (Papali et al, 2015).
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CAPÍTULO I
1.1: A Teoria das Representações e as Representações Sociais sobre a
Tuberculose: o imaginário europeu no século XIX.

No decorrer da história humana podemos evidenciar marcas deixadas por
inúmeras guerras e grandes epidemias. Mas se nos atentarmos a seus efeitos
devastadores, podemos afirmar que as epidemias vitimavam em proporções maiores
que as guerras. Para Stefan Ujvari (2003), o século XIX foi o século da tuberculose
devido a urbanização industrial, trazida pela nova dinâmica de produção em massa,
que se aliava as condições de vida da população operaria, contribuindo assim para o
surgimento da doença e de seus meios de contágio.
A tuberculose permeia a história humana desde os tempos pré-históricos.
Podemos evidenciar a presença da tuberculose em todas as áreas ocupadas pelo
homem, como por exemplo, em ossadas encontradas no Peru e em esqueletos
mumificados oriundos do Antigo Egito (3.000 A.C). É durante a Primeira Revolução
Industrial, por meio de sua urbanização crescente no século XVIII, que a tuberculose
se espalha por toda a Europa, disseminando-se de forma mortal para outros
continentes, acarretando no aumento do índice de mortalidade.
Tratando-se de uma doença infectocontagiosa crônica, a tuberculose

tem como agente etiológico a Mycobacterium tuberculosis. Acreditase que este micróbio – também conhecido como bacilo de Koch –
seja anterior ao próprio Homem, sucedendo formas ainda mais
elementares de vida microscópica. O encontro entre o germe da
tuberculose e a espécie humana levou o agente infeccioso a
desenvolver estratégias de adaptação ao novo hospedeiro: além da
perda da capacidade de multiplicação no meio exterior, o bacilo
inicialmente sofreu um significativo aumento de virulência para, na
continuidade, restringir sua capacidade destrutiva, tornando-se um
comensal aceitável para os indivíduos e para os agrupamentos
humanos (Bertolli Filho, 2001:29).

Se levarmos em consideração as péssimas condições sanitárias e higiênicas
da população urbana no século XIX, podemos encontrar condições adequadas para
a propagação da doença, o que tornou a tuberculose um problema à saúde do
5

indivíduo, como também à saúde de diversos grupos sociais. Na América, as
pesquisas em torno da tuberculose se concentraram em duas correntes, uma
defendida por Aristides Moll, em 1969, e outra amparada pelas pesquisas do francês
Mirko Grmek, já em 1983. Para Bertolli Filho (2001),

Aristides Moll (1969) defende a tese que coloca a tuberculose como
moléstia conhecida pelos autóctones americanos muito antes de
1492, assinalando que os Incas haviam batizado a letal enfermidade
com o nome de chakionkoy. Outro pesquisador, o francês Mirko
Grmek (1983), também aponta para a presença da tísica no „Novo
Mundo‟ no período que antecedeu a invasão europeia. Com base em
dados oferecidos pela paleopatologia, Grmek assinala que a infecção
pulmonar apresentava-se como evento corriqueiro nos centros
urbanos pré-colombianos, fazendo poucas vítimas nos agrupamentos
de tamanho reduzido e que mantinham escassos contatos com as
tribos maiores (Bertolli Filho, 2001:57).

Já no Brasil, a tuberculose ganha notoriedade somente no século XIX,
lançando-se sobre a população pobre e faminta que se amontoava em cortiços
propiciando o alastramento da doença. Em 1898, a tuberculose torna-se a principal
causa de morte entre da população pobre. Nesse momento a tuberculose não era
combatida, visto que o foco do império era o combate a febre amarela, o que levou
ao combate tardio da moléstia pulmonar, Stefan Ujvari (2003) justifica a ênfase do
império em combater a febre amarela afirmando que

os imigrantes europeus não haviam tido contato com a doença em
seu continente e, portanto, não apresentavam imunidade a esse mal.
Assim, a febre amarela atrapalhava muito a política de imigração do
Império, chegando a ameaçar a produção de sua principal fonte de
renda, o café. Com isso, iniciou-se um combate para mantê-la sob
controle; as outras epidemias que acometiam a população pobre,
contudo, ficaram em segundo plano. Todas as medidas visaram
melhorar a imagem internacional do Brasil, sem prejudicar a
imigração europeia (Ujvari, 2003:134).

Nesse momento, é intrigante como a tuberculose, doença que assombrou a
Europa na segunda metade do século XIX e o Brasil no início do século XX, semeou
de diferentes formas o imaginário popular. Os estudos das representações sociais
são de extrema importância para a compreensão de como a

tuberculose

influenciava, de formas diferentes, o imaginário popular europeu no século XIX e
como esse imaginário foi se modificando de acordo com as pressões exercidas pela
6

política, economia e pela própria sociedade. O estudo das representações sociais
nos permite compreender as formas de apreensão coletiva de uma realidade.
Segundo Santos (2011) “É na psicologia social que o conceito de
representações sociais se desenvolve, ele é uma das noções fundamentais desta
disciplina. No entanto, cabe ressaltar que estamos cientes dos múltiplos enfoques
que este conceito permite (...)” (Santos, 2011: 32). Foi no final do século XVIII que
surge o conceito de representação coletiva, se tornando a base conceitual para a
formação do que hoje conhecemos como conceito das representações sociais. O
conceito de representação coletiva foi introduzido por Emilé Durkheim ,em 1898,
pretendendo explicar certos fenômenos, que segundo ele deveriam ser estudados a
partir do coletivo. Para Santos (2011), Durkheim acreditava que as regras

que

regiam a vida individual são diferentes das regras que regiam a vida coletiva, sendo
assim, “a representação coletiva, para ele, não é somente a soma das
representações individuais, mas um novo conhecimento, que pode, inclusive,
favorecer uma recriação do coletivo.” (Santos, 2011: 33).
O Autor salienta que,

a partir das leituras desta noção de representação “coletiva” da obra
de Durkheim, surgiu na psicologia social o conceito de
representações sociais. Cardoso (2000: p. 23) afirma que para os
psicólogos, as representações sociais têm, entre outras, a
característica de facilitar a comunicação (...). Isto é também
ressaltado por Mary Jane P. Spink, que tendo em vista as
contribuições de Denise Jodelet, nos adverte que é justamente a
partir deste ponto que o conceito de representações sociais diverge
do conceito de representação coletiva, pois suas estruturas são
dinâmicas apreendidas no contexto das comunicações sociais, e,
desta maneira, mais flexíveis e permeáveis que as representações
coletivas de Durkheim. Estas características aproximam as
representações sociais das modernas análises de discurso, que,
influenciadas por Wittgenstein, são centradas na relação entre
linguagem e ação (Spink, 1993: p. 6) (Santos, 2011:33).

Sendo assim, a comutação do termo “coletivas” para o termo “sociais”, reflete
a diferença entre o conceito de representações de Emilé Durkheim, e os novos
conceitos estabelecidos por meio dos estudos na área da psicologia social, onde
“(...) as representações sociais não derivam de uma única sociedade, como em
Durkheim, mas de diversas sociedades que existem no interior da sociedade maior
(Oliveira: 2004)” (Santos:2011).
7

Segundo o autor,

Devemos compreender o conceito de representação tendo em vista
uma filosofia dos signos que se movem, onde não há sujeitos fixos,
de um lado, representando objetos imóveis, de outro. É como um
tabuleiro de xadrez, muda-se a posição das peças e temos novos
sentidos, novas ordens, outras cosmologias. Dependendo do
contexto, um peão pode se converter em pedra angular. Se
pensarmos a representação tendo em vista, então, as alternativas
que apresentamos neste artigo teremos subsídios para tentar
compreender as paratopias nas quais estão metidos os sujeitos de
quaisquer discursos e talvez consigamos nos aproximar da idéia de
que “há sujeito, há objeto, há representações”, uma alternativa ao
pensamento tradicional de que: “o sujeito representa o objeto”
(Santos, 2011: 48-49).

Sêga (2000) evidencia que o conceito de Émile Durkheim havia sido
esquecido. Para ele, o resgate foi feito por Serge Moscovici em 1961, passando a
observar e estudar as complexidades individuais e coletivas, apontando fenômenos
singulares. Desta forma Angela Arruda (2002) observa que Moscovici recorre a dois
processos, um nominado como objetivação, que desvenda como se constitui a
estrutura o conhecimento do objeto. Outro processo trabalhado pelo autor, é a
ancoragem, que se trata de como o conhecimento se firma no social e em volta dele.
Segundo

Ciro

Flamarion

Cardoso

(2012),

é

possível

abordar

as

representações sociais de maneiras variadas. O autor nos apresenta quatro
abordagens interligadas dentro das representações sociais, mas que ao mesmo
tempo são diferentes dependendo do tipo de pesquisa a ser realizada. São elas: 1)
algo visto em seu processo de surgimento, estruturação ou estabelecimento dentro
da sociedade; 2) algo com funções centrais nas etapas da comunicação social; 3)
algo que possui estruturação e características próprias; 4) algo que explora suas
relações com as diversas estruturas da sociedade.
Para Cardoso (2012), Serge Moscovici pode ser considerado um dos maiores
estudiosos das representações sociais no campo da Psicologia Social, evidenciando
que Moscovici acredita que as representações sociais podem ser definidas como

(...) conjuntos dinâmicos [...], teorias ou ciências coletivas sui generis,
destinadas a interpretar e dar forma ao real. [Elas remetem a] [...] um
corpus de temas e princípios que apresentam uma unidade e se
aplicam a zonas particulares de existência e de atividade... Elas
determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores ou
das ideias presentes nas visões partilhadas pelos grupos e regulam,
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por conseguinte, as condutas duráveis ou admitidas (Moscovici apud
Cardoso, 2012:43).

Aprofundando os conhecimentos de Serge Moscovici, Denise Jodelet ressalta
que para os teóricos, o estudo do senso comum, do cotidiano das pessoas e de
seus grupos, são de extrema importância. E dessa forma, a teoria das
representações sociais se interessa em compreender como esses indivíduos forma,
analisam e modificam o mundo que os rodeia (Santos, 2011). Jodelet (apud Arruda,
2002) evidencia que se deve estudar as representações sociais unindo questões
afetivas, mentais e sociais, proporcionando uma integração entre cognição,
linguagem e comunicação. Para ela, toda representação é a representação de
alguém, contendo um conteúdo, e de algo. Jodelet (apud Arruda,2002) recomenda
que se leve em consideração

três grandes ordens de fatores a serem levados em conta como
condições de produção das representações: a cultura, tomada no
sentido amplo e no mais restrito, a comunicação e linguagem
(intragrupo, entre grupos e de massas), e a inserção
socioeconômica, institucional, educacional e ideológica. (Jodelet
apud Arruda, 2002:142)

No século XIX, o romantismo europeu, presente nas manifestações artísticas
e culturais, provoca um encantamento pelo mal. Nesse momento, a tuberculose é
representada de forma apaixonada através de poemas e outras manifestações
artísticas expressando, por meio da associação a morte, os projetos de negação do
“mundo concreto” e também do desencanto dos literários e artistas da época, com a
vida social. Para os intelectuais, a tuberculose também servia como uma maneira de
afirmar sua posição singular perante a sociedade, cultuando os sinais da doença,
visto que o candidato a literário deveria ostentar os sintomas da tuberculose,
afirmando assim, seu caráter nobre e genial (Pôrto, 2007).
Mas Rosemberg (1997) evidencia que a presença de figuras célebres
imolados pela tuberculose não se dá somente no campo da arte e da literatura. O
autor afirma que tais figuras podem ser encontradas nas principais enciclopédias,
sendo eles “16 reis e imperadores, duas rainhas, 53 com titulagem de nobreza, 101
escritores, 110 poetas, 40 cientistas, 8 filósofos, 16 músicos, 9 pintores e 9 santos
católicos” (Rosemberg,1999:7). Além disso, podemos encontrar no campo da
medicina diversos médicos de prestígio internacional que, entre a segunda

metade
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do século XIX e a primeira metade do século XX contraíram a doença, como por
exemplo “Chevalier Jackson, pioneiro da broncoscopia, e Ramón y Cajal, prêmio
Nobel pelos estudos de anatomia fina do cérebro e da degeneração das fibras
nervosas” (Rosemberg, 1999: 9).
Em alguns casos, podemos encontrar escritores desse período que não
contraíram tuberculose, como por exemplo, Victor Hugo, Zola, Charles Dickens e
Eça de Queiroz, que não foram contagiados pela moléstia pulmonar, mas retratavam
e analisavam personagens tuberculosos. Na literatura brasileira, podemos encontrar
traços da representação da tuberculose na poesia de Alvares de Azevedo, que
perpetuou em versos sua futura morte em função da tuberculose:
Descansem o meu leito solitário
Na floresta dos homens esquecida
À sombra de uma cruz e escrevam nela:
Foi poeta, sonhou e amou a vida
(Azevedo Apud Rosemberg, 1999:11).

O romantismo do século XIX acaba por redefinir o padrão estético. Estar tuberculoso
reforça toda beleza e sensualidade feminina. Segundo Bertolli Filho:

A tez pálida, os olhos lacrimejantes, as faces rosadas e a rouquidão
da voz davam destaque aos corpos lânguidos, à alvura dos dentes e
à tonalidade dos cabelos, tornando os „anjos tísicos‟ modelos da
estética feminina cultuada pelos românticos, sendo que as mulheres
que correspondessem a este perfil eram situadas como objetos
máximos dos desejos masculinos (Bertolli Filho, 2001:46).

Já no final do século XIX, podemos evidenciar uma mudança na
representação social da tuberculose. Se no inicio do século a doença representava
genialidade e status, no final do mesmo passa a representar o rompimento dos
valores e convenções do período, passando de doença dos intelectuais e literários
para doença dos boêmios e das cortesãs. Bertolli Filho enfatiza que a partir desse
momento “os tísicos tornaram-se objeto de uma série de tratamentos metafóricos
que resultaram na percepção da vida infectada como sinistro espelho dos
desregramentos e perversões promovidas pela existência grupal, especialmente
após as Revoluções Burguesas.” (Bertolli Filho, 2001:43)
Dentro dessa nova visão sobre a doença e o doente, Soares (1994)
exemplifica por meio da tira “História de uma cocote”, publicada em 1872 pelo jornal
Tupy no Rio de Janeiro, que a figura feminina ainda persiste no imaginário popular.
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Retratando a história de uma Dama das Camélias2, que após viver uma infância
saudável e regrada, se entrega a libertinagem desperdiçando sua saúde nos
prazeres da vida boemia, terminando sua vida com tuberculose em uma cama de
hospital, tendo, nas palavras de Soares (1994), “ao seu lado, como única
companhia, uma escarradeira testemunha a presença da Peste Branca, cruel
destino para uma vida degenerada” (Soares, 1994:128).

Figura 3: História de uma cocote. O Tupy, Rio de Janeiro, 1872. Fonte:
Soares, 1994.
2

La dame aux camélias ou A dama das camélias, é um romance publicado pela primeira vez por Alexandre
Dumas Filho em 1848. Filho bastardo de Alexandre Dumas, utiliza como inspiração para a obra sua relação com
a cortesã Marie Duplessis.
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A nova visão social da doença e do doente, nega a presença da vida boêmia
e libertina na camada culta da sociedade, além de negar a existência da doença
nesta camada. Tal visão transfere a associação da tuberculose para a população
pobre e marginalizada.
Podemos considerar que a Segunda Revolução Industrial, por volta da
metade do século XIX, foi um marco na transformação da representação social da
tuberculose, pois a partir desse momento, a valorização do corpo saudável é
aparente e necessária para assegurar a continuidade do projeto liberal de
hegemonia. Para Pôrto (2007), toda ameaça ao corpo burguês passa a ser tratada
ou banida da sociedade, pois a dominação burguesa não se dava somente no
campo econômico e ideológico. Para a autora, é a partir desse momento que podese encontrar uma economia política do corpo, visando garantir a hegemonia
burguesa e a inserção da classe trabalhadora na dinâmica capitalista. Para ela a
falta

de

conhecimento,

juntamente

com

a

impossibilidade

de

tratamento

medicamentoso para a tuberculoso, causou um medo generalizado, reforçando a
ideia de que a doença era causada pela quebra das normas sociais.
Zanetti (2012) evidencia que em razão da dinâmica capitalista de produção e
da necessidade de uma força de trabalho que sustente a fisiologia do sistema
capitalista, a falta de saúde e a capacidade de trabalho reduzida do doente o exclui
de suas funções na nova dinâmica econômica adotada na modernidade. Nesse
momento os doentes pobres passam a compor, aos olhos dos dirigentes, a classe
perigosa que ameaça o projeto político liberal e sobretudo, por representar um foco
de transmissão de doenças. A partir desse momento, graças ao estigma de
periculosidade construído pela visão capitalista, o doente se vê inserido em um
sistema excludente e preconceituoso que o repudia, por dois motivos: ser doente e
pobre. Mas para compreendermos os motivos que levaram a tuberculose se
disseminar facilmente entre a classe trabalhadora nos grandes centros urbanos,
precisamos antes, evidenciar quais são as condições de vida da classe operária
europeia. Segundo Bertolli filho (2001), “a partir de então, a tuberculose foi
associada à miséria que dizimava o lumpemproletariado e os trabalhadores
industriais, enfim, toda uma legião de injustiçados” (Bertolli Filho, 2001:48).
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No geral, podemos compreender que após a mudança de mentalidade em
relação às representações sociais sobre a tuberculose, a burguesia europeia
qualifica a população carente ou o proletariado, como os grandes culpados pelas
grandes epidemias e surtos de doenças que assolavam a Europa no século XIX,
principalmente a tuberculose pulmonar.

1.2: A classe trabalhadora e a disseminação de doenças
Foram

apresentadas

anteriormente

as

principais

mudanças

na

Representação Social da tuberculose no decorrer do século XIX tendo como
principal fator para a transformação de uma representação romântica da doença
para uma representação pejorativa e excludente, a Segunda Revolução Industrial e
toda sua dinâmica econômica e social, além da inserção de novos valores na
sociedade e a manutenção e agravamento de problemas anteriormente presentes
na sociedade europeia.
Não é recente o surgimento de problemas relacionados à condição de vida
das classes menos privilegiadas. Vale salientar que desde a Segunda Revolução
Industrial, uma grande parcela da população carente passou a integrar a classe
trabalhadora fabril. Explorados a troco de miséria, os operários, impossibilitados de
um ganho financeiro que possibilitasse melhor condição de vida ou uma moradia
salubre, concentravam-se em aglomerados cujo saneamento era extremamente
precário, possibilitando a proliferação de doenças altamente contagiosas. Se
analisarmos a estruturação dos grandes centros urbanos a partir desse momento,
podemos considerar que
(...) o rápido crescimento urbano representa o esplendor e o ocaso
da sociedade capitalista. Sem dúvidas, as grandes cidades, com
suas construções monumentais e estruturalmente muito sofisticadas,
são, ao mesmo tempo, fruto e sustentáculo da expansão do capital
(especialmente o industrial). Contudo, nas mesmas cidades de
estruturas sofisticadas, coexistem formas degradantes de
organização espacial, onde se fazem presentes as mais variadas
expressões do caráter destrutivo do capital² e onde habitam aqueles
indivíduos pertencentes às classes subalternas, necessários e
responsáveis pela expansão capitalista, mas que ao contrário da
burguesia, apenas acumulam pobreza. (Souza, 2012:106)
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O crescimento urbano não contemplava todas as parcelas da sociedade,
forçando a classe operária a viver em condições degradantes nos arredores das
fábricas ou em aglomerados de casas complemente insalubres. Mas, ao mesmo
tempo, a burguesia justificava as grandes epidemias atribuindo ao comportamento
da classe trabalhadora o rompimento da ordem social, por ignorar as condições
higiênicas das moradias da classe operária, propícias ao contágio de doenças como
a tuberculose, as habitações insalubres de tais grupos aumentavam a condição
deplorável em que se encontravam. Segundo a Sociedade de Pneumologia e
Tisiologia do Rio Grande do Sul, as condições favoráveis para o contágio da
tuberculose são: ausência de uma boa alimentação, a falta de higiene e de uma
moradia salubre, além de doenças como o alcoolismo e o câncer, problemas que
diminuem consideravelmente a imunidade, facilitando o contágio da tuberculose.
Para Engels (2010),
Na medida em que a indústria e o comércio se desenvolvem nas
grandes cidades do modo mais completo, é exatamente nelas que
emergem, de forma mais nítida e clara, as consequências de um tal
desenvolvimento sobre o proletariado. Nas grandes cidades (...), a
centralização da propriedade atingiu o mais alto grau; nelas, os
costumes e as condições dos “bons e velhos tempos” foram
radicalmente destruídos. (...) Nela só existe uma classe rica e uma
classe pobre (...)” (Engels, 2010:65).

Figura 4: Obra de Gustave Doré, Over London–by Rail from London: A Pilgrimage
(1872). Fonte: Science Museum, London.
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Como podemos observar na Figura 2, a situação das classes periféricas
beirava a podridão. A imagem mostra a lavagem dos quintais de um aglomerado de
cortiços superlotados no subúrbio de Londres, recebendo diretamente uma descarga
de fumaça oriunda de uma movimentada ferrovia ao fundo. Nesse momento, surgia
uma teoria que ligava a maior incidência de enfermidades nos bairros mais pobres
das grandes cidades, “à sujeira, superlotação e os maus cheiros no ar causavam
doenças” (WHA, s.d, s.p).3
Engels relatou sobre as condições de moradia da classe trabalhadora,
normalmente localizada em bairros “de má fama” (Engels, 2008:70). Segundo o
autor, a classe operária possuía
As piores casas na parte mais feia da cidade, quase sempre, uma
longa fila de construções de tijolos, de um ou dois andares,
eventualmente com porões habitados e em geral dispostas de
maneira irregular. Essas pequenas casas de três ou quatro cômodos
e cozinha chamam-se cottages e normalmente constituem em toda a
Inglaterra, exceto em alguns bairros de Londres, a habitação da
classe operária. Habitualmente, as ruas não são planas nem
calçadas, são sujas, tomadas por detritos vegetais e animais, sem
esgotos ou canais de escoamento, cheias de charcos estagnados e
fétidos. A ventilação na área é precária, dada a estrutura irregular do
bairro e, como nesses espaços restritos vivem muitas pessoas, é
fácil imaginas a qualidade do ar que se respira nessas zonas
operárias (Engels, 2008:70).

Durante um passeio feito ao lado de um burguês na cidade de Manchester, o
autor ainda ressalta a falta de estrutura das cidades industriais inglesas, onde
indagou ao burguês sobre as condições insalubres dos bairros operários. Como
resposta, ouviu do sujeito que, apesar das condições pouco higiênicas do bairro,
“aqui se ganha um bom dinheiro” (Engels, 2008:308), levando Engels a concluir que,
“ao burguês da Inglaterra não lhe causa mossa que seus operários morram ou não
de fome, desde que ganhe dinheiro” (idem: 308). Tal relato de Engels, reforça ainda
mais a neutralidade da classe operária em relação as grandes epidemias,
transformando-a de causadores em inevitáveis vetores de doenças devido às
condições de moradia que a lógica do sistema capitalista criou.
Engels relata que, até mesmo nas partes mais novas da cidade, as
construções eram insalubres. Localizada entre o Irk River e St. George‟s Road
encontra-se a cidade nova, ou como o autor denomina, a “cidade irlandesa” (Engels,
3

Tradução própria
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2008:97). O autor evidencia que nas proximidades da rua citada

encontram-se

fileiras de casas isoladas ou formando pequenas ilhas que se diferenciam das
moradias operárias citadas anteriormente; pois, nesse local, vias e passagens eram
pavimentadas, além de contar com a instalação de uma rede de esgoto. Mas que,
no geral, as condições de higiene e de estrutura das casas eram as mesmas de
outras moradias operárias.
No geral, as condições de moradia da classe operária na cidade de
Manchester não sofrem grandes alterações em sua estruturação até as ultimas
décadas do século XIX e os primeiros anos do século XX, contexto de início do
movimento urbanista e sua nova visão sobre a estruturação das cidades. Peter Hall
(1995) nos apresenta a situação degradante em que se encontrava a cidade de
Londres. Hall (1995) evidencia que a partir da publicação de um panfleto intitulado
“O grito amargo do lado oculto de Londres”, produzido pelo pastor Andrew Mearns, o
burguês tem, pela primeira vez, acesso irrestrito às condições de vida dentro de um
cortiço no subúrbio londrino.
Pelo relato de Mearns, podemos evidenciar como era o interior de um cortiço,
que nada mudou se comparado a situação de grande parte das casas situadas em
favelas ou periferias,
Paredes e teto estão negros com as acreções da imundice que sobre
eles se foi acumulando ao lon dos anos de abandono. Imundice que
transpira pelas fendas do forro de tábuas, escorre pelas paredes,
está em toda parte. O que atende pelo nome de janela é apenas
metade disso, entuchada de farrapos ou tapada com tábuas que
impedem a entrada da chuva e do vento; o resto é tão encardido e
escuro que só a muito custo deixa a luz entrar e permite a quem está
de fora enxergar alguma coisa (Mearns apud Hall, 1995:20).

Em relação ao mobiliário do cortiço, Mearns (apud Hall, 1995) relata que, também
em decorrência do tamanho reduzido do imóvel, podemos encontrar alguns deles
quebrados ou restos de mobília, ou como em alguns casos, os móveis substituídos
por tábuas duras postas em cima de tijolos. Além das péssimas condições
estruturais e higiênicas evidenciadas anteriormente, o autor do panfleto ainda nos
relata a superlotação dos quartos.
Cada quarto (...) alojava uma família, muitas vezes duas. Um fiscal
sanitário registra em seu relatório haver encontrar num porão, o pais,
a mãe, três crianças e quatro porcos! Noutro, um missionário
encontrou um home com varíola, a mulher na convalescença de seu
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oitavo parto, e as crianças zanzando de um lado para o outro,
seminuas e cobertas de imundice. Aqui estão sete pessoas morando
numa cozinha no subsolo, e ali mesmo, morta, jaz uma criancinha
(...) (Mearns apud Hall, 1995:20).

Obviamente o impacto da publicação de Mearns foi imediato, e resultou na
criação da Comissão Real para o Problema de Moradia das Classes Trabalhadoras,
em 1884. Já na Comissão Real Britânica de 1885, foi evidenciado que as principais
causas para os problemas evidenciados por Mearns eram a completa pobreza e a
total incapacidade de mudança para uma moradia melhor, pois como Hall evidencia
“os alugueis subiam, os ordenados continuavam os mesmos” (Hall, 1995:25).
Hall evidencia que que as atitudes e recomendações da Comissão Real,
reforçavam o poder das autoridades locais e não adicionavam novos poderes que
possibilitassem uma mudança. Dentro destes poderes reforçados pela Comissão
Real, podemos encontrar a
Lei Torrens (Lei para Moradias de Artesãos e Operários, de 1868),
que permitia às autoridades locais construirem novas moradias para
as classes trabalhadoras, e a Lei Cross (Lei para a Melhoria das
Moradias de Artesãos e Operários, de 1875), que lhes permitia
demolir vastas áreas ocupadas por habitações inadequadas e
realojar seus moradores, tendo ambas permanecido por largo tempo
letra morta. (...) deveriam as autoridades locais estar autorizadas a
pedir dinheiro emprestado ao tesouro pela taxa de juros mais baixa
possível, (...) A Lei para a Moradia das Classes Trabalhadoras de
1885, implementou tais recomendações. Também ampliou a antiga
Lei para Casas de Cômodos, de 1851, de autoria de Lorde
Shaftesbury, (...) O problema, todavia, foi que as autoridades locais
não moveram palha (Hall, 1995:26).

Frente a falta de mobilização das autoridades locais, a Comissão Real sugere
que já estava na hora da população trabalhadora urbana, demonstrar algum
interesse em mudar sua própria situação. Ou seja, mais uma vez, a população pobre
e trabalhadora é taxada de inerte perante suas condições de vida, originárias da
opressão capitalista.
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Capítulo II
1.1: Modernização à Brasileira: A urbanização das grandes cidades na Primeira
República
Se observarmos a história das grandes cidades brasileiras, podemos afirmar
que foi a partir de 1889, com o início da Primeira República, que ocorreram as
principais modificações em seus espaços urbanos. É nesse momento que Siqueira
(2008) evidencia que a urbanização brasileira segue, nesse momento, um novo
rumo. Deixam de ser entendida como uma concentração populacional urbana, e se
torna um processo complexo que envolve transformações econômicas e sociais, que
consistem na introdução de novos pensamentos oriundos da Europa, que alteram,
por sua vez, drasticamente, os costumes e valores da sociedade brasileira. Para
Siqueira (2008), é a presença francesa no meio intelectual que influencia os
governantes e a elite brasileira a importarem práticas e modelos urbanísticos
europeus para o Brasil, com a intenção de “[...] adequar as antigas estruturas
urbanas coloniais às premissas da modernidade” (Siqueira, 2008:1).
Influenciado diretamente pelas teorias higienistas aplicado na Europa e
alinhado diretamente com o projeto progressista republicano, o governo brasileiro
executa planos de saneamento urbano. Para Siqueira, “a lógica da política higienista
e do projeto modernizador materializam um amplo plano de reformulação urbana e
embelezamento das cidades, marcando um novo tempo na sociedade brasileira”
(Siqueira, 2008:1). Para Eloisa Pinheiro (2012), “a reforma urbana implementada por
Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro durante o governo do Presidente
Rodrigues Alves, no Distrito Federal entre 1902-1906 é comparada às reformas
parisienses de Haussmann” (Pinheiro, 2012:9). Tal afirmação é reforçada pela noção
de modernidade brasileira que, para Siqueira (2008), é algo de vem de fora e que se
deve adotar e apreciar.
Podemos dizer que foi graças ao mercantilismo que os ideais burgueses e os
valores universais chegaram ao Brasil no século XVIII; mas é somente no século
XIX, com a chegada da Família Real, que as noções de modernidade e
modernização europeia (não ibérica), chegam ao Brasil. Vale salientar que até o fim
do século XIX, tais noções juntamente com os ideais de urbanização, se fizeram
presentes somente nos centros político-econômicos do Brasil, como por exemplo
nas cidades do Rio de Janeiro, capital da República nos séculos XIX e XX, e em São
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Paulo, principal centro econômico do pais e grande exportadora e produtora de café.
Para Siqueira, é a partir da proclamação da República em 1889, que

[...] criam-se as condições para a formulação e implantação de um
projeto político que viria alterar a fisionomia dos principais centros
urbanos brasileiros, imprimindo-lhes a imagem representativa do
ideário moderno republicano (Siqueira, 2008:3).

Para a autora, os grandes investimentos de natureza higienistas do século XX
reforçaram e transformaram a infraestrutura urbana das cidades brasileiras. Tais
investimentos refletem em campanhas de educação sanitária, vacinação e obras
que estabelecem padrões sanitários nas principais cidades brasileiras (Siqueira,
2008).
Podemos evidenciar facilmente na história brasileira intervenções sanitárias
nos grandes centros urbanos no início do século XX, como por exemplo, as
intervenções de Oswaldo Cruz que culminaram na Revolta da Vacina (1904) na
cidade do Rio de Janeiro e as iniciativas municipais do prefeito carioca Pereira
Passos em revigorar e higienizar pontos específicos da cidade do Rio de Janeiro.
Eloisa Pinheiro (2012) nos apresenta uma Haussmannização da cidade do
Rio de Janeiro. A autora evidencia que, naquele momento, Pereira Passos já era
reconhecido pelo Barão do Rio Branco como “Haussmann brasileiro”, e a cidade do
Rio de Janeiro apelidada de “a Paris da América” (Pinheiro, 2012). A autora ainda
evidencia que a influencia francesa na cidade do Rio de Janeiro não se dava
somente no âmbito urbanístico. Para Pinheiro (2012),

o predomínio da cultura gala no Rio remonta a princípios do século
XIX com a chegada da Missão Francesa e de Grandjean de
Montigny. Rio e Paris se unem mais a partir da divulgação de uma
nova tecnologia e de uma cultura moderna através das exposições
universais. Tendo a Europa como modelo de civilização e vivendo
uma crise com seu passado colonial, se busca em Paris um exemplo
de embelezamento e um suporte ideológico para o discurso da
modernização que sirva de contraponto ao atraso da sociedade
carioca (Pinheiro, 2012:9).

Pinheiro (2012) nos apresenta duas visões sobre a influência de Haussmann
nas políticas higienistas que Pereira Passos coloca em prática na cidade do Rio de
Janeiro. A autora nos apresenta a visão de Giovanna del Brenna que considera
que existe uma junção e uma adequação de diversos projetos propostos
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anteriormente, mas que, o projeto da abertura da larga avenida Central, que cortaria
o Rio de Janeiro de norte a sul, datado de 1875 e elaborado pelo próprio Pereira
Passos, foi inspirado em Haussmann, nas obras de abertura de avenidas largas em
Paris. Pinheiro (2012) ainda salienta que Pereira Passos acompanhou de perto as
intervenções realizadas pelo prefeito de Paris realizadas entre 1857 a 1860.
Outra visão apresentada pela autora, é a visão de Jeffrey Needell, que,
segundo Pinheiro (2012), afirma que a inspiração de Pereira Passos em Haussmann
“se dá de forma consciente e bem fundamentada, decidida por um grupo
profissional” (Pinheiro, 2012:9). Needell faz uma comparação entre algumas
modificações no espaço urbano ocasionadas pelos projetos de Pereira Passos e
pelos de Haussmann. Como exemplo, são mencionadas as relações entre as
demolições na cidade velha do Rio, executadas por Pereira Passos, com a
demolição dos bairros de trabalhadores realizadas por Haussmann em Paris. A
mesma relação pode ser feita com o alargamento das vias para melhor circulação de
ar e a revitalização da iluminação pública, em espaço parisiense e brasileiro. Além
da abertura de ruas e avenidas que ligam áreas distantes ao centro e que, em
alguns casos, retiraram o trânsito do centro da cidade. Há de se mencionar também
a semelhança de alguns cruzamentos no Rio de Janeiro com as places-carrefour de
paris, alguns pontos em comuns nos dois projetos urbanísticos.
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Figura 5: Avenida Central, atual avenida Rio Branco, na altura da rua do Ouvidor com rua Miguel Couto. Fonte:
Coleção Gilberto Ferrez, em http://fotografia.ims.com.br/sites/#1457974662634_3.

Podemos observar que o projeto da Avenida Central, no Rio de Janeiro, é de
fato uma inspiração ou uma adaptação das adequações urbanísticas praticadas por
Haussmann em Paris. Como citado anteriormente, o alargamento das ruas, o
melhoramento dos calçamentos e da iluminação pública tornam as semelhanças
maiores ainda. Para Pinheiro (2012)
O fato é que o processo se leva a cabo de forma ditatorial e
Pereira Passos não mede esforços e nem se intimida diante
das críticas recebidas e dos ataques dos insatisfeitos com suas
ações. São quatro anos para transformar a cidade colonial
numa cidade moderna. Com seus poderes destrói e reconstrói
a cidade a sua vontade. Como em Paris por trás de toda esta
movimentação podemos encontrar também a intenção de inibir
possíveis manifestações populares. Também no Rio, nas
entrelinhas do discurso da modernidade e da higiene, existe a
preocupação de uma revolta social e a decisão de retirar o
proletariado do Centro e devolvê-lo à burguesia para seu
desfrute, renovado e valorizado. (Pinheiro, 2012:10)

Todas essas modificações no espaço urbano carioca reforçaram ainda mais o
poder do capital sobre o social. Dias (2015) afirma que baseando-se no discurso
higienista importado da Europa, Pereira Passos inicia o chamado “bota abaixo”, que
consistia na demolição de cortiços, localizados no centro da cidade, que abrigavam
grande parte da população pobre da cidade. Oliveira Sobrinho (2013), compreende
que a burguesia considerava que os cortiços
[...] representam, portanto, uma ameaça à noção de civilidade;
as greves, uma ameaça à ordem burguesa de cidade limpa,
disciplinada e livre das imundícies e de manifestações
turbulentas dos operários; a rua será objeto da disciplina
devido à ameaça à própria ordem que mantém desigualdades.
As doenças que se espalhavam pela urbe, do ponto de vista
ideológico, teriam como foco de proliferação justamente as
áreas pobres. (Oliveira Sobrinho, 2013:214)

Stefan Ujvari (2003), evidência que os cortiços são um problema para

a

cidade do Rio de Janeiro desde 1850, quando se observa um considerável
crescimento na quantidade de cortiços na cidade. Tal moradia abriga um grande
número de imigrantes pobres e de escravos recém-libertos, que não podiam arcar
com a alta pedida dos alugueis. Se relacionarmos os cortiços de Londres,
apresentados por Peter Hall (1995) no capitulo anterior, com os cortiços cariocas,
podemos observar que além das péssimas condições de higiene e da superlotação
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das moradias, outro ponto comum é a presença da tuberculose, vitimando
principalmente crianças. Ujvari (2003) justifica tal afirmação apontando que,
A situação de insalubridade em que vivia uma quantidade
crescente de pessoas, ou mesmo de famílias, nos diversos
cômodos dos cortiços atraía as doenças infecciosas, e as
crianças eram as vítimas principais. Nesses aglomerados
populacionais, reinavam a tuberculose, a difteria e a
escarlatina. (Ujvari, 2003:134)

Figura
6:
exemplo
de
cortiço
carioca
entre
os
séculos
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/passado-que-condena

XIX

e

XX.

Fonte:

O “bota abaixo” força a instalação da população desalojada para partes
distantes da cidade ou para os morros próximos. O autor afirma que todas as
reformas que embelezaram a cidade, colaboraram para o aumento da quantidade de
favelas e da população de rua da cidade (Dias, 2012). Para o autor, as reformas
higienistas realizadas por Pereira Passos, agregavam não somente as prescrições
médicas, mas também, os padrões morais vigentes no período. Podemos afirmar
que “A reforma Pereira Passos organizou a cidade do ponto de vista de uma
organização de classes, dividindo os espaços de acordo com critérios de classe”,
(Albergaria apud Dias, 2015:161).
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De acordo com a representação social da tuberculose, a classe pobre e seus
comportamentos, simbolizavam o total rompimento com os padrões sociais impostos
no final do século XIX e início do século XX. Para Chalhoub (2006),

As classes pobres não passaram a ser vistas como classes
perigosas apenas porque poderiam oferecer problemas para a
organização do trabalho e a manutenção da ordem pública. Os
pobres ofereciam também perigo de contágio. Por um lado, o
próprio perigo social representado pelos pobres aparecia no
imaginário político brasileiro de fins do século XIX através da
metáfora da doença contagiosa: as classes perigosas
continuaram a se reproduzir enquanto as crianças pobres
permanecessem expostas aos vícios de seus pais. (Chalhoub,

2006:29)

Podemos evidenciar que a partir desse momento que surgem como
instrumentos da elite, o médico sanitária e o engenheiro, que por meio de suas
ações estéticas e higienistas, disciplinarão o espaço por meio de intervenções que
culminaram no combate as epidemias, servindo aos ideais higienistas e ao “desejo
utópico do progresso” (Oliveira Sobrinho, 2013:215). Nesse período, os ideais
higienistas não se manifestam somente nas ações que visam a limpeza do espaço.
Para Oliveira Sobrinho (2013), tal concepção se manifesta também por meio da
construção de avenidas largas, bairros planejados e na importação dos hábitos
estrangeiros, como por exemplo, nos projetos de cidade.
Um reflexo das políticas higienistas aplicadas na capital da República são as
modificações no espaço urbano de São José dos Campos, no interior de São Paulo,
que sofreu severas intervenções higienistas que modificaram não só o espaço
urbano da cidade, mas também seu estilo de vida e sua economia.

2.2: Doença e Transformação: o contexto sanatorial joseense na primeira
metade do século XX
Se analisarmos as modificações no espaço urbano e na vida da população
joseense, podemos observar que a cidade de São José dos Campos foi beneficiada
pela ordem urbana sanatorial no início do século XX. Foi a partir do desenvolvimento
de determinadas áreas ligadas ao tratamento da tuberculose que a cidade
conseguiu se estabelecer economicamente. Se analisarmos a frase dita pelo ex23

prefeito da cidade, Dr. Rui Dória que “não precisamos de máquinas. Isso é para
Taubaté e Jacarei. Precisamos é de doentes ... Essa é a nossa indústria” (Bondesan
apud Zanetti, 2012:59), podemos evidenciar a importância da doença e dos doentes
na cidade.

Figura 7: Limite municipal de São José dos Campos destacado em vermelho na região do Vale do
Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo. Fonte: Google Earth Pró, 2016.

Para Zanetti (2012), havia uma perspectiva negativa em torno da economia
joseense em 1922, antes, porém, de São José se tornar estância. A autora,
analisando o Correio Joseense evidenciou a inercia econômica da cidade que sentia
os efeitos da “falta de estabelecimentos industriais fabris de certo vulto, capazes de
crear uma forte população operária” (Zanetti, 2012:57). No entanto, por volta de
1930 não existiam mais dúvidas de que a força motriz da economia municipal era o
comércio em torno da doença.
Nesse momento, existia uma valorização dos serviços relacionados ao
tratamento da tuberculose, como por exemplo, o serviço funerário. Tal serviço
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passou a ser rentável em decorrência da alta taxa de mortalidade da tuberculose,
que levava a uma demanda de caixões, ataúdes e esquifes (Zanetti, 2012:58). A
autora se apoiou no Projeto de Lei de 18 de março de 1930, que atribuía à Santa
Casa de Misericórdia de São José dos Campos a responsabilidade e exclusividade
do serviço funerário municipal (idem.)
Além da importância econômica da doença, a autora apontou que a cidade
desfrutava de uma singularidade no planejamento de seu sistema sanatorial. Para a
historiadora,
o doente da fase sanatorial joseense vai ser atraído para o
espaço urbano central, espaço que receberá, graças ao capital
oriundo da doença e de seus imigrantes, uma atenção maior do
poder público, viabilizando e sustentando a cidade. A fase
sanatorial do Município de São José dos Campos privilegiou o
espaço central da cidade, modernizando-o sob os auspícios da
doença. (Zanetti, 2012:60).

A centralidade dos serviços destinados aos doentes demandava uma atenção
maior por parte do Estado. Justamente por esse motivo, em um momento anterior à
inauguração do Sanatório Vicentina Aranha (1924), o centro da cidade já sofria as
primeiras intervenções em seu espaço urbano reforçando o caráter higienista do
período. Vianna (2004) evidencia que
[...] as obras de melhoramentos eram o principal componente
básico do gasto público em 1922: obras de saneamento básico,
iluminação e a construção do mercado representam 45,8% das
despesas (Vianna, 2004:103).

Podemos observar que praticamente todas as obras de melhoramentos do
espaço urbano joseense foram realizadas visando outros interesses além da
modernização da cidade. Um exemplo disso foi a reforma sanitária realizada a partir
de 1938, quando São José dos Campos já havia recebido o título de Estância
Climatérica, concedido pelo governo do Estado de São Paulo, que objetivava um
maior controle da população doente por meio da transformação do Centro de Saúde
da cidade em um órgão estadual que viria a normatizar toda a vida na estância.
Bertolli Filho (2001) evidencia que o Centro de Saúde Local foi extremamente útil
para a política higienista do Estado, que objetivava
[...] esquadrinhar o espaço joseense, localizando os tísicos
desamparados e, não raramente, sequestrando-os em nome
da segurança dos sadios. Colhidos nas malhas policialescas da
Saúde Pública, os tuberculosos eram forçados ao isolamento
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nos pavilhões improvisados ou, mais frequentemente, eram
devolvidos aos locais de onde haviam partido, sendo que para
esta finalidade foram criadas várias entidades que, sob a
máscara da filantropia, tinha como objetivo afastar da estação
vale-paraibana os visitantes infectados e destituídos de
recursos pecuniários (Bertolli Filho, 2001:140).

No geral, podemos compreender que as práticas médicas aplicadas em São
José dos Campos durante sua fase sanatorial no início do século XX, foram
excludentes, pois visavam isolar e segregar as “classes perigosas” da cidade. Nesse
contexto, aa cidade sanatorial convivia, paradoxalmente, com a primeira fase
industrial da cidade cujas indústrias se concentravam no bairro de Santana, região
Norte da cidade. O conceito de classe perigosa não se aplicava somente aos
doentes, mas também à população pobre que, devido a sua vulnerabilidade social,
ameaçava a ordem estabelecida.
Nesse período, o Estado por meio de suas instituições disciplinadoras do
espaço urbano, faz uso da vigilância a seu favor. Foucault (1984) evidencia que

A medicina urbana com seus métodos de vigilância, de
hospitalização, etc., não é mais do que um aperfeiçoamento,
na segunda metade do século XVIII, do esquema políticomédico da quarentena, que tinha sido realizado no final da
idade média, nos séculos XVI e XVII. A higiene pública é uma
variação sofisticada do tema da quarentena (Foucault,
1984:89).

Com tal política de exclusão e até reclusão dos doentes e da população
pobre, podemos evidenciar o caráter panóptico das políticas aplicadas pelo Estado
na cidade de São José dos Campos. No caso do modelo sanatorial joseense,
podemos evidenciar uma peculiaridade que o diferenciava do modelo sanatorial
alemão de 1892. Para Pinheiro (et al, 2015), enquanto

[...] o modelo sanatorial alemão criado em 1892, visava

controlar e afastar a população doente dos grandes centros
urbanos. Mas São José dos Campos possuiu um sistema
sanatorial com uma geografia diferenciada, levando os doentes
para o centro da cidade [...] (Pinheiro et al, 2015:12).

Podemos considerar que a concentração dos doentes facilitou a ação dos
órgãos públicos que disciplinaram o espaço. Mas é justamente por tal centralização
que a cidade recebeu a maior quantidade de melhoramentos de sua estrutura
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urbana com o intuito de controlar a propagação da tuberculose. Soares (2007)
evidencia que

Em São José dos Campos, através dos planos de
melhoramentos dos Prefeitos Sanitários: um projeto de
destruição planejada e seletiva para implantar na cidade uma
nova arquitetura e urbanismo, caracterizada por vias retas,
amplas e pavimentadas, cujas funções destinavam-se à
circulação de homens e mercadorias, e um plano destinado a
apagar os vestígios do passado, através da demolição de
prédios considerados insalubres ou que obstruíam a criação da
nova paisagem urbana e principalmente demarcar no território
a presença do Estado Novo. (Soares, 2007:121)

Figura 8: Zoneamento da cidade de São José dos Campos, São Paulo, Brasil, em 1938, e
distribuição dos sanatórios pensões, edificações de apoio ao tuberculoso (mais ao
centro do mapa) e principais indústrias na Zona Norte da cidade (Bairro de Santana e
adjacências). Fonte: Viana e Elias, 2007.

Para Ramos (2009), São José dos Campos recebe suas transformações mais
significativas durante a gestão política do Dr. Francisco José Longo, em 1938, visto
que suas ações se concentravam no limiar da higienização pública. É

nesse
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momento que a administração municipal criou uma taxa especial para a colocação
de guias e calçamentos em vista públicas da cidade. Durante seu governo, o prefeito
José Longo mandou demolir uma porção de moradias insalubres localizadas na orla
do Banhado, além de concentrar os doentes em seus espaços de tratamento.
Segundo Vianna e Elias (2007), em 1938 a cidade tinha sua população urbana
constituída por 10% de doentes, distribuídos em “cinco sanatórios, 29 pensões e 203
residências” (Vianna e Elias, 2007:1299).
Ramos (2009) evidencia que, no ano de 1939, o Prefeito Francisco José
Longo, seguiu com suas obras para higienização do espaço urbano da cidade de
São José dos Campos salientando a necessidade de melhoramentos na captação e
distribuição de água da cidade, da construção de uma estação de tratamento de
esgoto, além de propor um novo zoneamento para a cidade que visava a expansão
da Zona Sanatorial da cidade.
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Figura 9: Mapa de São José dos Campos (1938) detalhando a divisão da cidade em 3 zonas, 1 – Zona
Sanatorial; 2- Zona Residencial; 3- Zona Industrial. Fonte: Chuster, 2011.

É evidente que as transformações urbanas realizadas na Zona Central
(Sanatorial) da cidade, visavam segregar a “classe perigosa” e evidenciavam o
estigma e o medo do contágio da doença.
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Capítulo III
3.1: A construção do ideário sanatorial no município de São José dos Campos
no início do século XX
Entre o final do século XIX e início do século XX a administração pública do
município de São José dos Campos conviveu com as tentativas de melhorar a
economia do município. É nesse momento que surgem rumores e discussões sobre
a propriedade curativa do ar joseense (Lessa apud Zanetti, 2012), que atraem a
atenção de pessoas acometidas pela tuberculose, em busca de tratamento efetivo
contra a moléstia pulmonar. Com a vinda desses doentes, sustentada pelo discurso
da climatoterapia, a vida econômica e social da cidade começava a se reerguer. A
partir dai, os setores ligados a prestação de serviços de saúde foram valorizados e
trouxeram um novo suspiro à debilitada economia da cidade.
Com a valorização desses setores, atrelados ao tratamento da tuberculose, a
paisagem e o cotidiano da cidade se modificaram, passando a incorporar
estabelecimentos de saúde, tais como sanatórios, pensões, repúblicas e hospitais,
que viriam a suprir, em parte, a grande demanda de tuberculosos que procuravam
tratamento na cidade. No início do século XX, a política de interiorização proposta
por Getulio Vargas na década de 30, transformou o município de São José dos
Campos em uma Estância Climática do Estado de São Paulo.
Ao analisarmos profundamente o Almanach de São José dos Campos para o
ano

de

1905

(Figura

10),

podemos

observar

diversas

propagandas

de

estabelecimentos, produtos e personalidades do município que, por meio do
Almanach, contribuíram para a difusão da ideia de que “o ar da cidade curava”.
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Figura 10: Capa do Almanach de São José dos Campos para 1905. Fonte: Acervo Pró-Memória São José
dos Campos/Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica/Univap.

A análise dos almanaques é de extrema importância para a compreensão do
contexto histórico de uma cidade ou de um determinado período. Maria Coleta
Oliveira (2001) destaca que,
os Almanaques se propõem a informar sobre as características
da vida social e econômica das localidades registrando, muitas
vezes com indisfarçável tom ufanista, o cotidiano das cidades
do interior paulista. Ao lado de apontar o que de novo
acontecia no município, faz parte do estilo dessas publicações
um inventário de quem é quem no cenário social e econômico
das localidades, arrolando os nomes dos titulares de negócios,
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instituições
e
apontando
os
responsáveis
por
empreendimentos, de natureza privada ou coletiva, que
marcaram a vida local em dado momento (Oliveira, 2001:23).

Os almanaques nos apresentam uma visão geral do cotidiano das cidades,
proporcionando-nos uma aproximação das transformações sociais e urbanas que as
cidades do interior paulista sofreram ao final do século XIX (Oliveira, 2001). Por esse
motivo, a análise do Almanach de São José dos Campos para 1905 é crucial para a
compreensão da constituição do ideal sanatorial no município. À primeira impressão,
os almanaques se parecem com simples folhas impressas, repletas de ilustrações e
figuras comuns mas, se analisarmos atenciosamente, podemos observar que os
almanaques são publicações complexas, impregnadas de significados e valores que
norteavam o cotidiano das cidades. Bollème afirma que,
Ilustrado com signos, figuras, imagens, o Almanaque dirige-se
aos analfabetos e a quem lê pouco. Reúne e oferece um saber
para todos: astronômico, com os eclipses e a fase da lua;
religioso e social, com as festas e especialmente as festas dos
santos que dão lugar aos aniversários no seio das famílias;
científico e técnico, com conselhos sobre os trabalhos
agrícolas, a medicina, a higiene; histórico com as cronologias,
os grandes personagens, os acontecimentos históricos ou
anedóticos; utilitário, com a indicação das feiras, das chegadas
e partidas dos correios; literário, com anedotas, fábulas,
contos; e finalmente astrológico. Na sua forma popular
interessa sobretudo ao pastor e ao camponês (Bollème, 1986).

De acordo com Zanetti (2012),
Os insistentes discursos contidos especificamente nos
almanaques de São José de 1922 e 1935 deixavam entrever
que os argumentos inclinavam para a ideia que São José dos
Campos estava bem situada, possuía uma rica estrutura rural e
que, em 1922, apesar de sua fraca vocação agrícola, dispunha
de terra (Zanetti, 2012:51).

A autora ainda apresenta um texto produzido por Domiciano Pereira que visava
valorizar e apresentar o município joseense. O texto retrata a cidade como,
um meio cheio de vida (...) A terra, como qualquer ser vivente,
é uma machina transformadora e exige como qualquer outra
machina viva e motora, a força e combustível", embora
reconheça o autor que "o adubo e o amanho do solo são
elementos indispensáveis à sua fertilidade (Almanaque de
1922: 14).

Mas, paralelamente aos discursos que valorizavam as terras de São José dos
Campos, podemos encontrar uma série de propagandas de médicos e de clinicas
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especializadas no tratamento de doenças respiratórias. Um dos textos encontrados
faz menção e enaltece um dos médicos da cidade, o Dr. João Guilhermino, que é
retratado como um médico de conduta moral indiscutível, que dignificava a medicina
com suas ações de caridade (Monteiro, 1922). Nesse momento, podemos encontrar
nos almanaques traços de uma cidade em busca da saída da crise econômica, além
da presença dos idealizadores de uma futura São José dos Campos sanatorial, que
buscava os novos ares nas recentes teorias europeias contemporâneas.
Valéria Zanetti (2012), nos apresenta que nesse momento, na Europa,
vigoravam as teorias do francês Gustave Le Bon, criador da Psicologia Social,
traziam para o cotidiano joseense a discussão do papel da mídia na elaboração de
um consentimento. A partir daí, os incentivadores de uma São José sanatorial se
viam amparados teoricamente para influenciar a população joseense e conseguir
apoio para a estruturação e aplicação de um modelo sanatorial para a cidade, sendo
a mídia sua principal ferramenta de formação da opinião pública. Mas nesse
momento, a representação e o estigma social, atrelados à tuberculose e ao
tuberculoso, se tornaram um problema para a concretização do ideal sanatorial para
a cidade.
Para Valéria Zanetti (2012), o ocorrido em São José dos Campos, nos
primórdios da concepção de sua fase sanatorial, foi um caso de “contágio mental”,
que exerceu influencia na opinião de diversos grupos da cidade. A autora ainda
reforça que os Almanaques publicados nos anos de 1922, 1935 e 1954, foram
responsáveis pela manipulação consentida da opinião pública em prol da aceitação
da vinda dos tuberculosos para a cidade. Para Zanetti (2012), “o projeto só
precisaria ser legitimado pela identificação da população. E isso se deu por meio da
formalização e ritualização caracterizada pela imposição da repetição” (Zanetti,
2012:56). Nos almanaques, nos periódicos da cidade e nos discursos políticos, o
principal tema de discussão girava em torno do discurso legitimador da ideia de que
São José dos Campos viria a se tornar uma “São José Sanatorial” (Zanetti,2012).

3.2: Memórias e Representações: o cotidiano e o preconceito em São José dos
Campos
A presença da tuberculose em São José dos Campos imprimiu profundas
marcas, não somente no espaço urbano e em seus aspectos físicos, mas também
33

nas memórias e vivências individuais e coletivas daquelas pessoas que passaram
por esse marcante momento para a história da cidade. Compreender a importância
da memória coletiva é o primeiro passo para a reconstrução da história de um
período muitas vezes esquecido ou fragmentado no cotidiano joseense.
Halbwachs (1990) afirma que, “a lembrança é em larga medida uma
reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente”
(Halbwachs, 1990:71). Dentro desta perspectiva, os depoimentos coletados se
tornam peça chave para a compreensão do imaginário e do cotidiano da população
joseense durante a fase sanatorial.
Quando falamos na fase sanatorial joseense surgem vários questionamentos,
principalmente sobre a influência do estigma social atrelado à tuberculose e até que
ponto tal estigma contribuiu para a difusão do preconceito em relação aos doentes
acometidos pela tísica. Como apresentado anteriormente, podemos observar como
a tuberculose e sua representação se transformaram com o passar dos anos, se
adequando aos discursos das classes dominantes e servindo como ferramenta para
a manutenção do status quo, gerando um preconceito contra a doença e
principalmente contra suas vítimas.
Nos primeiros 50 anos do século XX, São José dos Campos passou a receber
um fluxo constante de doentes procurando tratamento. Na maioria dos casos, os
doentes se alojavam nos sanatórios encontrados na cidade, mas em alguns casos,
procuravam abrigo nas diversas pensões que existiam na cidade. Bertolli Filho
(2001), justifica que
as múltiplas qualificações impostas à tuberculose e aos
doentes do peito instruíram as reações pessoais e coletivas,
tanto no interior da comunidade dos pectários quanto na dos
sadios. No encadeamento dos fatos, tornou-se conveniente
para todos a definição dos ambientes apropriados para os
tísicos, motivando as existências infectadas a procurarem
abrigo e respostas de vida nas casas de saúde especializadas,
nas residências particulares e nas pensões localizadas nas
cidades-sanatórios (Bertolli Filho, 2001:128),

A existência de tais pensões foi reforçada por depoimentos, muitos deles
coletados por meio do laboratório Cidade e Memória.

4

Pelos depoimentos por

diversas vezes, foram citadas pensões que existiram durante toda a fase sanatorial
4

Depoimentos coletados por meio dos pesquisadores do laboratório Cidade e Memória, Projeto FAPESP nº
2014/11849-0, aprovado sob o titulo “Memória da fase sanatorial em São José dos Campos e Campos do
Jordão/SP (1920-1960), coordenado pela professora Valéria Zanetti docente do curso de História e do Programa
de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional Universidade da Universidade do Vale do Paraíba.
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joseense. Quadro (et al. 2010) evidencia que, na década de 1920, as condições de
higiene e sanitárias das pensões eram extremamente precárias. O autor evidencia
ainda, que “algumas pensões e hotéis tinham certos direitos concedidos, o que
dependia, dentre outros fatores, das influências políticas (Quadro et al. 2010:265).
Reforçando as afirmações do autor, Maria Aparecida Pontes de Abreu e

Silva

reforça em seu depoimento que existia concessões ou preferências às pensões de
figuras conhecidas na cidade. Um exemplo disso é o Sanatório Ruy Dória, que
segundo Abreu e Silva (2012), “[...] era uma pensão muito vagabunda, mas ele
estudou na Europa [...]”(Abreu e Silva, 2016).
Outro motivo que levou a um aumento do fluxo de doentes à cidade, foi a
inauguração do Sanatório Vicentina Aranha em 1924. Para Chuster (2010), “essa
instituição de tratamento da tuberculose foi a precursora e modelo para outros
sanatórios que foram construídos no Brasil” (Chuster, 2010:140). Em relação ao
sanatório, encontramos diversos relatos que evidenciam o grande fluxo e o convívio
entre pessoas doentes e pessoas sadias. Ricardo Sores Corrêa e Castro evidencia
em seu depoimento que convivia naturalmente com os doentes no Sanatório
Vicentina Aranha em decorrência da profissão de seu avô, o Doutor João Batista de
Souza Soares que, segundo ele, se tornou posteriormente médico residente no
sanatório. Corrêa e Castro (2016) afirma que seu avô, mesmo depois de deixar de
viver no Sanatório Vicentina Aranha, recorria à instituição caso algum membro de
sua família ficasse doente. Corrêa e Castro (2016) esclarece:,
[...] por exemplo, minha mãe ficava doente ... ele lavava pra lá,
pra operar ou pra fazer alguma coisa. Operar não, eu não me
lembro, algum... procedimento pequeno, fazia lá no hospital.
Então eu convivia naturalmente, como ele convivia
naturalmente e nunca pegou doença [...]. (Corrêa e Castro,
2016)

Mas ao mesmo tempo em que a cidade movimentava e recuperava sua
economia, existia também o interesse de atrair indústrias na cidade. Segundo
Belculfiné (2010), no ano de 1920 foi formada uma comissão com o intuito de
elaborar uma resolução que isentava de impostos e cedia terrenos para que
industrias fossem instaladas na cidade. Tais incentivos contribuíram para a vinda de
pequenas indústrias para a cidade, Segundo Amaral (apud Silva et. al, 2010),
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entre uma maioria de pequenas olarias e fábricas de queijos,
destacavam-se as fábricas têxteis - Tecelagem Parahyba S/A
(1927), Malharia Alzira, fábricas de telhas - Cerâmica Santa
Lúcia de Paulo Becker e a Telharia de Pedro Calasans - e a
Fábrica de loucas de pó de pedra Santo Eugênio (1921)
(Amaral apud Silva et al., 2010:241).

O pequeno desenvolvimento industrial que surgia na cidade, principalmente na
década de 1920, necessitava de mão de obra. De acordo com Rosemberg (1999),
doentes com profissões definidas trabalhavam enquanto se
tratavam (geralmente com pneumotórax) ou, conforme os
recursos econômicos, instalavam seus próprios negócios:
alfaiatarias, sapatarias, barbearias, lojas de armarinhos, bares,
etc. Alguns, intelectualizados, movimentavam o jornalismo,
montavam peças de teatro e, conforme os dotes artísticos,
davam recitais pagos. Muitos deles constituíam família,
casando-se com habitante local. Alguns ingressavam na
política, vários se elegeram vereadores e um chegou a prefeito
da estância (Rosemberg, 1999: 20).

Mas tais pessoas que não possuíam qualificação profissional observavam as
pequenas indústrias como a Tecelagem Parahyba, entre outras, como uma
oportunidade de emprego. Dentro dessa perspectiva, começa-se a questionar a
influência que o estigma da doença exercia em relação à contratação da população
doente ou com histórico de tuberculose. Nelson Geraldo D‟Avila (2012) relata que,
quando um operário ia ser admitido, ele passava por exame
médico, isso era normal, era uma passagem normal do
operário, então se não constatasse nada, nada ia ser feito. Não
tinha problema nenhum (contração de pessoas que já
estiveram doentes) (D‟Avila, 2012).

Mas, ao mesmo tempo em que pessoas eram empregadas nas fábricas, é
evidente que a quantidade de vagas de emprego não supria a demanda da cidade e
que nem todos os tuberculosos que vinham para São José dos Campos possuíam
condições financeiras para arcar com suas dívidas, o que os levava à mendicância
(Cunha apud Quadro, 2010). Muitos desses doentes que viviam na rua acabavam
falecendo ali mesmo. Segundo Correa e Castro (2012), “a gente andava na cidade e
via doentes tendo Hemoptise, morrendo na cidade, na Rua 15 era comum você ver
doentes tendo Hemoptise” (Correa e Castro, 2012).
Já D‟Avila (2012), quando indagado sobre a quantidade de mendigos na
cidade, ressaltou “que sábado era dia que toda hora passava um andarilho, um
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pobre pedia alguma coisa, então era comum isso aqui em São José, mas depois foi
ultrapassado e acabou” (D‟Avila,2012).
No geral, a convivência entre os cidadãos joseenses e os doentes acontecia
de forma equilibrada, mas de forma cuidadosa. Prince (2010) evidencia que a
segregação do tuberculoso dava-se dentro de barbearias, bares e ambientes do
gênero. A autora relata que
Nos bares, era comum a utilização de xícaras numeradas para
ser servido o cafezinho, e, nos clubes, havia a categoria sóciosatletas, na qual o doente podia assistir às competições, mas
era impedido de frequentar bailes. (Prince, 2010:324).

Tal exemplo de cuidados em relação à convivência em lugares públicos entre
pessoas saudáveis e tuberculosos, é reforçado por Corrêa e Castro (2016) que
confirma, em seu depoimento, a separação de copos: “você entrava num bar, num
restaurante, numa lanchonete, pedia refrigerante, o seu copo era diferente, a
coloração era diferente dos doentes pra poder evitar contágio” (Correa e Castro,
2016).
Por outro lado, podemos evidenciar não somente cuidados, mas também um
preconceito acarretado pela representação da doença e do doente, podemos
encontrar

exemplos

claros

de

preconceito

em

algumas

propagandas

de

estabelecimentos comerciais datadas de 1920, que podem ser encontradas no jornal
Correio Joseense. Tais propagandas eram seletivas, e indicavam que eram aceitos
todos os clientes menos os doentes de moléstias contagiosas. Tal seletividade
evidencia a segregação de parte dos doentes que vivia na cidade, como no caso dos
anúncios do “Restaurant Lusitano” e do “Salão Popular”, que ilustram o preconceito
por meio de suas propagandas.
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Figura 11: Propaganda de Restaurante Joseense selecionando clientes. Fonte: Correio Joseense (apud
Zanetti, 2012)

Figura 12: Propaganda de Salão evidenciando a recusa a doentes. Fonte: Correio Joseense (apud Zanetti,
2012)
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Zanetti (2010) evidencia em seu trabalho, que alguns profissionais eram
considerados mais ameaçadores do que os próprios doentes.

Professores,

barbeiros, garçons, dentistas e etc., compunham a classe considerada mais
perigosa, por terem contato direto com os doentes e com o público em geral.
Um ponto interessante que pode ser encontrado na narrativa da população
joseense quando se trata da fase sanatorial da cidade, são os diversos relatos
referentes às visões que as pessoas de fora tinham sobre a cidade e seus
moradores. Tal visão é reforçada pelo imaginário em torno da doença que,
alimentado pelo senso comum, gerava um preconceito contra a população joseense
no geral.
Zanetti (2012) nos apresenta um dialogo entre um médico cirurgião da cidade
de São Paulo e seu paciente. Nesse diálogo podemos evidenciar a fama negativa
que a cidade de São José dos Campos carregava. O médico, ao descobrir que seu
paciente residia em São José dos Campos, já decretava o possível fim de seu
paciente se o mesmo permanecesse na cidade.

- Pois então, um bello (sic) dia, quando o senhor frequentar
qualquer um desses logares (sic) públicos como é fatal, uma
vassoura levantará ao seu nariz as poeiras contaminadas. E o
nariz é o caminho dos pulmões.
Não é preciso a vassoura. O vento se incumbirá de carregar
dos pulmões os micróbios da peste. Se o vento não bastar, a
sola do seu sapato há de trazer milhões de germens para os
esparramar por toda sua residência. (Correio Joseense,
27/04/1920:1).

Gramacho (2016) reforça a afirmação do preconceito de quem vinha de fora
afirmando que, “[...] alguns que viajavam pra Aparecida do Norte, quando passava
de trem aqui, tampava o nariz, eles tinham medo” (Gramacho,2016).
A partir disso, podemos considerar que a representação negativa da doença e
do doente influenciava na representação da cidade, imagem construída por pessoas
de fora ou que estavam de passagem por São José dos Campos.
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Considerações Finais
No geral, podemos considerar que a representação social da tuberculose e do
tuberculoso se modifica de acordo com a necessidade do capital, tendo como marco
transformador da representação a Revolução Industrial. A partir de 1850, com
amadurecimento da Revolução Industrial e da ideologia capitalista, a representação
da tuberculose deixou o romantismo de lado, dando abertura à política sanitária e à
valorização do corpo sadio.
Vigiada pela polícia médica, que buscava amparo no higienismo para suas
ações, a população pobre era segregada e rotulada por suas condições deploráveis
de vida, que afrontavam os novos valores propostos pela lógica do capital. Mas em
especial, são as péssimas condições higiênicas e insalubres das moradias das
populações marginalizadas que possibilitavam a rápida disseminação da tísica e, ao
mesmo tempo, serviam de justificativa para o poder público colocar em prática
políticas de segurança social, que se baseavam na preservação da saúde do corpo
para a manutenção do corpo de produção.
No Brasil, dois fatores guiaram a tuberculose em direção ao interior paulista.
A falta de atenção em péssima condição de vida da classe pobre nas grandes
capitais, que geravam o ambiente propício ao contágio, e a falta de preocupação
dada à tuberculose obrigou o poder público a criar medidas profiláticas
emergenciais, como a criação de Estâncias Climáticas para o tratamento da
tuberculose no interior paulista.
As transformações no espaço urbano de São José dos Campos e a
transferência da população doente para o espaço central da cidade foram
elaboradas com a intenção de segregar a “classe perigosa” por meio do isolamento,
visando limitar ao máximo o trânsito de tuberculosos por outras regiões da cidade,
visto que a centralização dos doentes também significa a centralização dos aparatos
utilizados pelo governo para controlar tal população, tendo como base a teoria
higienista.
A acomodação dos doentes nos limites do centro urbano joseense significou a
mudança do centro comercial para outra zona da cidade, e nos possibilita ter uma
noção da relevância dos serviços públicos e privados que atendiam a população
doente, tornando-se uma fonte de receita para o município. Mas ao mesmo tempo, o
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estigma social que acompanhava a doença e seus acometidos foram determinantes
na história da cidade, que, a partir da década de 1960, é envolta em tentativas de
apagamento da história de sua fase sanatorial .
Em relação aos almanaques, podemos considerar que eles cumpriram o
mesmo papel que as revistas de grande circulação cumprem hoje. Nos almanaques
valeparaibanos da primeira metade do século XX, encontramos uma linguagem
acessível e uma grande quantidade de ilustrações, tornando-se acessível e de fácil
entendimento para a população do Vale do Paraíba, principalmente joseense, que
possuía pouco ou nenhum estudo e que muitas vezes residia na parte rural da
cidade. Justamente por esse motivo, os almanaques que circulavam em São José
dos Campos, possuíam um papel fundamental para a construção do ideário
sanatorial na cidade, contribuindo assim para a instalação desses doentes no
município.
Como apresentado anteriormente, a história da fase sanatorial joseense
sofreu com o apagamento da memória desse período histórico para a cidade. Os
depoimentos coletados são peças fundamentais para a compreensão do cotidiano
joseense nesse período, para a reconstrução de um momento histórico importante
da cidade de São José dos Campos, visto que a fase sanatorial serviu para conter a
crise econômica que assolava a cidade, além de possibilitar, por meio das
transformações urbanas realizadas no período, que São José dos Campos saísse
na frente na corrida pela industrialização do Vale do Paraíba.
Por fim, podemos evidenciar, por meio das entrevistas, que a representação
social sobre a doença e o doente não é homogênea. Em diversos momentos, tanto
na historiografia local quanto nas entrevistas, podemos observar que a doença e o
doente são representados de forma pejorativa, passivos de segregação por serem
considerados um mal para a sociedade. Mas em outro momento, evidenciamos a
convivência, de certa forma, harmoniosa entre pessoas sadias e doentes, levando
apenas em consideração os cuidados necessários para evitar o contágio da doença.
Vale salientar que as memórias são impregnadas de visões e perspectivas

de

mundo completamente diferentes, moldadas pela posição que cada um ocupa
dentro de determinada sociedade se tornando reflexos de suas aspirações.
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