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TRANSFORMAÇÕES URBANAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO 

PERÍODO DO ESTADO NOVO 

 
 
 

RESUMO 
 
 

 
Desde o início do Século XX, a cidade de São José dos Campos vinha sendo procurada 
por tuberculosos, que, em busca do clima alardeado como tonificador para os doentes 
do peito, encontravam uma cidade desestruturada para abriga-los.  Doentes e sadios 
conviviam numa cidade de traços urbanos herdados do antigo regime político, 
caracterizados por ruas estreitas, sinuosas e sem calçamento. Esse cenário urbano 
desolador, símbolo do atraso econômico e social, foi redesenhado a partir do golpe do 
Estado Novo. A transformação urbana na área central da cidade de São José dos 
Campos foi, durante o Estado Novo, um processo autoritário de intervenção física 
comandada pelos agentes varguistas, os Prefeitos Sanitários.  Com essa intervenção 
urbana, a área central da cidade teve suas vias retificadas, alargadas e calçadas, além das 
novas aberturas de vias, custando a demolição de muitos imóveis.   No final da década 
de 1940, as obras empreendidas pelos Prefeitos Sanitários haviam transformado a 
pequena e insalubre cidadelha dos tuberculosos numa cidade de traços modernos.  O 
regime varguista, de características autocráticas, imprimiu, nas principais cidades do 
Brasil, suas imagens simbolizando o poder e a supremacia de seu líder, seus agentes 
intervencionistas repetiam em suas esferas o autoritarismo do governo central, com isso 
a transformação e a modernização dos espaços urbanos serviam aos interesses do 
ditador e do capital.  
 
Palavras chave: Estado Novo. Autocracia. Demolições. Transformação Urbana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URBAN TRANSFORMATIONS IN SÃO JOSÉ DOS CAMPOS IN THE PERIOD 

OF THE NEW STATE 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

From the 20th century on, the city of São José dos Campos had been searched by the 
TB sufferer, in search of climate taken as invigorating for these sick people, found a city 
that was not ready to shelter them. Sick and healthy people lived together in a city with 
urban features of the old political system, characterized by narrow, winding streets and 
no paving. This desolating scene, symbol of economical and social backwardness, was  
redesigned from the New State. The urban transformation in the central area of  São 
José dos Campos city was, during the New state, an authoritarian process of physical 
intervention commanded by the varguist agents, the Sanitary  Mayors. Due to that urban 
intervention, the central area of the city, had its roads rebuilt, widened and paved, 
besides the opening of new roads, causing the demolition of many real estates. By the 
end of the1940 decade, the buildings undertaken by the Sanitary Mayors, had turned the 
little and unhealthy city of the TB sufferer into a city with modern features. The 
varguist system, with authoritarian characteristics, marked, in the main cities of Brazil, 
its images symbolizing the power and the supremacy of its leader, his interventionist 
agents repeated in their spheres the authoritarianism of the central government so that 
the  transformation and the modernization the urban places could meet the concerns of 
the dictator and of the capital. 
 
Key words: New State. Autocracy. Demolitions. Urban Transformations. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1.1 – Avenue de L’Opera, uma das grandes avenidas criadas em  Paris  
                    por  Haussmann. .................................................................................. 

 
  12 

Figura 1.2 – Aterro para a construção da Avenida Beira Mar, na altura  da praia 
                    da Lapa, boa parte do material utilizado para o aterro foi proveniente 
                    das demolições. ................................................................................... 

 
 
  19 

Figura 1.3 – Demolição do secular prédio do hospital da Ordem Terceira da  
                    Penitência, para  as obras de remodelação do Rio de Janeiro.............. 

 
  20 

Figura 1.4 –  Avenida Central, nenhum desses prédios existe atualmente. ............   21 
Figura 1.5 – Centro de São Paulo – 1920, “uma cidade de tipo europeu”. .............   23 
Figura 1.6 – Parque do Anhangabaú – 1930. ..........................................................   24 
Figura 1.7 – Avenida da Barra em Santos (projeto de Avenida Fundo de Vale).....   27 
Figura 1.8 –  Desenho original do projeto “Novo Arrabalde” em Vitória-ES. .......   28 
Figura 1.9 – Traçado irregular ( proposta para terrenos acidentados) de Alegrete-  
                     RS, 1927. ............................................................................................ 

   
  29 

Figura 1.10 – Quarteirões salubres e vielas sanitárias.............................................   30 
Figura 1.11 – Canal de drenagem de águas pluviais a céu aberto em Santos,  
                      “principal invenção urbanística de Brito”.......................................... 

   
  30 

Figura 1.12 – Plano de Melhoramentos para Recife, idealizado por Brito..............   31 
Figura 2.1 – Gráfico do Movimento da População..................................................   37 
Figura 2.2 – Gráfico do Movimento da População. ................................................   37 
Figura 2.3 – Branca, bela vigorosa: assim era a ‘raça brasileira, na propaganda 
                    do Estado Novo’. ................................................................................. 

 
  39 

Figura 2.4 – Cinegrafista do DIP, órgão que fazia a propaganda do regime e    
                     controlava com rigor as informações.................................................. 

   
  43 

Figura 2.5 – Manifestação comemorando os dez anos de governo Vargas (Rio 
                     de Janeiro, novembro de 1940)........................................................... 

   
  45 

Figura 3.1 – Vista parcial: maquete da Roma imperial, de 1939. ...........................   55 
Figura 3.2 – Vista geral do foro de Trajano (construído no início do século II  
                     d.C)...................................................................................................... 

  
  56 

Figura 3.3 – Representação do projeto da Via Della Conciliazione, em Roma.......   57 
Figura 3.4 – Cartaz com Hitler e a maquete da Casa do Povo. ...............................   58 
Figura 3.5 – Projeto de Speer para a Germânia, capital do III Reich......................   59 
Figura 3.6 – Eixo N-Sul sobre o tecido urbano existente de Berlin.........................   60 

 Figura 3.7 – Projeto para uma nova clínica universitária de Berlim, projeto de H. 
                    Distel-1941........................................................................................... 

   
  61 

Figura 3.8 – Moscou, a cidade stalinista e a cidade das velhas construções de 
                     gesso e madeira. ................................................................................. 

  
  62 

Figura 3.9 – Moscou, Projeto do Palácio dos Soviéticos, idéia de Stalin não  
                    concretizada  devido a guerra............................................................... 

  
  63 

Figura 4.1 – O escultor Jô Davidson faz o busto de Vargas, 1941..........................   65 
Figura 4.2 – Fachada do prédio do Ministério da Educação e Saúde......................   67 
Figura 4.3 – Folha de Rosto do livro-catálogo estadunidense Brazil  Builds  
                     Architecture New and Old……..……………………………………  

 
  68 

Figura 4.4 – Ministério da Guerra, maior edifício governamental do Estado  
                     Novo, projetado por Cristiano das Neves em l940............................. 

 
  68 

Figura 4.5 – Ministério do Trabalho, a direita o Ministério da Educação e Saúde 
                     ainda em obras.................................................................................... 

  
  69 

Figura 4.6 – As obras do Ministério da Fazenda e da Praça do Castelo, onde será     



                     erigido o monumento ao Barão do Rio Branco........................................    70 
Figura 4.7 – Projeto da Universidade do Brasil  elaborado por Marcello  
                    Piacentini e Vittorio Morpurgo, em 1937. .......................................... 

 
  71 

Figura 4.8 – Levantamento do terreno então destinado à Cidade Universitária,  
                       projeto de Le Corbusier, hoje ocupado pelo Jardim Zoológico do 
                       Rio de Janeiro, atrás da Quinta  da Boa vista. .................................... 

   
 
  72 

Figura 4.9 – Vista da Avenida Presidente Vargas em execução (Arquivo Geral 
                     da Cidade do Rio de Janeiro) ............................................................. 

 
  75 

Figura 4.10 – Vista do alargamento da Avenida Duque de Caxias (1942-1944). ..   77 
Figura 4.11 – Avenida Ipiranga em 1939................................................................     78 
Figura 4.12 – A Avenida Ipiranga alargada, como parte integrante da primeira 
                      perimetral, chamada de Perímetro de Irradiação, (1945)................... 

 
  78 

Figura 4.13 – Novo Viaduto do Chá  (década de 1940)..........................................   79 
Figura 4.14 – Estádio Municipal do Pacaembu, obra construída durante a gestão 
                       do Prefeito Prestes Maia  (década de 1940)...................................... 

   
  79 

Figura 4.15 – Vista das Obras do Hospital das Clínicas, no final de 1930. ............   80 
Figura 3.16 – Vista de conjunto da Biblioteca Municipal – Biblioteca Mário de 
                      Andrade..............................................................................................  

 
  81 

Figura 4.17 – Vista do Túnel Trianon da Avenida Nove de Julho na capital 
                       paulista. (início da  década 1940). .................................................... 

 
  81 

Figura 5.1 – Capa do relatório, do governo do interventor  Adhemar de Barros, 
                     elaborado em 1940 que trata dos ‘Aspectos do Vale do Paraíba e do 
                     seu Reerguimento”. ............................................................................ 

 
 
  83 

Figura 5.2 – Gráfico da evolução demográfica do Vale do Paraíba entre 1840 e 
                    1930. .................................................................................................... 

   
  85 

Figura 5.3 – Indicação dos dois principais setores ( I e II ) onde sucessivamente 
                    se desenvolveu a cultura do café. ........................................................ 

   
  86 

Figura 5.4 –  “Jeca Tatu, imagem permanente do caipira ignorante e doente do 
                      interior brasileiro”.............................................................................. 

 
  87 

Figura 5.5 – Matéria sobre o plano de reerguimento do Vale do Paraíba, editada 
                    pelo DIP em 1939. .............................................................................. 

 
  88 

Figura 5.6 – Localização do Município de São José dos Campos ..........................   90 
Figura 5.7 – Área central da cidade- Av. Dr. João Guilhermino sem calçamento, 
                    década de 1930. ...................................................................................   

 
  92 

Figura 5.8 – Planta de São José dos Campos – 1920...............................................   94 
Figura 5.9 – Reservatório de água da cidade, observa-se que não havia tampo......   95 
Figura 5.10 – Carroça de tração animal adaptada para a distribuição de água .......   96 
Figura 5.11 – Carroça de tração animal a serviço da coleta de lixo.........................   97 
Figura 5.12 – Foto aérea do Sanatório Vicentina Aranha (1930)............................   98 
Figura 5.13 – Sanatório Ruy Dória, observa-se as ruas sem calçamento em seu 
                      entorno............................................................................................... 

 
  99 

Figura 5.14 –  Pensão Rosemberg, década de 1930, localizada início da Avenida 
                       João Guilhermino. ............................................................................ 

 
101 

Figura 5.15 –  Planta de São José dos Campos demonstrando as zonas: Residen- 
                       cial, Industrial, Comercial e Sanatorial, delimitadas em 1933.......... 

 
104 

Figura 5.16 – Jornal Correio Joseense, n° 630 de 16 de junho de 1935 ................. 106 
Figura 5.17 – Planta da Cidade de São José dos Campos – 1936 ........................... 110 
Figura 5.18 – Fac-símile do Jornal a Folha Esportiva de 11 de novembro de 1938, 
                       em comemoração ao primeiro aniversário do Estado Novo............. 

 
114 

Figura 5.19 – Comunicado do Centro de Saúde de 1938......................................... 115 



Figura 5.20 – Recenseamento Municipal de 1938 (questionário parcial)................ 116 
Figura 5.21 – Cartaz do Departamento de Imprensa e Propaganda, exaltando a 
                       juventude brasileira, em seus traços brancos e vigorosos................. 

 
117 

Figura 5.22 – Jornal Correio Joseense de 09 de outubro de 1938........................... 118 
Figura 5.23 – Jornal Correio Joseense, de 09 de outubro de 1938..........................  119 
Figura 5.24 – Rua Siqueira Campos, área central da cidade, ainda sem  
                      calçamento (década de 1940)............................................................. 

 
122 

Figura 5.25 – Atual Rua Dolzani Ricardo (antiga Rua João Tuca), área central da 
                      cidade, (década de 1940). ..................................................................   

 
123 

Figura 5.26 – Rua XV de Novembro (antiga Rua do Comércio), área central da 
                      cidade (década de 1940)..................................................................... 

 
123 

Figura 5.27 – Levantamento dos imóveis a serem demolidos no lado par da Rua  
                      São José  (atual  Avenida   São José) ................................................ 

 
125 

Figura 5.28 – Vista área da área central de São José dos Campos, década de 1940 127 
Figura 5.29 – Rua São José, observam-se as casas do lado par, em seu lugar foi 
                      construída a atual Avenida São José (final da década de 1930)........ 

 
127 

Figura 5.30 – Área central da cidade, observa-se o espaço, deixado pelas 
                      habitações do lado par da antiga Rua São José, totalmente vazio  
                      (década de 1940)................................................................................ 

 
 
128 

Figura 5.31 – Planta do distrito sede da Estância Climatérica de São José dos 
                      Campos, demonstrando os limites do perímetro  urbano subdividi- 
                      do em zonas: residencial, industrial, sanatorial e comercial (1938).. 

 
 
128 

Figura 5.32 – Mapa do Município de São José dos Campos contendo suas vias  
                      de comunicação. ................................................................................ 

 
129 

Figura 5.33 –Tubulação do novo serviço de abastecimento de água de São José  
                     dos Campos. ....................................................................................... 

 
130 

Figura 5.34 – Obras de abertura de galerias para instalação do novo serviço de 
                      abastecimento de água e esgoto, 1941- Av. Rui Barbosa..................  

 
131 

Figura 5.35 – Visita do Interventor Adhemar de Barros (de bengala) para  
                       inspeção das obras da estação de tratamento de água, a sua direita 
                       está o Prefeito Sanitário Francisco José Longo. .............................. 

 
 
131 

Figura 5.36 – Planta da área central da cidade, expansão do serviço municipal de 
                      distribuição de água – 1942. ............................................................. 

 
132 

Figura 5.37 – Planta da área central da cidade de São José dos Campos, indican- 
                      do a localização da rede de esgotos ................................................... 

 
133 

Figura 5.38 – Jornal Correio Joseense, edição nº 899, de 07/07/41......................... 134 
Figura 5.39 – Planta do projeto para o ajardinamento da Praça Afonso Penna – 
                      1937.................................................................................................... 

 
136 

Figura 5.40 – Praça Afonso Penna em 1944, observa-se a inexistência de  
                      Ajardinamento.................................................................................... 

 
136 

Figura 5.41 – Vista do conjunto -  Prédio do Cine Paratodos. .............................. 137 
Figura 5.42 – Vista do Edifício do Fórum, vista lateral, década de 1940................ 138 
Figura 5.43 – Edifício do Fórum, atualmente Coletoria Estadual, década de 2000.  138 
Figura 5.44 – Planta dos imóveis do ‘Beco do Cotovelo’ desapropriados .............   139 
Figura 5.45 – Vista aérea do ‘Beco Cotovelo’.........................................................   140 
Figura 5.46 – Vista aérea do ‘Beco Cotovelo’  em meados da década de 1960...... 140 
Figura 5.47 – Vista aérea do Terminal Rodoviário  (antigo Beco do Cotovelo)..... 140 
Figura 5.48 – Planta dos imóveis desapropriados na Praça Antonio Prado.............   141 
Figura 5.49 – Praça Antonio Prado, atual Praça Santana – década de 1940. .......... 142 
Figura 5.50 – Rua XV de Novembro, observa-se a via sem pavimentação. ........... 143 



Figura 5.51 – Vista aérea do centro urbano de São José dos Campos – 1950......... 144 
Figura 5.52 – Avenida São José, importante via da área central da cidade de São 
                       José dos Campos. ............................................................................. 

 
144 

Figura 5.53 – Planta da Cidade de São José dos Campos – 1946. .......................... 147 
Figura 5.54 – Planta de São José dos Campos – 1969, organização do espaço ur- 
                       bano (com adaptação do autor)  

 
149 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1 - População urbana e rural do Brasil entre 1918 e 1970...........................   49 
Tabela 2 - População do Estado  de São Paulo e Vale do Paraíba entre 1920 e 
                 1950.........................................................................................................  

 
  85 

Tabela 3 - População dos cinco municípios mais populosos do Vale do Paraíba 
                 Entre 1920 e 1980................................................................................... 

 
  89 

Tabela 4 – População do Estado de São Paulo, Vale do Paraíba e São José dos 
                  Campos entre 1920 e 1950..................................................................... 

 
145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO  
 Introdução...................................................................................................................   01
1 Transformações Urbanas no Brasil: Antecedentes .................................................   09
    1.1 Paris, o modelo .................................................................................................   09
    1.2 Modernidade: o ‘plano’ das Oligarquias ..........................................................   13
    1.2.1 O Rio Civiliza-se ..........................................................................................   13
    1.2.2 As Transformações urbanas na capital paulista no início do século XX ......   23
    1.2.3 A vertente sanitarista .....................................................................................   25
2 O Estado Novo  e Vargas ........................................................................................   33
    2.1 Eugenismo e Migração ....................................................................................   36
    2.2 Arte e cultura apropriada pelo Estado Novo ....................................................   39
    2.3 Os mecanismos de controle .............................................................................   43
    2.4 As políticas de Saúde Pública. .........................................................................   46
3 A ditadura e suas imagens........................................................................................   52
    3.1 Mussolini: a construção da Roma imperial ......................................................   55
    3.2 Hitler: a construção do III Reich  .....................................................................   58
    3.3 Stalin: o modelo bolchevique ...........................................................................   61
4 As Imagens do Estado Novo ...................................................................................   65
    4.1 Rio de Janeiro: a capital do ditador ..................................................................   65
    4.2 São Paulo: a paisagem urbana em transformação ............................................   75
5 Transformações Urbanas em São José dos Campos................................................   83
    5.1 Propostas de reerguimento do Vale do Paraíba ................................................   83
    5.2 As imagens da decadência.................................................................................   90
    5.3 Estação de Cura: as contradições .....................................................................   94
    5.4 A criação da Estância Climatérica ................................................................... 106
    5.5 Saúde Pública e autoritarismo .......................................................................... 111
    5.6 A modernização da Estância............................................................................. 120
6 Considerações Finais............................................................................................... 152
Referências ................................................................................................................. 155
Anexo A: Nomeação de Adhemar de Barros para interventor no Estado de São 
Paulo .................................................................................................................................................... 

 
162

Anexo B: Tuberculosos indigentes em São José dos Campos ................................... 163
Anexo C: Centro de Saúde de São José dos Campos ................................................. 164
Anexo D: Propaganda do DIP sobre os benefícios da educação física no meio 
educacional ................................................................................................................. 

 
165

Anexo E: Ofício do Sr. Juiz de Direito, Adhemar de Figueiredo Lyra, ao Prefeito 
Sanitário ..................................................................................................................... 

 
166

Anexo F: Anúncio da concessão de verbas para o calçamento da cidade .................. 168
 
 

 
 

 



 1

Introdução 
 
 
 
 A transformação urbana em São José dos Campos, ocorrida no período do Estado 

Novo, insere-se em um período histórico de intervenções físicas fomentadas pelo governo 

central, com a finalidade de imprimir no país as imagens da modernidade e construir espaços 

urbanos de interesse da burguesia. 

 As investigações sobre esse tema remetem-nos às intervenções urbanas de Paris, 

idealizadas pelo Imperador Napoleão III e realizadas por Haussmann entre 1853 e 1869. 

 As características autocráticas de Napoleão III o levaram a liderar a reconstrução da 

capital francesa, cujas referências urbanísticas do regime anterior foram apagadas para surgir 

uma nova cidade que apresenta traços urbanos que denotam superioridade, ao estilo do líder 

autocrático. 

 Observa-se que a partir das primeiras décadas do século XX, com o surgimento dos 

regimes autocráticos na Europa, desencadeou-se uma profunda transformação urbana em 

importantes cidades e observa-se ainda que no Brasil, sob a tutela da autocracia, houve 

intervenções urbanas significativas. 

 Essa dissertação de mestrado, pretende estudar e discutir os projetos e obras 

arquitetônicas e urbanísticas idealizados ou incentivados pelas autocracias, com claro objetivo 

de apresentar a sociedade a superioridade de seus regimes. 

 Nessa esteira, as transformações urbanas na Paris de Napoleão III, na Berlim de Hitler, 

na Roma de Mussolini, na Moscou de Stalin, na capital da República brasileira, o Rio de 

Janeiro e na capital paulista serão apresentadas descritivamente em seus respectivos períodos 

e servem de referencial para analisar as transformações urbanas em São José dos Campos no 

período do Estado Novo. 

 A reconstrução do centro urbano de Paris, norteado pelos ideais de higienização, 

embelezamento, racionalização do espaço urbano, tornou-se um paradigma para outras 

intervenções no mundo, conforme salienta Berman (1990, p.147): 

 
“Por volta de 1880, os padrões de Haussmann foram universalmente aclamados como verdadeiro 

modelo do urbanismo moderno.  Como tal, logo passou a ser reproduzido em cidades de crescimento 

emergente, em todas as partes do mundo, de Santiago a Saigon.  
 

 Dessa forma, reconstruiu-se uma nova cidade sobre a pré-existente, dotando-a de 

modernidade e funcionalidade, que, na realidade, conforme relata Moraes (1994, p.18), 
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“acabou excluindo as populações mais pobres das ações urbanas modernizantes, empurrando-

as para os subúrbios desestruturados, pobres e insalubres”. 

 A racionalização do espaço urbano se fez através de uma drástica cirurgia, alterando o 

traçado medieval para um conjunto de ruas largas e de uma vasta rede de bulevares 

articulados, implantando-se um novo plano de circulação para a cidade. 

 Aos olhos da burguesia parisiense, essa mudança era de grande importância, pois 

antigas ruas estreitas e sinuosas da cidade medieval desapareceram para dar lugar aos novos 

fluxos de homens, mercadorias e transporte, requerido pela economia capitalista.   

 A transformação urbana de Paris permitiu também que as forças públicas do Estado 

tivessem mobilidade para reprimir revoltas sociais, uma vez que a antiga cidade favorecia as 

ações dos revoltosos, por meio de seu traçado medieval. 

 No Brasil, o modelo parisiense foi empregado nas reformas de Pereira Passos, no 

início do século XX, conforme observa Follis (2004, p.29) “a influência de Paris de 

Haussmann na modernização do Rio de Janeiro é um consenso entre os historiadores que 

abordaram o assunto.  O seu principal planejador, havia acompanhado ‘in loco’ parte das 

reformas [...] de Paris”. 

 Nesse período, do início do século XX, conforme observa Chasin (2000 apud 

COTRIN, 2004), o governo da República, liderado pelas oligarquias rurais, caracterizava-se 

por uma estrutura de poder autocrático observado pelos privilégios de uma restrita elite em 

detrimento da grande maioria da população marginalizada. 

 Pereira Passos, nomeado prefeito, em 1903, pelo Presidente Rodrigues Alves, prevê a 

abertura de grandes eixos viários, determinando a reconstrução de uma nova cidade sobre a 

pré-existente, caracterizada pelos traços do período colonial.  O marco mais importante da 

transformação urbana liderada por Pereira Passos na capital federal é a abertura da Avenida 

Central, cujas as dimensões e arquitetura espelham-se nos projetos de Haussmann. 

 Na capital paulista, do início do século XX, o centro da cidade passou por algumas 

reformas, porém a partir dos primeiros anos da década de 1910 foram elaborados planos de 

melhoramentos e as obras executadas tiveram como referencial o estilo europeu, no centro 

urbano de São Paulo. 

 Nesse mesmo período o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, em seus planos, 

propunha um novo desenho para as cidades brasileiras, apagando os traços coloniais criando 

paisagens modernas que incorporavam em seu traçado a topografia do sítio urbano. 

 Entre 1920 e 1940 na Europa, nos regimes totalitários da Alemanha, Itália e União 

Soviética, as capitais passaram por profunda transformação urbana, seus líderes construíram 
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uma nova cidade.  A nova organização espacial urbana tinha então a função estratégica de 

causar impacto visual ao observador, diante de estruturas gigantescas e monumentais. 

 No Brasil, Getúlio Vargas, através do golpe do Estado Novo, institui uma ditadura, 

onde, idealiza e fomenta a construção de edifícios monumentais, investe na abertura de uma 

ampla avenida na capital federal, observa-se aí a imagem de poder e supremacia do regime 

estadonovista aliando-se aos interesses comerciais. 

 Nas demais capitais brasileiras, o Estado Novo incentiva a intervenção urbana, como 

forma de transformar a paisagem, imprimir sua imagem e defender os interesses do capital. 

 Nesse mesmo período, São José dos Campos passa por profunda transformação 

urbana, os traços coloniais caracterizados por ruas estreitas e sinuosas, sem calçamento, com 

deficiência no abastecimento de água e coleta de esgotos e o comportamento social são 

submetidos às interferências do Estado Novo, através das ações autoritárias subsidiadas pelos 

agentes varguistas. 

 Observa-se que nas cidades estudadas algumas características comuns: autoritarismo, 

desapropriação, demolição, reconstrução, expulsão da população indesejada, processo de 

planejamento e valorização dos espaços urbanos reorganizados. 

 

 

 

Justificativa 

 

 

Desde o início do século XX a cidade de São José dos Campos era procurada por 

tuberculosos, a boa fama do clima de montanhas atraia doentes de diversas regiões brasileiras,  

a partir da década de 1920 a procura pelos ares joseenses se intensifica atraindo tisiologistas e 

uma precária estrutura sanatorial se instala na cidade, entretanto, o espaço urbano marcado 

por ruas tortuosas, estreitas, sem calçamento e com o casario depauperado, era a grande 

contradição para a exploração comercial e o tratamento da tuberculose. 

Esse aspecto desolador somava-se ao precário serviço de distribuição de água e coleta 

de esgotos e pela sujeira nas ruas.  A verificação dessa ‘contradição’ e o estudo das ações do 

Estado, a partir de meados da década de 1930, fornecem elementos para análise do processo 

de transformação urbana. 

Nesse contexto Villaça (1999, p.173) observa que as décadas de 1930 e 1940 

representam a ação do Estado sobre a organização do espaço intra-urbano. 
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Será durante a interventoria federal, personificada nas ações autoritárias dos Prefeitos 

Sanitários, do período estadonovista, que em São José dos Campos os projetos e obras 

urbanísticas e arquitetônicas transformarão a paisagem urbana da cidade. 

Essas questões serão analisadas e a partir das fontes disponíveis, objetiva-se jogar 

luzes sobre esse período e seu legado na cidade e para tanto serão delineados os seguintes 

objetivos: 

 

             Objetivo Geral 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral, realizar um estudo das transformações 

urbanas sob a tutela dos regimes autocráticos, delimitado por específicas cidades da Europa e 

do Brasil e a partir do entendimento dessas intervenções autoritárias formar um referencial 

teórico que permita estudar e discutir como se processaram as transformações urbanas em São 

José dos Campos durante o Estado Novo. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

• Abordar, através de imagens fotográficas, cartografia e literatura específica, 

como se organizava o espaço urbano de São José dos Campos, nas primeiras 

décadas do século XX. 

• Investigar como se deu o processo de criação da Estância Climatérica em São 

José dos Campos, em meados da década de 1930 e se essa condição política 

trouxe melhoramentos urbanos à cidade. 

• Identificar as características principais da transformação urbana em São José 

dos Campos, durante o Estado Novo. 
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Área de Estudo 

 

 

Esse trabalho tem o objetivo de estudar o centro da cidade de São José dos Campos, 

durante o período estadonovista.   A delimitação desse espaço, não condicionou-se à limites 

físicos rígidos e amparou-se em Vargas e Castilho (2006) os quais delimitam o centro da 

cidade como um espaço dinâmico da vida urbana, onde competem pessoas, veículos e 

mercadorias, espaço que concorrem as atividades terciárias mais intensas e também onde 

localizam-se diversas instituições públicas e religiosas. “Observa-se, no decorrer da história, 

que os centros das cidades têm recebido diversas adjetivações: centro histórico, centro de 

negócios, centro tradicional, centro de mercado, centro principal ou simplesmente centro”.   

 

 

Material e Equipamento 

 

 

Para a realização desse trabalho utilizou-se a cartografia elaborada no período de 

estudo, a legislação produzida pela Prefeitura Sanitária também foi um importante 

documento, pois todas as ações relativas à desapropriação de imóveis e alargamento e 

retificação de vias estão dispostas descritivamente nos registros oficiais. 

As fotografias e as matérias jornalísticas tiveram importância fundamental nesse 

trabalho, pois diversas vias e edificações foram apagadas da paisagem urbana e esses 

documentos nos remetem precisamente a esses locais. 

A bibliografia pesquisada foi a ferramenta que fundamentou toda a narrativa, 

entretanto boa parcela dos documentos que fundamentam esse trabalho estava depositada nos 

mais diversos acervos e a partir da posse desses, entrecruzaram-se os materiais pesquisados, 

originando tabelas, mapas, imagens e textos. 

 

 

Metodologia 

 

 

O embrião dessa dissertação originou-se através dos diversos trabalhos apresentados 

aos professores do programa do curso de mestrado em planejamento urbano e regional da 
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Universidade do Vale do Paraíba, nas discussões em sala de aula e laboratório e na 

observação das diversas dissertações apresentadas. 

Após a conclusão dos créditos em disciplinas e sob orientação a definição do tema a 

ser pesquisado consolidou-se, e a partir dessa conclusão, elaborou-se um cronograma para 

acompanhar e avaliar as pesquisas nos diversos acervos. 

As pesquisas foram direcionadas para o estudo das transformações urbanas nas 

cidades capitais lideradas por autocratas: Napoleão III, Mussolini, Hitler e Stalin. 

No Brasil, foram pesquisadas as intervenções urbanísticas comandadas por governos 

de características autocráticas, nesse sentido foram investigadas as intervenções físicas na 

capital da República, o Rio de Janeiro e na capital paulista, a cidade de São Paulo, para tanto, 

delimitou-se o período relativo à gestão do Presidente Rodrigues Alves (1902-1906) e o 

período do Estado Novo (1937-1945), liderado por Getúlio Vargas. 

A partir das investigações das intervenções urbanísticas nessas cidades capitais, 

comparou-se com as intervenções em São José dos Campos no período estadonovista, 

comandadas pelos Prefeitos Sanitários. 

Dessa forma em todo o estudo que antecede ao sub-capítulo denominado ‘A 

modernização da Estância’ buscou-se formar o referencial teórico, a partir da análise das 

transformações urbanas comandadas por líderes autocráticos, para identificar em São José dos 

Campos o modelo de intervenção física na arquitetura e no urbanismo da cidade. 

 

 

Estruturação do Trabalho 

 

 

Foi muito importante o processo de amadurecimento sobre o objetivo específico, pois 

muitos conceitos foram reformulados até mesmo com relação ao título do capítulo 

considerado principal, que trata das transformações urbanas em São José dos Campos no 

período do Estado Novo. 

O trabalho está estruturado num contexto espaço temporal e em seu início traz uma 

abordagem das intervenções urbanas sob a tutela dos regimes autocráticos. 

A Paris de Napoleão III e sua reconstrução urbana de meados do século XIX inicia a 

dissertação, a capital francesa é tratada como o paradigma para as demais intervenções 

urbanas no mundo, levando, inclusive, as elites dirigentes brasileiras, no início do século XX, 

a se inspirarem no planejamento urbano de Paris, nesse capítulo também são abordadas as 
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propostas do engenheiro Saturnino de Brito, onde os planos pautavam-se pelo saneamento e 

embelezamento das cidades. 

No segundo capítulo, sem ter a pretensão de se aprofundar muito nessas questões, 

abordam-se a ideologia e as políticas do Estado Novo para a eugenia e migração, arte e 

cultura, controle social e propaganda do regime e políticas de saúde pública. 

No terceiro capítulo são descritos as obras e projetos urbanísticos e arquitetônicos dos 

governos totalitários da Europa, especificamente nas ditaduras de Hitler, Mussolini e Stalin.   

As intervenções urbanísticas desses ditadores de regimes totalitários marcam suas 

cidades com obras gigantescas, observa-se nesses símbolos a intenção de demonstrar a 

supremacia de seus líderes e seus regimes políticos. 

No quarto capítulo são descritas as principais obras arquitetônicas e urbanísticas 

realizadas pelo Estado na capital federal e na capital paulista, constituindo um cenário urbano 

que é tratado, na dissertação, como as imagens do Estado Novo, nessa investigação procurou-

se identificar nos projetos e obras arquitetônicas e urbanísticas, o caráter autocrático de 

Vargas. 

Observa-se que as obras oficiais desse período estão impregnadas dos símbolos da 

ditadura, caracterizadas pela demonstração do poder e supremacia do regime vigente. 

Finalizando a dissertação, procurou-se identificar as causas do declínio econômico da 

região do Vale do Paraíba paulista, cujas bases alicerçavam-se na produção cafeeira, essas 

questões formam o contexto histórico para abordagem das transformações urbanas em São 

José dos Campos no período estadonovista. 

Esse capítulo pretende apresentar as carências na infra-estrutura urbana de São José 

dos Campos nas primeiras décadas do século XX, as relações políticas que determinaram sua 

condição de Estância Climatérica governada pela interventoria estatal e também o 

autoritarismo dos Prefeitos Sanitários na elaboração e implementação de planos de 

remodelação urbana capazes de transformar o centro da cidade de São José dos Campos, cujos 

traçados urbanos denunciavam seu atraso econômico e social,  em um espaço urbano de 

pautado pela higiene e funcionalidade ditados pelos interesses da burguesia. 

A apresentação dos projetos e obras urbanísticas e arquitetônicas que transformaram o 

centro da cidade de São José dos Campos no período do Estado Novo, tem a intenção de 

contribuir com as pesquisas que visam estudar e analisar o processo de planejamento urbano 

em São José dos Campos. 

Esse trabalho reúne documentos que se encontram depositados em diversos lugares, 

tais como bibliotecas, acervos pessoais e arquivos públicos e privados, nesse sentido a análise 
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e apresentação desse acervo documental pretende contribuir como fonte de pesquisa 

sistematizada, conforme a sua utilização para fins de estudo do processo de planejamento 

urbano em São José dos Campos.     
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1 Transformações Urbanas no Brasil: Antecedentes 
 
1.1 Paris, o modelo 

      
Ao examinarmos a história da evolução urbana das grandes metrópoles verificamos 

que, em grande parte, a realização dessas intervenções urbanas teve como objetivo a 

adequação das cidades, ou de parte delas, aos padrões urbanísticos concernentes as ordens 

sociais, econômicas e políticas vigentes à época das intervenções. 

Nesse contexto, observa-se que o processo de industrialização em larga escala, 

intensificado a partir de fins do século XVIII na Europa, acarretou mudanças significativas 

nos centros urbanos, uma vez que a presença de estabelecimentos fabris e o aumento da 

população alteraram o equilíbrio e a distribuição espacial das cidades e geraram inúmeros 

problemas, patrocinados pelo desenvolvimento tecnológico e o progresso, cuja face inversa se 

caracterizava pelas condições miseráveis de trabalho, higiene e moradia dos operários. 

As tentativas concretas de solução dos problemas das cidades industriais 

multiplicaram-se e tomaram formas diversas, notadamente a intervenção nas cidades 

existentes, ou a criação de novas aglomerações.  As intervenções em cidades existentes 

visavam ao seu saneamento, à sua maior eficiência e adequação ante as necessidades da 

época. 

Esse tipo de atuação pode ser dividido em duas tendências distintas: uma delas, a de 

grandes cirurgias urbanas, como as fomentadas por Napoleão III, em Paris, a outra, a de 

promover as alterações indispensáveis através de medidas saneadoras mais moderadas, 

procurando preservar o caráter original da cidade, tendência que verificou-se principalmente 

na Alemanha (TOLEDO, 1996, p.241). 

Nessa perspectiva, essa dissertação de mestrado, abordará as intervenções urbanas 

realizadas por específicas lideranças autocráticas, sem pretender abranger todas as suas 

intervenções, partindo-se da transformação urbana idealizada pelo imperador francês, 

Napoleão III, na Paris oitocentista. 

Nesse sentido, relata Cavalcanti-Brendle (2003), que nas autocracias a cidade é um 

cenário projetado para impressionar as massas, simbolizar a nova ordem política e representar 

o poder total de seus líderes, “poder esse ora usurpado e sem legitimidade, ora 

revolucionário”.  

De acordo com Friedrich e Brzezinski ( 1965, p.14), “uma autocracia é qualquer 

sistema político em que os dirigentes são insuficientemente, ou nada, submetidos a 
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regulamentos antecedentes e obrigatórios impostos por outras autoridades que participam no 

governo”. 

Os autores observam ainda que os autocratas têm poder suficiente para compelir os 

dirigentes infratores a se submeterem a lei.  Os regimes autocráticos submeteram povos na 

antiguidade, sob várias formas de despotismo e de tiranias, de monarquias absolutistas da 

Europa dos tempos modernos. 

Observa-se, partindo desses pressupostos, que as ditaduras são regimes autocráticos, e 

esses sistemas têm características comuns, nesse contexto, Friedrich e Brzezinski (1965, p.14) 

sustentam:  

 
“O traço verdadeiramente distintivo de todos esses sistemas é que o chefe é responsável perante si pelo 

que faz; ele é autos, aquele que dispensa poder; ou seja ele toma as decisões e colhe os frutos 

conseqüentes.   Portanto o oposto lógico da autocracia seria qualquer regime em que outro, um regime 

heteros, compartilhasse o poder pelo fato de ser chefe responsável perante ele ou eles”.  

 

Em continuidade, o termo heterocracia nunca foi sugerido, se bem que, sendo a 

genuína alternativa lógica para autocracia. 

Cavalcanti-Brendle(2003), sustenta que regimes autocráticos instalaram-se nas 

ditaduras militares de Portugal de Salazar, na Espanha de Franco e nas ditaduras totalitárias. 

A autora observa que o líder autocrata exige da cidade outro palco para os novos 

rituais políticos, “assim a área central da cidade-capital é submetida a um processo radical de 

destruição planejada, e em muitos casos seletiva, seguido pela reconstrução de sua arquitetura 

e espaços urbanos cuja característica marcante é sem dúvida a escala monumental”. 

As características autocráticas de Napoleão III, possibilitaram-no presidir todas as 

instituições governamentais, incluindo a nomeação de tutores e prefeitos, assim sendo, o 

imperador nomeia para Prefeito de Paris, George Eugene Haussmann, que comandará uma 

intensa cirurgia urbana que apagará grande parte dos traçados medievais da capital francesa. 

A reconstrução urbana em larga escala de Paris foi vista por Napoleão III como um 

meio de proporcionar empregos a longo prazo aos trabalhadores e restaurar o Império. 

O soberano identificou-se com Augustus e sua intenção era de construir “a cidade mais 

linda do mundo” (CAVALCANTI-BRENDLE, 1997).  

A autora sustenta também que o interesse de Napoleão III era de fazer de Paris a 

capital das capitais e de criar um cenário urbano capitalista, onde então instalariam-se 

magazines, grandes bancos e estações ferroviárias, atendendo a sociedade burguesa. 
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De acordo com Giedion (2004, p.762), um grande mapa de Paris ficava pendurado na 

parede do estúdio do Imperador, onde com suas próprias mãos ele delineou sobre o mapa as 

alterações que pretendia realizar na capital francesa.   Essas propostas de alteração eram 

traçadas em vermelho, azul e verde, em ordem decrescente de prioridade, em sua maioria, 

observa-se que as propostas esboçadas na cor verde nunca foram executadas.  

Haussmann estabeleceu quatro metas básicas para as intervenções urbanas em Paris,1 

essas são em larga medida pautadas pelo temor de rebeliões nas ruas, o último levante dessa 

natureza ocorreu em 1852, antes de sua nomeação. 

De acordo com Giedion (2004, p.767): a primeira dessas metas era isolar os grandes 

edifícios, palácios e quartéis de modo a torná-los mais agradáveis à vista, permitir um acesso 

mais fácil em dias festivos e uma defesa simplificada em dias de rebelião. 

O segundo princípio visava à melhoria do estado de saúde da cidade por meio da 

destruição sistemática de vielas infectadas e focos de epidemia. 

O terceiro princípio era assegurar a paz pública por meio da criação de grandes 

boulevards que permitiriam não só a circulação de ar e luz, como também o movimento de 

tropas, desse modo, comenta o autor, ficou bem claro os objetivos de Napoleão III em 

executar vias largas, observa-se que através dessa intervenção, o Estado teria controle sobre o 

comportamento social por meio de seu deslocamento. 

O quarto princípio de Haussmann era facilitar a ida e vinda às estações ferroviárias por 

meio da criação de artérias que levariam os viajantes diretamente aos centros de comércio e 

de lazer, conforme a visão do reformador para as questões do tráfego. 

Geralmente, segundo Gunn e Correia (2001), as cirurgias urbanas costumam provocar, 

no plano político, acirradas polêmicas em torno de seus objetivos e das formas de 

operacionalização, nesse sentido, Janot (1996, p.753), observa que partindo do pressuposto 

que na medicina as cirurgias têm como objetivo principal o tratamento de doenças humanas, 

pode-se dizer, por analogia, que as cirurgias urbanas são intervenções realizadas nas cidades, 

geralmente, com o objetivo de tratar supostas anomalias existentes no tecido urbano. 

Janot (1996) relata que em Paris, a reforma urbano-sanitária, promovida por 

Haussmann, implicou a demolição da parte antiga da cidade, devastando quarteirões então 

superpovoados, igrejas e antigas construções, abrindo sobre os escombros grandes avenidas, 

que integravam um novo traçado viário. 

                                                 
1 - Reis Filho (1994, p.45), sustenta que o plano de Haussmann para Paris é de caráter cirúrgico e  
     autocrático. 
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De acordo com Borges (2005), a concepção e execução da transformação urbana 

promovida por Haussmann, deveriam colocar o saber de engenheiros, arquitetos, desenhistas, 

topógrafos, sanitaristas, paisagistas, dentre outros, a serviço da higiene pública, do comércio, 

das obras de infra-estrutura (rede esgoto, iluminação a gás, meios de transportes modernos), 

bem como da idealização de áreas de lazer, jardins e bairros destinados aos setores abastados. 

Caberia, ainda, à equipe de Haussmann estruturar o novo arranjo espacial de forma a 

preservar os monumentos da França imperial. 

A combinação de tais requisitos visava materializar uma versão atualizada da utopia 

urbana renascentista, ou seja, da cidade geométrica de forte apelo cenográfico. 

Observa-se que esse modelo de cirurgia urbana, que rasgou impiedosamente as 

cidades, erguendo-se no lugar dos antigos quarteirões demolidos largas e monumentais 

avenidas, acabou transformando-se em paradigma para diversas intervenções urbanísticas em 

outras metrópoles. 

 

           
                        Figura 1.1 – Avenue de L’Opera, uma das grandes avenidas criadas em 
                                                  Paris por Haussmann.  Fonte: Giedion, (2004, p.778) 
 

Sob a influência desse modelo de ampliação, foram produzidos diversos planos para a 

expansão de cidades européias, onde se percebe o desejo de refletir na cidade as novas 

tendências urbanísticas que emergiam com o advento da sociedade industrial. 

De acordo com Janot (1996, p. 756), no México, o imperador Maximiliano abre em 

1860 o Passeo de la Rèforme, seguindo os moldes da avenida parisiense, Champs Elisée. 
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Na Itália, em várias cidades, foram abertas vias retilíneas, ligando o Centro à estação 

ferroviária e sob a influência desse modelo de ampliação, foram produzidos diversos planos 

para a expansão de cidades como Barcelona, em 1859, e em Estocolmo, em 1866, onde se 

percebe o desejo de refletir na cidade as novas tendências urbanísticas que emergiam com o 

advento da sociedade industrial.   

Para Napoleão III a modernização estava intimamente relacionada ao desenvolvimento 

da infra-estrutura básica e as necessidades do trânsito da cidade, assim, como, a exclusão dos 

espaços saneados, das camadas de mais baixa renda. 

A reconstrução urbana em larga escala de Paris reforçou a especulação imobiliária e a 

segregação social na cidade, associado a isso, a demolição das casas das camadas médias 

causou um aumento dos valores dos aluguéis e aos trabalhadores impôs-se a fixação nos 

subúrbios da capital, em razão do alto custo das habitações implantadas nas áreas 

reconstruídas (CAVALCANTI-BRENDLE, 1997). 

Observa-se que no Brasil, as preocupações para a transformação urbana das principais 

cidades, cuja característica comum eram os traçados coloniais, pautavam-se pela higiene e 

estética, seu marco inaugural foram as intervenções na Capital da República, o Rio de Janeiro, 

a partir do início do século XX. 

 

1.2 Modernidade – o ‘plano’ das Oligarquias  

 

1.2.1 O Rio Civiliza-se2  

 

 
Pretende-se nessa abordagem apresentar as principais experiências urbanísticas 

realizadas nas duas mais importantes cidades brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, durante 

a República Velha, nesse sentido, não se pretende abranger outras experiências urbanísticas 

realizadas nas demais cidades. 

Conforme relata Reis Filho (1995, p.14), o projeto político da República visava 

superar o atraso econômico e social, instaurando o modo de produção capitalista, 

institucionalizando as relações produtivas de acordo com o figurino europeu.3  

                                                 
2 - Villaça (1999, p. 197), refere-se às reformas urbanas de Pereira Passos na capital da República, e por  conse- 
     qüência o lucro especulativo advindo da nova cidade. 
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Observa-se que para a nova organização do espaço urbano desse período, os planos 

elaborados ou financiados pelo poder público prenunciavam profundas transformações 

urbanas, de forma a se espelhar nas nações mais desenvolvidas e atrair parcerias comerciais. 

Villaça (1999, p. 181) sustenta que os planos de melhoramentos e embelezamento, 

iniciam-se no Brasil a partir de 1875 e encerram-se em 1930, dividindo-se em subperíodos: de 

1875 a 1906, (ascensão dos planos de melhoramentos e embelezamento) e de 1906 a 1930 

(declínio desses planos). 

De acordo com o autor, a expressão plano de melhoramentos e embelezamento é 

substituída, a partir da década de 1940, pela expressão urbanismo, posteriormente essa 

expressão é substituída por planejamento urbano e plano diretor, depois por plano local 

integrado e finalmente volta a expressão plano diretor. 

Quanto ao termo urbanismo cabem as ponderações de Segawa (1988), Toledo (1996) e 

Villaça (1999). 

De acordo com Toledo (1996, p.243): o livro de Ildefonso Cerda, intitulado Teoria 

General de la Urbanización, publicado em 1867, é duplamente pioneiro, inicialmente por 

abordar detalhadamente os vários temas ligados ao urbanismo e ainda por ser o primeiro a 

utilizar o termo urbanización criando uma palavra específica para esse novo ramo de 

atividade, para qual a língua espanhola não tinha uma denominação apropriada.  

Segawa (1988, p.50) adverte que no Brasil, no final do século XIX, não se mencionava 

o termo urbanisme, town planning ou o equivalente em português: ‘urbanismo’, os debates 

acerca das intervenções sobre o espaço urbano no final do império não empregavam essas 

expressões; durante o Congresso de Engenharia e Indústria, em 1900, as questões urbanas 

eram tratadas como ‘obras municipais’ ou como  ‘saneamento’. 

Villaça (1999, p.178) sustenta que é preciso atentar para uma possibilidade de 

confusão quando surge a palavra urbanismo, pois essa expressão pode ter três sentidos: o 

primeiro corresponde ao conjunto de técnicas e ou discursos referentes à ação do Estado sobre 

a cidade e corresponde ao inglês, city planning, ao francês, urbanisme e ao português 

urbanismo. 

                                                                                                                                                         
3 - Reis Filho (1995, p.14) sustenta que o modelo visado era o do capitalismo concorrencial.  Ressalta-se que no 
     mesmo momento em que se institucionalizava, em plano internacional, o capitalismo oligopolista financeiro,  
     por influência desse ampliava-se a liberalização  das  economias periféricas,   abrindo-lhes   as  portas para  a   
     dominação externa  e a consolidação da divisão internacional  do trabalho,  nos   moldes  determinados pelos   
     setores centrais do sistema. 
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O segundo corresponde a um estilo de vida sendo designado em inglês, por urbanism; 

finalmente o terceiro refere-se ao conjunto das ciências, e supostas ciências, que estudam o 

urbano, este último sentido só passou a ser utilizado no Brasil em décadas recentes. 

Retomando a discussão sobre o projeto capitalista das elites oligarcas, sustentado por 

Reis Filho (1995),  Srour (1990, p.241) observa que os Estados brasileiros economicamente 

mais fortes detinham a hegemonia nos centros de decisão e a ‘política dos governadores’ 

consagrando a troca de favores entre as oligarquias regionais.  Esse sistema de reciprocidade 

consolidou as oligarquias estaduais, que se encastelavam por detrás das máquinas eleitorais 

fraudulentas, legitimando presidentes que defendiam os interesses de seus pares.   

Srour (1990, p.240) sustenta que no Brasil, herdadas dos períodos anteriores, na 

República, as relações de produção latifundiárias permaneceram intocadas.  Houve tão 

somente um remanejamento institucional: “uma mudança no regime político e não do regime 

político”. (não há grifos no original) 

A rígida centralização monárquica cede lugar à autonomia regional, interessada na 

promoção de ligações diretas dos Estados com o mercado internacional, “o federalismo surge 

em atendimento a estas necessidades. Só que regido pela batuta do eixo São Paulo – Minas 

Gerais, os dois grandes Estados cafeeiros de então, pólos da economia mais dinâmica da 

época” (SROUR, 1990, p. 240). 

Os Estados asseguravam ao Presidente da República ampla maioria parlamentar, com 

cega adesão a seus projetos e medidas.  Ficavam dessa maneira marginalizadas as classes 

subalternas, pois a participação política se resumia à cooptação e ao clientelismo. 

 
“[...] A sociedade civil, nestas condições, só pode ser o que era: fraca e restrita. A cidadania permanece 

altissimamente excludente: um fato de elite mal bafeja cinco por cento da população.  Ou seja: recobre 

os latifundiários, a burguesia comercial e manufatureira, profissionais liberais e pequenos proprietários 

de terra.   O resto sofre à margem  do jogo político, sem direitos básicos reconhecidos”  (SROUR, 1990, 

p. 241). 

 

Chasin (2000 apud COTRIN, 2004) acrescenta que o período republicano, em sua 

primeira fase de pouco mais de 40 anos, fez vigorar a ‘política dos governadores’, estrutura de 

poder autocrática, de fachada liberal-democrática, real ‘ditadura’ das oligarquias rurais. 
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Nesse sentido observa-se que a República Velha reserva semelhanças com algumas 

características dos regimes autocráticos4, podendo destacar o uso da coerção e o controle da 

máquina estatal, da sociedade, das instituições públicas e do sistema de planejamento. 

É nesse contexto, de uma República dirigida por um representante das oligarquias, que 

se desenvolveu uma grande cirurgia urbana, com o propósito de transformar o espaço urbano 

da capital federal, dentro de padrões europeus e atrair parceiros comerciais no mercado 

internacional. 

De acordo com Reis Filho (1994, p.9): considerava-se como fundamental uma 

vinculação do regime republicano com a idéia de progresso, contrapondo-se ao regime 

anterior, cujo vínculo fundamental era a escravidão, ou seja, o atraso econômico e social. 

O Rio de Janeiro, então capital da República, funcionava como um centro 

administrativo, comercial, financeiro, cultural e político, no entanto, a imagem de uma cidade 

doente consolidava-se, tornando necessário um projeto de reforma urbana. 

Damasceno (1996) sustenta que as casas insalubres, as ruas estreitas, a sujeira e a 

pobreza envergonhavam as autoridades diante da presença de visitantes estrangeiros, 

comprometendo e afugentando interesses comerciais.   Além de cortiços, o serviço sanitário 

da cidade alertava a população quanto aos perigos causados por precárias e insalubres 

habitações, ao mesmo tempo em que aumentavam estas habitações.  A população carioca 

também enfrentava sérios problemas de epidemias e doenças infecciosas, exigindo ações 

imediatas do poder público. 

Pechman (1990, p.33) observa que a estrutura urbana da capital da República é uma 

herança dos tempos coloniais, mostrando-se inadequada ao dinamismo das novas atividades 

econômicas e das novas necessidades habitacionais: as ruas são estreitas, barrentas e 

entulhadas de carroças, que dificultam a circulação de mercadorias, e as edificações, além de  

escassas, são inadequadas às novas carências de moradia de uma população que cresce. 

Nesse contexto, o autor relata que a população carioca vinha crescendo desde meados 

do século XIX, em razão da chegada de imigrantes estrangeiros e pela importação de escravos 

do nordeste, assim a população de 137.000 habitantes em 1838, cresceu para 235.000 

habitantes em 1870, em 1890 saltou para 522.000 e em 1906, computavam-se 811.000 

habitantes na capital federal. 

Esse aumento expressivo da população carioca, num curto espaço de tempo e limitado 

espaço urbano, contando com serviços de transporte público deficiente e uma precária infra-

estrutura urbana, levaram a uma rápida deterioração das condições de vida na cidade. 
                                                 
4 - Cavalcanti-Brendle (2007). 
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Pechman (1990, p.35) relata que Buenos Aires excitava a imaginação da elite carioca e 

Paris era o exemplo a ser seguido.  Nessa esteira, Reis Filho (1994, p.13), relata que nesse 

período Buenos Aires havia ultrapassado largamente o Rio de Janeiro em população e 

desenvolvimento, oferecendo a aparência de uma Paris na América do Sul, imagem de 

progresso que os grupos dominantes no Brasil tinham como seu objetivo. 

Del Brenna (1987 apud PECHMAN, 1990, p.35) relata que Olavo Bilac, voltando de 

Buenos Aires, onde integrava a comitiva presidencial que visitou a capital argentina em 1900, 

refletindo sobre o Rio de Janeiro, escreveu: 

 
“Quando um carioca volta da Europa e pisa de novo o teu calçamento remendado e mira de novo os teus 

prédios e tua gente em mangas de camisa e de pés no chão, a revolta não é grande [...]   Mas reconhecer 

a gente que, ali, assim a 4 dias de viagem, há uma cidade como Buenos Aires e que nós, filhos da 

mesma raça e do mesmo momento histórico [...] ainda temos por capital da República, em 1900, a 

mesma capital de D. João VI em 1808, isso é o que dói como uma afronta [...]”.   

 

Cardoso (1972 apud RIBEIRO; CARDOSO, 1996, p.59) observa que o intercâmbio 

mais estreito com os produtos e com a civilização moderna gerou uma negação do passado 

caracterizado pelo regime escravista e com as imagens indígenas, e uma ânsia de identificação 

com o modelo europeu. 

A remoção da pobreza se confundiu também, quase sempre, com a remoção dos 

pobres, pois a negação da escravidão se confundiu com a  segregação, com o afastamento dos 

negros, para fora dos espaços que passavam a ser destinados apenas aos brancos, reservados 

para a convivência das camadas dominantes, “os projetos urbanísticos assim concebidos eram 

em boa parte programas de segregação urbana” (REIS FILHO, 1994, p.15). 

Nesse contexto, as intervenções urbanas visaram principalmente criar uma nova 

imagem da cidade, em conformidade com os modelos estéticos europeus, permitindo às elites 

dar materialidade aos símbolos de distinção relativos à sua nova condição. 

De acordo com Rocha (1995, p.58): o projeto político-administrativo do presidente 

Rodrigues Alves tinha dois pontos chaves: a remodelação da capital e a política de imigração. 

Como os projetos de remodelação eram por demais ambiciosos, desde o início 

verifica-se que a municipalidade será impotente para realizar essas obras, nesse sentido, o 

governo federal resolveu dividir as despesas e as principais obras, na capital da República, 

ficaram a cargo dos cofres federais: a construção do cais do porto, a conclusão do canal do 

Mangue, o arrasamento do morro do Senado e a abertura da avenida Central. 
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A cargo do município ficaram a abertura da avenida Beira Mar, a abertura de uma 

avenida ligando o Passeio Público ao Largo do Estácio e o alargamento de diversas ruas no 

coração da cidade.  Para colocar em prática o projeto de transformar a capital federal o 

próprio presidente da República, nomeou logo após sua posse, para executar o plano de 

saneamento da cidade, o médico sanitarista Oswaldo Cruz e o Engenheiro Pereira Passos, em 

dezembro de 1902, para implantação das obras de larga envergadura (REIS FILHO, 1994, 

p.27). 

Benchimol (1992, p.269) observa que a partir de sua nomeação, o prefeito Pereira 

Passos governou por decreto durante seis meses5, sem oposição iniciou-se a grande 

transformação da capital da República. 

De acordo com Rocha (1995, p.56) em fins de 1857, o estudante Pereira Passos havia 

assistido em Paris a remodelação de Haussmann: 

 
“Ele mesmo participou das discussões abertas entre engenheiros, em torno dos planos e projetos de 

Alphand, braço direito de Haussmann, e de outros encarregados do grande empreendimento.  Sentiu de 

perto a grandiosidade da realização, admirou a audácia e a coragem dos seus executores” Ataíde (apud 

ROCHA, 1995, p.56-7). 

 

Leme (1999, p.358) relata que o plano de Pereira Passos prevê a abertura de alguns 

grandes eixos de circulação da cidade, a Avenida Beira Mar, que desafoga o trânsito entre o 

Centro, Botafogo e Catete, além de impulsionar a ocupação da orla marítima e a Avenida Men 

de Sá que parte do largo da Lapa, passa sob os Arcos da Carioca e termina na Rua Frei 

Caneca. 

Bertolli Filho (1996a, p.24) observa que nenhuma outra metrópole brasileira foi alvo 

de tantas ações da engenharia sanitária quanto às do Rio de Janeiro, a porta de entrada do 

Brasil e principal saída das exportações. 

Nos primeiros anos da República a cidade mantinha-se como matadouro de 

estrangeiros que persistiam em ficar na cidade.   Ao lado do prefeito Pereira Passos, o médico 

sanitarista Oswaldo Cruz, diretor-geral do Departamento Nacional de Saúde Pública, 

comandou uma verdadeira cruzada contra os focos considerados insalubres. 

Costa (1986, p.57) relata que o primeiro objetivo de Oswaldo Cruz foi o extermínio da 

febre amarela e que para levar adiante tal ambição, foi necessário obter apoio para o 

                                                 
5 - Um dia antes de sua posse, em 29 de dezembro de 1902, fora promulgado o Decreto Federal nº 939,   
     que alterava a lei orgânica do Distrito Federal e suspendia durante seis meses o Conselho Municipal, 
     dando ao Prefeito Passos plena liberdade de ação, nesse período (BENCHIMOL, 1992, p.269). 
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extermínio dos focos de mosquitos e neutralizar a oposição do saber médico  acadêmico que 

desacreditava da eficácia de seu método centrado no controle dos vetores e da liberdade de ir 

e vir dos doentes. 

Oswaldo Cruz estabeleceu uma geografia epidêmica, atuando exclusivamente sobre a 

parte central do Rio de Janeiro, onde a febre amarela ocorria com mais freqüência entre os 

imigrantes. 

Costa (1986, p.61) observa que após a campanha de combate a febre amarela, 

Oswaldo Cruz iniciou o combate à epidemia da peste.  Durante quatro meses o sanitarista 

despertou as oposições sobre si, ainda mais que a campanha anterior, o combate à peste 

compreendia também o enquadramento do espaço urbano. 

 

   
                            Figura 1.2 – Aterro para a construção da Avenida Beira Mar, na altura  da praia 
                            da Lapa, boa parte do material utilizado para o aterro foi proveniente das demolições. 
                                                      Fonte: Rocha, (1995, p.68)  
 

Para se ter uma idéia do poder de intervenção do sanitarista, Bertolli Filho (1996a, 

p.25) relata que paralelamente às campanhas de combate as epidemias, os higienistas 

voltaram-se para os morros que circundavam o centro do Rio de Janeiro e que já abrigavam 

inúmeras favelas, sob a alegação de que essas áreas dificultavam a circulação dos ares e 

comprometia a saúde coletiva. 

Nesse sentido, Oswaldo Cruz ordenou a retirada da população desses morros, a 

destruição das favelas e a terraplanagem da área pela prefeitura. 
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  Observa-se que a partir da associação dos saberes técnicos e científicos, 

representados pelo engenheiro Pereira Passos e pelo sanitarista Oswaldo Cruz, a parcela 

central e de faixas costeiras6 da capital da República foi totalmente arrasada para que nela 

surgissem os novos eixos viários ao gosto do capital estrangeiro.       

 

   
                               Figura 1.3 – Demolição do secular prédio do hospital da Ordem Terceira da  
                               Penitência, para  as obras de remodelação do Rio de Janeiro. Fonte: Rocha, (1995, p.59) 
             

A principal obra do plano de Pereira Passos foi a abertura da Avenida Central, 

implicando para sua construção segundo Rocha (1995, p.62) a demolição de 641 prédios, em 

sua maior parte de dois pavimentos e fachadas estreitas. 

De acordo com Reis Filho (1994, p.31) as obras da Avenida Central, iniciaram-se em 

março de 1904, com as primeiras demolições realizadas nas duas extremidades do que seria o 

futuro leito da avenida projetada para ter 1.795 metros de comprimento e 33 metros de 

largura.   Os passeios para pedestres teriam 7 metros cada um, oferecendo condição especial 

para reunião do público, em uma época em que as antigas ruas mantinham, em média, 6 

metros de largura. 

Em novembro de 1905 foi inaugurada a Avenida Central, com pavimentação asfáltica, 

com iluminação elétrica e a gás combinadas, as calçadas concluídas, 30 prédios acabados e 85 

em construção, a avenida tornou-se o local preferido para a localização dos edifícios públicos 

e sedes das principais entidades privadas. 

                                                 
6 - Reis Filho (1994. p.27). 
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De acordo com o autor, a arquitetura eclética, repetindo os padrões de Paris e Londres 

dessa época, respondia perfeitamente aos objetivos de criação de um cenário de modernidade, 

adequado para a afirmação social da burguesia brasileira, que ensaiava os seus primeiros 

passos. 

                                                   

  
                             Figura 1.4 –  Avenida Central, nenhum desses prédios existe atualmente. 
                                                          Fonte: Rocha, (1995, p.70) 
 
 

De acordo com Bertolli Filho (1996a, p.26), tais medidas, sanitaristas e higienistas, em 

maior ou menor escala, foram reproduzidas em outras capitais estaduais e nas principais 

cidades do interior, diminuindo em escala nacional os índices de mortalidade e morbidade por 

doenças que vitimaram as populações urbanas por séculos. 

Nesse contexto, sustenta o autor, que as transformações urbanísticas e sanitárias que 

ocorreram no país surtiram um efeito positivo na higiene pública, mas foram as elites 

econômicas que mais se beneficiaram, pois não só receberam, nos bairros onde moravam, 

equipamentos urbanos como água encanada, esgotos subterrâneos e serviços de luz elétrica, 

como também garantiram, nas áreas de empreendimentos comerciais e industriais, condições 

favoráveis para a estabilidade e eficiência das atividades produtivas. 

As reformas urbanas na capital da República criam uma cidade ‘para inglês ver’, uma 

vez que essa modernização terá como sua principal característica a não-universalidade, onde 

as novas elites buscam desesperadamente afastar de suas vistas, e das vistas dos visitantes 
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estrangeiros, as camadas incultas e desprovida de maneiras civilizadas (RIBEIRO; 

CARDOSO,1996, p.59). 

De acordo com Pechman (1996, p.34), o Rio de Janeiro, com seu centro renovado, 

tendo como paradigma, a Paris de Haussmann, era a prova de quanto a inspiração urbanística 

ajudara a modernizar o país, entretanto “o único problema era que o Centro do Rio ficava na 

cidade do Rio e não em Paris, e mais do que isso, ficava no Brasil e não na Europa”. 

Tínhamos urbanismo, mas continuávamos a ter problemas urbanos, a vaga higienista 

entre nós aparentemente se esgotara na década de 1910 e os debates sobre a cidade saíram de 

cena.  No Brasil, apesar dos problemas sociais e urbanos não tínhamos ainda uma questão 

social e não tínhamos mais uma questão urbana, e conhecíamos o urbanismo, mas a sua 

tradução entre nós limitou-se a produzir uma ‘civilidade higienizada’, sem precisar aventurar-

se pelas questões dos direitos sociais que a vida urbana suscitava, tal qual se discutia nos 

países industrializados. 

 
“Enquanto que, na Europa, as representações da pobreza e do poder vão se transformando e o conceito 

de classes perigosas vai cedendo lugar para a percepção das massas empobrecidas geradas por um 

sistema econômico-político desajustado, entretanto no  Brasil, a questão social é ainda um caso de 

polícia e tratada por meio de repressão” PECHMAN (1996, p.335). 

 

De acordo com Reis Filho (1994, p.33), após a gestão Pereira Passos, a prefeitura do 

Distrito Federal deu prosseguimento, entre 1906 e 1910, às obras de consolidação da Avenida 

Beira-Mar em direção aos bairros da zona sul: Glória, Flamengo e Botafogo. 

Em 1906 foi construída a Avenida de Ligação, atual Avenida Oswaldo Cruz e dois 

anos mais tarde foi realizado um conjunto de obras no bairro Praia Vermelha.  Esse local foi 

objeto de um grande trabalho de urbanização, com a construção de um conjunto de pavilhões, 

espaço no qual por muitos anos ficou instalada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Entre 1920 e 1922, o Morro do Castelo foi demolido e o material do desmonte foi 

aproveitado para a construção de um grande aterro, em continuação à Avenida Beira Mar, na 

direção da Praça Mauá, do cais do porto e da Avenida Rodrigues Alves. 

O autor relata que nos terrenos assim obtidos, denominados Esplanada do Castelo, 

foram instalados os pavilhões da exposição de 1922, sendo alguns aproveitados para uso de 

ministérios e outras instituições.  Bertolli Filho (1996a, p.26) observa que a cidade de São 

Paulo, que então ocupava o segundo lugar entre as maiores cidades brasileiras, também 

passou por processo semelhante, diferenciando-se da capital da República por ter sua 

transformação urbana ocorrida de maneira mais gradual. 
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1.2.2 As Transformações Urbanas na capital paulista no início do século XX  

 

 

Conforme relata Reis Filho (1994, p.39), os primeiros planos urbanísticos para a 

reorganização do centro da cidade de São Paulo foram elaborados ao tempo do prefeito 

Antonio Prado, que administrou a cidade entre 1899 e 1910. 

O prefeito deu início à reforma do velho centro, com a demolição da Igreja do 

Rosário, em 1903, e a abertura, no ano seguinte, da praça que passou a ser conhecida como 

Praça Antonio Prado.  Nesse mesmo período, foram iniciadas as obras de alargamento da Rua 

Quinze de Novembro, então a principal via comercial do centro da cidade, essas obras foram 

concluídas em 1916. 

Em 1908 foi aberta concorrência para a construção de um segundo viaduto metálico, 

ligando o largo de São Bento, no antigo centro da cidade, ao largo de Santa Efigênia, em 

direção aos bairros do setor oeste, nos quais se desenvolviam os novos loteamentos destinados 

às camadas de mais alta renda. 

 

                       
                                     Figura 1.5 – Centro de São Paulo – 1920, “uma cidade de tipo europeu”. 
                                                               Fonte: Reis Filho, (1995, p.46) 
 
 

De acordo com Reis Filho (1995, p.22), nos primeiros anos da década de 1910, os 

planos de melhoramentos para a capital paulista iniciam-se pelo Vale do Anhangabaú, 

transformando-o em um parque que tornou-se o ponto focal da cidade. 
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Ao seu redor, do lado leste, foram construídos quatro prédios de caráter monumental, 

separados por jardins interrompidos pelo viaduto, e do lado oeste pelo Teatro Municipal, 

comenta o autor: “o cenário parisiense foi completado com prédios comerciais do mesmo 

gosto, formando uma praça de cada lado do viaduto, Bouvard7 completou sua obra com o 

Parque D. Pedro II e uma praça denominada Buenos Aires”. 

Nesse período, a prefeitura promove a construção de um belvedere em um jardim, 

posteriormente denominado Trianon, na Avenida Paulista. 

Um projeto de iniciativa particular foi desenvolvido em 1915 pela  Cia City, a 

principal agência de capital estrangeiro que chegou a ‘urbanizar’ cerca de 8.000.000 m² 

destinados aos setores de mais alta renda. 

 

  
                                Figura 1.6 – Parque do Anhangabaú – 1930. 
                                                 Fonte: Reis Filho, (1995, p.36) 

 

Leme (1999, p.301) relata que esse projeto da Cia City recebeu a denominação de 

Jardim América, no qual se tentou a implantação de padrões urbanísticos inspirados nos 

modelos das ‘garden-city’ inglesas, sem suas características de sentido social. 

                                                 
7 - De acordo com Reis Filho (1994, p.45), Joseph Antoine Bouvard, arquiteto francês era alto funcionário da  
     Prefeitura de Paris e havia realizado nesse período (início da década de 1910) um plano de melhoramentos  
     para Buenos Aires.  Segawa (2000, p.92) relata que convidado pela municipalidade paulistana, Bouvard  
     elabora um sucinto relatório que trata de um plano urbanístico para a capital paulista.  
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O bairro possuía grandes avenidas, ruas internas curvas e suas quadras tinham áreas 

internas para uso comum, os bairros-jardins, projetados na capital paulista, exerceram forte 

influência sobre os demais bairros projetados para a classe alta, tais como Jardim Europa, Vila 

Romana, Butantã e Vila Inah. 
                                 

 

 1.2.3 A vertente sanitarista  

 
Para iniciar essa abordagem sobre o urbanismo sanitarista, emprestam-se as 

ponderações de Villaça (1999, p.179): “é a mais restrita de todas as correntes, pois 

praticamente se extingue por volta da década de 1930.  Tem entretanto sua importância pelos 

trabalhos significativos que realizou, [...] Restringe-se praticamente na obra de Saturnino de 

Brito”. 

A engenharia sanitária de Brito, ao propor um novo desenho para cidades brasileiras, 

conferindo-lhes um traçado sanitário que incorpora a topografia do terreno, redesenha suas 

paisagens, criando uma imagem urbana moderna, radicalmente diversa daquela da cidade 

colonial. 

Em sua vasta carreira, o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito elaborou planos de 

melhoramentos para diversas cidades, por essa razão essa apresentação se restringirá a 

mostrar as experiências urbanísticas realizadas pelo engenheiro sanitário, com destaque para 

Santos e Recife, não pretende abranger a totalidade das experiências realizadas, nem mesmo 

nas duas cidades mencionadas. 

A instalação da República impulsionou o Brasil na economia capitalista, assentada na 

exportação do café, que se desenvolveu na segunda metade do século XIX, com a ocupação 

do centro-oeste paulista.  De acordo com Carriço (2006), esse processo ocorreu a partir de 

articulação de interesses econômicos das elites brasileiras e financiadores estrangeiros, 

possibilitado pela introdução paulatina da força de trabalho assalariada. 

O autor assegura ainda que uma das conseqüências mais marcantes desse processo foi 

a urbanização, fenômeno essencial para o desenvolvimento do sistema capitalista, que 

provocou grande crescimento demográfico nas principais cidades brasileiras, em condições 

sócio-ambientais inadequadas, que contraditoriamente vieram a se transformar em obstáculo à 

manutenção dos níveis de acumulação capitalista almejados pela República. 
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Com o fim do Império, as reformas urbanas que já se anunciavam em algumas cidades 

maiores, como a capital federal, ou no Recife, vão se implementar e se estender em uma 

escala até então desconhecida pelas cidades brasileiras, dessa forma a Primeira República 

será, do ponto de vista urbanístico, um período fértil, tanto em propostas quanto em 

realizações. 

Andrade (1997), alega que no último quartel do século XIX as principais cidades 

brasileiras, quase todas litorâneas, foram atingidas por epidemias, tais como: febre amarela, 

varíola, cólera , malária, bexiga, peste bubônica, e essas eram a causa de muitas mortes. 

Dessa forma, essas epidemias comprometiam o funcionamento da economia, criando 

uma tensa situação de instabilidade social, em razão da quantidade de vidas ceifadas pelas 

doenças. 

De acordo com Andrade (1997) os engenheiros apontavam um problema hidráulico, a 

estagnação das águas como a responsável pela origem das epidemias e para impedir novas 

ocorrências de novos surtos dever-se-ia sanear o meio, promovendo acima de tudo a 

circulação das águas, “desse modo, fazer as águas fluírem será o principal objetivo de grande 

parte das obras de saneamento realizadas por Brito e outros engenheiros sanitaristas ao longo 

da Primeira República”. 

Andrade (1997) sustenta que os engenheiros foram os profissionais que se destacaram 

nas intervenções urbanísticas da Primeira República, cujos conhecimentos estavam 

sintonizados aos avanços técnicos e as novidades do exterior, e observa ainda, que dentre os 

engenheiros, desse período, os quais fizeram intervenção na organização do espaço urbano, de 

forma moderna e pioneira, destaca-se o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, sua grande 

preocupação: “a importância que confere ao traçado sanitário como determinante do traçado 

urbano”. 

Saturnino de Brito divide o crescimento das cidades em três fases: a primeira delas é 

denominada pelo acaso e parece corresponder ao lento processo de expansão das cidades 

coloniais brasileiras, que se apresentam desprovidas de traçados artísticos. 

Andrade (1996, p.295) esclarece que na segunda fase de crescimento das cidades, 

descritas por Brito, já está consolidada a situação fundiária e vigoram os interesses 

particulares que resultam em uma especulação do solo urbano, sobretudo nas áreas centrais, 

“essa etapa corresponde, de certo modo, às condições urbanas descritas por médicos e 

higienistas, nas últimas décadas do século XIX”. 
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A terceira fase, conforme observa Brito e descrita por Andrade (1996, p.295), implica 

na realização de um vasto programa de obras de saneamento, segundo um plano geral, 

garantido por uma legislação adequada, que possibilitaria “a cidade atingir a última fase de 

seu crescimento, a cidade ideal da utopia sanitarista, a cidade como um corpo são e belo”. 

Nesse contexto, as duas primeiras fases de crescimento das cidades, eram, para 

Saturnino de Brito, consideradas os fatores responsáveis por espaços urbanos insalubres e 

desordenados. 

O engenheiro sanitarista propugnava também, contra as características urbanas 

desprovidas de traçados artísticos, o plano de conjunto da cidade, o qual prevê sua expansão e 

projeta as obras de saneamento e outros melhoramentos urbanos, para essas ações, Brito 

entendia que um plano só poderia se impor por força da lei. 

Quanto às características topográficas, Brito apresenta projetos para os terrenos planos 

ou acidentados, dessa forma divide o espaço urbano em zonas altimétricas que constituirão 

distritos sanitários, visando aproveitar ao máximo a condução dos esgotos por gravidade, 

assim o traçado urbano proposto por Brito, resultante da aplicação rigorosa de princípios 

sanitários, dará origem a uma morfologia própria, onde, se destacam as avenidas de fundo de 

vale e as vielas sanitárias (ANDRADE. 1996, p.302). 

                        

                     Figura 1.7 –  Avenida da Barra em Santos (projeto de Avenida Fundo de Vale).  
                                                             Fonte: Andrade, (1996, p.251) 

 

 Andrade (1998, p.249) observa que as avenidas-parque ou avenidas fundo de vale 

de acordo com seus princípios sanitários, iriam drenar áreas baixas e ao longo dessas avenidas 

seriam dispostos canteiros generosos e construídos edifícios públicos, escolas, bosques e 
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implantados equipamentos esportivos, “com nítida influência das cidades-jardins inglesas, 

como o exemplo da Avenida da Barra de Santos.             

Nos terrenos planos, de acordo com Andrade (1997), como as baixadas litorâneas, em 

Vitória e Santos, Brito propõe a sua drenagem, em conseqüência conquista-se áreas para a 

expansão da cidade com o traçado regular, “recomenda-se o emprego do tabuleiro de xadrez, 

quase sempre atravessado por avenidas diagonais, buscando uma certa adequação aos 

acidentes orográficos”. 

As vias diagonais, nesses traçados regulares, são justificadas por exigências de 

circulação para facilitar o trânsito e as comunicações, Brito afirma ainda que o sistema 

retilíneo é preferível para o traçado das cidades do ponto de vista do projeto dos trabalhos 

sanitários, especialmente para a captação de esgotos, entretanto o sanitarista esclarece que o 

sistema retilíneo não implica necessariamente um traçado rigorosamente hipodâmico: “para 

ele, dada a direção geral e garantidas as condições adequadas para o projeto de esgotos, é 

possível se introduzir mudanças sutis visando satisfazer aspirações artísticas” (ANDRADE, 

1996, p. 302).  

 

                   

                              Figura 1.8 –  Desenho original do projeto “Novo Arrabalde” em Vitória-ES.  
                                                                      (Fonte: Andrade, (1997) 
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Para os terrenos de topografia acidentada, Brito proporá um traçado irregular, com as 

ruas que se acomodam às curvas de nível do terreno, como em seus projetos para as cidades 

gaúchas, realizadas na década de 1920. 

 

           

                 Figura 1.9 – Traçado irregular ( proposta para terrenos acidentados) de  Alegrete-RS, 1927.   
                                                              Fonte: Andrade,(1997) 

O sanitarista também apresenta regras para a indicação de alargamento de becos e 

ruas, para a divisão de terrenos em lotes, para a edificação de casas salubres e para a criação 

de áreas para jardins e parques. 

Andrade (1998, p.248) salienta que a maior contribuição de Brito para o traçado 

urbano sanitarista, constitui-se na idéia das ‘vielas sanitárias’, o sanitarista critica os 

quarteirões longos e as vias estreitas resultantes da implantação colonial, onde não existia 

acesso ao fundo dos lotes, que se tornavam insalubres e concorriam para a propagação das 

doenças.                                         

Conforme observa Reis Filho (1995, p.19): as grandes obras de saneamento orientadas 

por Saturnino de Brito, como no Recife e em Santos, modificaram a fisionomia dessas 

cidades.   Nesse sentido, Meyer (1994) afirma que entre 1886 e 1900, a cidade de Santos, em 

razão de suas funções portuárias, teve triplicada sua população, associado a isso, a cidade foi 

acometida por inundações e doenças endêmicas, que ameaçavam seu desenvolvimento 

econômico e social.  Nesse contexto, observa-se que os projetos concebidos por Saturnino de 

Brito, para o saneamento de Santos revestem-se de múltiplos sentidos: estética, expansão e 

melhoramentos urbanos. 
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                                         Figura 1.10 – Quarteirões salubres e vielas sanitárias.     
                                                               Fonte: Andrade, (1997) 

O plano de Brito cria uma nova paisagem, promovendo novas formas de sociabilidade 

que buscavam dar um caráter civilizado a vida da cidade. 

Dentre os projetos de Saturnino de Brito para Santos, destacam-se os canais de 

drenagem de águas pluviais a céu aberto, com suas avenidas e calçadas laterais, árvores e 

tabuleiros gramados, cruzados por dezenas de pontaletes ou pontes. 

Esses canais serão associados a outros meios de circulação, de pedestres, veículos e 

olhares, “com eles, Brito incorpora às nossas cidades um elemento tradicional de inúmeras 

cidades européias” (ANDRADE, 1997). 

De acordo com o autor, em menos de dez anos, a Santos colonial se transforma em 

uma cidade moderna, que se aproximava dos principais balneários europeus. 

 

             
                       Figura 1.11 – Canal de drenagem de águas pluviais a céu aberto em Santos, 
                         “principal invenção urbanística de Brito”.  Fonte: Andrade, (1997) 
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De acordo com Meyer (1994), o surto modernizador baseado principalmente no 

saneamento de cidades portuárias levou Brito, em 1910, propor para  Recife o saneamento da 

zona portuária e de toda cidade, através do plano de melhoramentos, utilizando instrumentos 

técnicos de saneamento básico já conhecidos e experimentados desde a proposta para Santos, 

entretanto no Recife foram introduzidas novas  abordagens. 

A premissa de uma intervenção ‘de conjunto’ levou Brito a adotar, em Recife, de 

forma precursora o princípio do zoneamento de atividades, cuja proposta é um conjunto de 

obras, visando enfrentar o problema das enchentes. 

Essa proposta envolveu a demolição de extensos setores da cidade para estabelecer 

novas ligações do Rio Capiberibe com a bacia de Santo Amaro. 

 

   
                       Figura 1.12 – Plano de Melhoramentos para Recife, idealizado por Brito. 
                                                            Fonte: Andrade, (1997) 

 

Andrade (1999, p.265) alega que Brito propôs o Plano Geral de Arruamentos, um 

plano de ocupação para as periferias, seguindo moderadamente os modelos das cidades-

jardins inglesas, estabelecendo e alargando vias e regularizando habitações, “assim, com o 

objetivo de drenar certas áreas, livrando-as das enchentes e tornando os terrenos mais baixos 

urbanizáveis, Brito propôs canais estruturadores, à maneira de Santos. Um deles tornaria-se 

um dos grandes eixos viários da cidade, [...]”. 
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De acordo com Andrade (1999, p.263), o plano de Brito dotou Recife de um moderno 

sistema de esgotamento sanitário e de abastecimento de água. 

Brito também procurou solucionar o problema das reformas, das novas construções e 

dos consertos que não estivessem sintonizados com a moderna técnica da engenharia 

sanitária, dessa forma criou-se o Cadastro Sanitário Municipal, pelo qual, todos os 

proprietários interessados em construir, reformar ou até mesmo efetuar pequenos reparos nas 

tubulações eram obrigados a satisfazer a correta disposição dos aparelhos sanitários e as 

condições de iluminação e ventilação (ANDRADE, 1999, p.264). 

Ao analisarmos em linhas gerais os planos aqui apresentados, é possível tentarmos 

avaliar os resultados dessas iniciativas. 

Do ponto de vista técnico, nota-se que houve um grande avanço em relação aos 

padrões que vigoravam até o final do século XIX, conforme comenta Reis Filho (1994, p.57), 

as condições de vida em todas as cidades brasileiras, ao longo do império, não diferem muito 

das que haviam vigorado no período colonial.  A precariedade nas estruturas urbanas era 

então de tal ordem, que a maior parte das famílias de mais alto nível de renda procurava se 

instalar fora das cidades, “em chácaras capazes de reunir as vantagens da vida rural às da 

proximidade dos centros urbanos”. 

As transformações ocorridas nas primeiras décadas da República permitiram a 

constituição de um conjunto de estruturas urbanas, que do ponto de vista sanitário, de 

transportes públicos e de serviços em geral, conseguiu alcançar, segundo Reis Filho (1994),  

padrões equivalentes aos das melhores cidades européias, no que se refere ao atendimento aos 

habitantes das camadas dominantes e, em menor escala, a uma parcela das faixas de renda 

média. 

As intervenções urbanas na capital da República e na capital paulista conseguiram 

estabelecer uma imagem de modernidade, associada ao modelo idealizado por Napoleão III, a 

partir da construção de espaços urbanos apropriados pelos interesses burgueses, que 

contrastava fortemente com o quadro existente no final do Império, nesse sentido, as elites 

brasileiras empenharam-se na construção de uma nova arquitetura e urbanismo com o 

objetivo de estabelecer parcerias comerciais com as nações mais desenvolvidas. 

Assim ao lado de medidas de saneamento, que conseguiram afastar as doenças de 

caráter endêmico, para longe das camadas mais abastadas, a população de mais baixa renda 

permaneceu excluída dos espaços e dos planos caracterizados como modernos. 
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2 O Estado Novo e Vargas 
 

A partir da caracterização do regime político do Estado Novo, observa-se sua intenção 

de inaugurar novos tempos, assumindo sem muitos disfarces um governo ditatorial. 

Observa-se que o discurso de Vargas tratou de apresentar os novos tempos como a 

fórmula que permitiria realizar a unificação do país, promover o desenvolvimento econômico, 

criar nova representação das classes produtoras e introduzir um governo técnico. 

Entende-se que as obras produzidas sobre o Estado Novo já foram amplamente 

discutidas no Brasil, conforme, D’Araujo (2000), Fausto (2006), Fonseca (1999), Pomar 

(1998), nessa esteira essa abordagem pretende apresentar sumariamente a ideologia e os 

fundamentos do regime autoritário instituído por Getúlio Vargas em 1937.  

Desse modo, serão abordadas as políticas de eugenia e migração, a arte e cultura e os 

mecanismos de controle social e a propaganda do regime e as políticas de saúde pública, sem 

a pretensão de aprofundar essas questões. 

Srour (1990, p.242) sustenta que o golpe varguista de 1930 desembocou num regime 

‘autoritário-autocrático’, caracterizado pela suspensão de quaisquer garantias constitucionais e 

o comando dos Estados sob as ordens dos interventores fecharam o circuito da centralização 

do poder. 

Esse processo culmina com o golpe de 1937, a partir do qual Vargas governa sem 

intermediários, identifica-se com a Nação que diz salvar das ameaças que pairam sobre ela, 

centraliza ditatorialmente o poder e implanta um Estado unitário, suprimindo a federação.  

O Estado Novo pode ser definido como um regime autoritário, semelhante a alguns 

vigentes na mesma época no Leste Europeu e, menos Portugal de Salazar e conforme sustenta 

Fausto (2006, p.91), esse regime não era fascista, ainda que na época esse termo fosse, 

compreensivelmente, utilizado pela oposição para defini-lo. 

Também não se identificava com o paralisante conservadorismo salazarista nem com o 

regime de Franco, nascidos dos escombros da guerra civil, e embora Getúlio aludisse à 

necessidade de dissolver todos os partidos para a constituição de um partido único logo após a 

implantação da ditadura, nunca levou a idéia a sério, e ela serviu como cortina de fumaça para 

despistar os integralistas, “se quiser definir o Estado Novo numa fórmula sintética, pode-se 

dizer que ele foi, a um tempo, autoritário e modernizador” (FAUSTO, 2006, p.91). 

Entretanto, D’Araujo (2000, p.8) afirma que foi em meio a ideologias que 

mobilizavam multidões que surgiu o Estado Novo no Brasil, esse regime foi também o nome 
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que receberam outras ditaduras na mesma época: a de Franco na Espanha, e a de Salazar, em 

Portugal. 

O ‘novo’ aqui representava o ideal político de encontrar uma via que se afastasse do 

capitalismo liberal quanto do comunismo, duas doutrinas políticas que, desde meados do 

século XIX e mais intensamente a partir da revolução soviética, competiam entre si no sentido 

de oferecer uma nova alternativa política e econômica para o mundo.  

Ainda de acordo com a autora, a maneira concreta como esse ‘novo’ apareceu foi o 

fascismo na Itália; o nazismo, na Alemanha; e o corporativismo de Estado8, em outros países 

europeus e também no Brasil. 

D’Araujo (2000, p.10) ressalta que as origens do Estado Novo no Brasil podem ser 

buscadas também em países periféricos como Turquia, Romênia e Polônia; vindo desta última 

a inspiração para a Carta de 1937.  Da Turquia veio a admiração pelo movimento dos jovens 

militares que, sob a liderança de Mustafá Kemal Atatürk, tomaram o poder em 1922, impondo 

ao país, de tradição oriental, uma rápida modernização pela via autoritária.  No Brasil, esse 

movimento inspirou os jovens oficiais que se especializavam na Alemanha, nas primeiras 

décadas da República, os tenentes, que se caracterizavam por serem radicais, modernizadores 

e autoritários. 

Comenta ainda a autora que do ponto de vista doutrinário a influência maior veio da 

Romênia. O grande formulador da doutrina corporativa que deu unidade teórica ao Estado 

Novo foi o romeno Mihail Manoilescu, através do clássico ‘O Século do Corporativismo’, 

traduzido para a língua portuguesa por Azevedo Amaral em 1938. 

Nessa obra o autor recomendava uma recuperação do passado, particularmente do 

senso de comunidade gerado na Idade Média através das corporações de ofício, que 

articulariam, no dizer teórico, a atividade econômica com a necessária sociabilidade e espírito 

de comunidade que teriam sido destruídos pela frieza e impessoalidade do mercado liberal, “a 

seu modo de ver, o século XX reconheceria inexoravelmente essa nova maneira de ver o 

mundo, uma maneira mais harmônica e humana, porém sob a égide de um Estado Forte” 

(D’ARAUJO, 2000, p.11). 

A autora ainda observa que o corporativismo de Manoilescu postulava que seria 

através de um Estado forte que se recomporiam as estruturas sociais em patamares superiores 

aos então existentes, a organização social através de ramos da produção, ou seja, das 

corporações. 

                                                 
8 - De acordo com D’Araujo (2000, p.12) Oliveira Vianna é o nosso principal teórico corporativista. 
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Os partidos e a liberdade de organização política deveriam ser substituídos por 

câmaras e/ou setores da produção organizados e liderados por um Estado fortalecido.   Esse 

tipo de proposta é conhecido como corporativismo estatal, corporativismo imposto de cima 

para baixo, e difere de outras práticas corporativistas. 

Oliveira Vianna (apud D’ARAUJO, 2000, p.13), relata que aqui no Brasil, na ausência 

de um partido, Getúlio Vargas era o chefe político que simbolizava o poder do Estado e a 

nacionalidade, sintomaticamente, o Estado Novo foi o momento de apogeu de vários 

pensadores autoritários brasileiros. 

De acordo com Costa e Mello (1999, p.315), nos seus aspectos fundamentais, o Estado 

Novo caracterizou-se pela centralização absoluta do poder nas mãos do executivo, 

representado por Vargas e seus auxiliares mais próximos, anulando a autonomia federalista 

dos Estados, pela ausência de preocupação governamental no tocante à institucionalização e 

definição ideológica do regime e pela ação intervencionista do Estado no campo social e 

econômico, buscando desarmar as tensões sociais tanto no âmbito das classes dominantes 

como entre estas e as forças populares.  

Para Fausto, (2006. p, 92): a defesa do corporativismo, nos tempos do Estado Novo, 

surgiu persistente em publicações editadas pelo Ministério do Trabalho, sintetizando-se na 

afirmação de que representava o reverso do individualismo liberal. 

O autor relata que o corporativismo foi implantado parcialmente no Estado Novo, 

nunca chegando a consolidar, como sucedeu também na Itália, instituições permanentes que 

abrigassem representantes das diferentes classes sociais. 

Para Silva (2000, p.08): caracteriza-se a ideologia do Estado autoritário 

contemporânea do Estado Novo como uma estrutura argumentativa organizada em torno de 

três dimensões principais, as quais representam tendências vitoriosas no conflito ideológico 

da década de 1930: “ estatismo, objetivismo tecnocrático e desmobilizacionismo”. 

De acordo com o autor, a dimensão ‘estatista’ da ideologia autoritária revela-se na 

imagem do Estado como princípio tutelar da sociedade.  No ‘objetivismo tecnocrático’ o 

Estado autoritário é apresentado antes enquanto uma  necessidade revelada pela Ciência do 

que como  uma  escolha  de  atores  sócio-políticos.  

Quanto ao ‘desmobilizacionismo’, Silva (2000, p.09) assegura que diferentemente de 

outras modalidades de autoritarismos presentes ao longo deste século no Brasil, por exemplo, 

nas décadas 1920 e 1930,  como o catolicismo e o integralismo e, nas décadas 1950 e 1960,  o 

nacionalismo e o populismo, o sistema ideológico sob exame não alimenta  qualquer projeto 

visando à organização e mobilização das massas. 
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2.1  Eugenismo e Migração 

 
“Chama-se eugenia ou eugenética, palavra que significa ‘raça boa’, utilização de todos os 

conhecimentos científicos que concorrem para o melhoramento físico e  mental das gerações futuras” 

(MOTA, 2003, p.15). 

 

De acordo com Pomar (1998, p.36), durante a década de 1930 e na primeira metade da 

década de 1940, o racismo determinou uma série de restrições à imigração de trabalhadores 

estrangeiros. 

Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, judeus e japoneses sofreram forte 

discriminação que materializou-se, em 1933, na aprovação de um projeto de emenda 

constitucional patrocinado por Miguel Couto, no qual defendia-se uma orientação branca, 

cristã e nacionalista para a imigração, proibia-se a entrada no país de elementos da raça negra 

e amarela e tornava-se obrigatório o exame de sanidade física e mental dos imigrantes  

estrangeiros. 

No período do Estado Novo, consolidou-se um modelo racial e político em que 

negros, mulatos, judeus e japoneses eram considerados perigosos, do mesmo modo que 

anarquistas, comunistas, malandros e baderneiros e para aceitar a imigração de um 

estrangeiro, exigia-se que este estivesse dentro da “cota estipulada, que fosse agricultor ou 

técnico e que apresentasse uma carta - a carta de chamada – enviada por pessoas legalmente 

estabelecidas no Brasil, convidando-o para trabalhar” (POMAR, 1998, p.38). 

Revela ainda o autor que em 1937 uma circular secreta do Ministério do Exterior 

proibia dar visto no passaporte de qualquer pessoa de origem étnica semita, em plena 

ascensão do fascismo e do nazismo. 

A essa política discriminatória somou-se a propaganda da superioridade branca, do 

ariano anglo-saxão, apresentado como tipo ideal de homem trabalhador. 

Para se ter uma idéia da discriminação racial propagada pelas fontes oficiais, comenta 

Fausto (2006, p.106) que os soldados brasileiros convocados para servirem no front da II 

Guerra Mundial eram recrutados entre as camadas populares, os pracinhas desfilaram pelas 

ruas do Rio de Janeiro, antes de partir, numa formação que trazia as marcas da discriminação 

étnica, pois os negros foram obrigados a ocupar os lugares internos, de menor visibilidade. 
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                                                Figura 2.1 – Gráfico do Movimento da População. 
                                  (Fonte: IBGE. Séries Estatísticas Retrospectivas. VOL 1. Rio de Janeiro,1986) 
 

 
                     Figura 2.2 – Gráfico do Movimento da População. 
                                (Fonte: IBGE. Séries Estatísticas Retrospectivas. VOL 1. Rio de Janeiro,1986) 
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Nas figuras 2.1 e 2.2, observa-se a grande quantidade de europeus que aportaram em 

Santos, entre 1908 e 1939, observava-se também um número significativamente reduzido de 

africanos, apátridas e oriundos da Oceania, que migraram para o Brasil nesse período. 9 

Mota (2003, p.55) observa que incentivava-se a imigração selecionada de elementos e 

etnias, julgados compatíveis e reforçadores do potencial originário, além da aplicação das 

medidas gerais da doutrina eugênica, dessa maneira haveria um meio de reduzir a 

heterogeneidade ética, embora persistisse o sangue do africano e do índio que, com o passar 

do tempo, diluir-se-ia rapidamente pelo aperfeiçoamento constante das gerações 

‘higienizadas’. 

A propaganda estadonovista instituiu, em 1939, uma data comemorativa, 30 de maio, 

celebrando o ‘dia da raça’, “para exaltar a tolerância da nossa sociedade” ( FAUSTO, 2006, 

p.126). 

D’Araujo (2000, p. 36-7) observa que o sistema de cotas, era uma política adotada em 

todo o mundo, antes e depois da II Guerra Mundial, por essa prática impedia-se que milhares 

de imigrantes que tentaram escapar da fome, da repressão ou de campos de concentração em 

seus países fossem aceitos no Brasil. 

Mota (2003, p.55) relata que a obra ‘Catecismo para Adultos’ editada em 1942, 

discorre sobre as maneiras de conquistar a opinião pública brasileira para as ações 

relacionadas à eugenia: 

 
“o primeiro passo para a conquista da opinião pública consistiria em difundir o significado ético do 

respeito à integridade da descendência, com a demonstração pura e simples das conseqüências advindas 

dos atentados contra a mesma;  o  segundo teria por fim demonstrar as possibilidades práticas, reveladas 

pela ciência da hereditariedade, tomando para exemplo os resultados obtidos no campo da zootecnia e 

da agricultura; o terceiro visaria a combater a ignorância, a displicência, a rotina e o tradicionalismo 

ultramontano contrários aos preceitos renovadores da eugenia”. 

 

O autor observa ainda que se o sanitarismo impulsionava o país na sua constituição 

nacional, a eugenia era tida como um passo à frente nesse processo e asseguradas as 

condições de salubridade, seria a hora de voltar-se igualmente e com os mesmos esforços para 

o aperfeiçoamento dessa raça. 

Era o momento de avaliar a constituição biológica desse homem e implementar um 

projeto que, de fato, “fabricasse o brasileiro ideal” (MOTA, 2003, p.55). 

                                                 
9 - Os gráficos foram reproduzidos do volume editado pelo IBGE, por ocasião de seu sexagésimo  aniversário, 
     em 1986:IBGE. Séries Estatísticas Retrospectivas. VOL 1. Rio de Janeiro,1986, p.18-9. 
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O autor relata ainda que Oliveira Vianna, denunciava os africanos e seus descendentes 

como os causadores da caótica formação da raça brasileira.  Isso porque o número de tipos 

negros considerados atrasados seria de uma enormidade e de uma diversidade que produziria 

uma confusão ainda maior dos aspectos físicos, psicológicos e morais nesse tipo miscigenado 

peculiar. 

Nesse sentido, Mota, (2003), afirma que a conclusão eugênica alicerçada nessa 

afirmação igualmente reconhecia na miscigenação resultante desses cruzamentos a 

responsável pela extraordinária variedade de tipos brasileiros com “estranha diversidade de 

formas,  olhos, narizes, orelhas, cabelos, lábios, cores, estatura e temperamentos” 

 
                            

                    
           Figura 2.3 – Branca, bela vigorosa: assim era a ‘raça brasileira, na propaganda 
             do Estado Novo’. Fonte: Pomar, (1998, p. 37) 
 
 
 

2.2 Arte e cultura apropriada pelo Estado Novo 

 

Pomar (1998, p.45) assegura que o período de 1930 a 1945 foi marcado pelo choque 

entre diferentes correntes culturais e ideológicas, mesmo quando o governo exerceu forte 

controle sobre a cultura, as ideologias fascista e comunista mantiveram presença 
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preponderante, colocando a realidade social do Brasil e seu povo no centro das preocupações 

intelectuais e artísticas. 

Já antes de 1930, o movimento intelectual era marcado pelas disputas ideológicas, os  

intelectuais católicos e espiritualistas se opunham aos materialistas ou comunistas, 

representados pelos modernistas de São Paulo e pelos regionalistas do Nordeste, 

respectivamente. 

Os espiritualistas possuíam forte senso poético e literário, porém eram extremamente 

conservadores e defendiam uma arte brasileira, com elementos exclusivamente nacionais. 

Empolgados por Plínio Salgado e sua obra ‘Psicologia da Revolução’, aderiram ao 

integralismo, que defendia, segundo ele, uma pátria única, um Estado “energético e um 

nacionalismo isento de impurezas” (POMAR,1998, p.45). 

Ainda de acordo com Pomar (1998), o principal intelectual do integralismo foi 

Cassiano Ricardo: 

 
“Em Martim Cererê, publicado antes de 30, exprimiu sua visão nacionalista e autoritária do Brasil.   O 

bandeirante, seu herói, seria a síntese das três raças da nação, o branco, o índio e o negro, segundo 

Cassiano realizada através da união entre o europeu e a índia, graças à “noite africana” que o europeu 

teria trazido de presente para sua noiva.” 

 

Prossegue Pomar (1998, p.46): essa visão cristalizou-se em ‘Marcha para o oeste’ de 

1940, nessa obra, Cassiano Ricardo descreve Vargas como “o homem bom governando os 

homens bons, [...] ao qual caberia fortalecer a raça através do controle dos males sociais e 

raciais.”  A intitulada marcha para o oeste, tem de Lenharo (1986, p.56) as seguintes 

considerações: 

 
“Os discursos proferidos por Vargas expelem elementos que perseguem a confecção da imagem da 

Nação em movimento: ela é lida particularmente pela sua exterioridade geográfica e pela revisitação ao 

Eldorado do passado colonial.   A afirmação inaugural enfatiza a importância do ouro e dos metais 

extraídos ‘dos vales férteis e vastos’ para o progresso industrial do país.   A imagem da Nação em 

movimento transita do espaço edênico para o espaço da indústria, sem altercações”. 

 

D’Araujo (2000, p.34) observa que do ponto de vista da intelectualidade, o lado mais 

ambíguo do Estado Novo tem a ver com a política cultural e a educação. 
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Nesse campo, vários projetos desenvolvidos pela esquerda e por progressistas 

brasileiros foram contemplados, e vários intelectuais foram convidados a participar do 

governo, sem que possamos dizer que com isso tenham se tornado fascistas 

Nesse período a arte popular serviu de palco para as disputas ideológicas e políticas, 

entre a corrente cultural de matizes fascistas, incentivada pela propaganda oficial, e as 

correntes culturais que resistiam ao Estado Novo.  

O rádio e as ruas, com o carnaval, foram os grandes instrumentos e arenas da época 

para essa disputa, nas revistas e na publicidade da época, o padrão de beleza era a branca, 

principalmente a loira, difundia-se a ‘brasilidade profunda’, cunhada por Vargas para 

superdimensionar seus feitos econômicos e sociais e fazer crer que no Estado Novo não 

existiam problemas” (POMAR,1998, p.45). 

Ainda de acordo o autor, o governo aproveitava-se até mesmo das obras artísticas e 

literárias que tinham o povo como motivo e em que predominavam tipos opostos ao 

oficialismo, como as pinturas de Portinari e Di Cavalcanti que incorporavam-se como obras 

do regime, para enfatizar sua força cultural. 

De acordo com D’Araujo (2000, p.38): no período estadonovista, como parte da 

propaganda de massa, foram adotados padrões arquitetônicos e estéticos que se inspiravam no 

neoclassicismo nazifacista, incentivando ainda  a preservação do patrimônio cultural. 

Getúlio Vargas propunha a construção de um novo Estado com discursos travestidos 

de transparência, sob a ótica da renovação e progresso.   Apoiado no espírito vanguardista de 

alguns arquitetos que tinham ideais revolucionários e progressistas para época, e apesar de 

terem posturas ideológicas a princípio antagônicas, celebrava-se uma imagem de modernidade 

no Brasil.   A proposta de incutir nos cidadãos o nacionalismo para a construção de uma nova 

nação, teve na arquitetura a representação do Estado defensor dos interesses da sociedade.   

Reorganizar o país e a sociedade, um dos caminhos a ser percorrido para atingir seus 

pressupostos era o da construção de uma nova cidade e uma nova arquitetura.  Segundo os 

governantes do período, a cidade e a arquitetura deveriam modernizar-se para acompanhar a 

pretensa modernização do Estado e da sociedade (DIÊGOLI 1996b,p.12). 

Ainda de acordo com Diêgoli (1996b), a historiografia da arquitetura brasileira, do 

período das décadas de 1930 e 1940, produzida no Rio de Janeiro, a capital federal, veio a ser 

chamada de “escola carioca”10 seus maiores expoentes são os arquitetos Lúcio Costa e Oscar 

                                                 
 
 
10 -  “A escola carioca, que incorporou rapidamente e teve a oportunidade de praticar a arquitetura de  
        vanguarda da época, era formada por arquitetos que incorporaram e adotaram as novas diretrizes do  
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Niemeyer, responsáveis pela arquitetura moderna11 do Brasil, esses cariocas não importaram 

apenas um novo padrão arquitetônico, criaram uma nova linguagem a partir de condicionantes 

culturais brasileiros. 

Nesse sentido, a maioria dos arquitetos modernos brasileiros apregoava e lutava 

principalmente por uma mudança que ia além da arquitetura: “Na utopia do movimento 

moderno havia o sonho de que, através da arquitetura, seria alcançada a revolução social, 

quando as sociedades brasileiras tornar-se-iam um conjunto de cidadãos de fato e de direito” 

(DIÊGOLI,1996b, p.17).   

Um momento importante para o movimento moderno internacional da arquitetura, é o 

ano de 1933, quando foi elaborado, durante o CIAM – Congresso Internacional sobre 

arquitetura Moderna, a Carta de Atenas: 

 
“[...] que refletia as preocupações com o super adensamento das cidades e propunha como solução a 

modernização das cidades através de um planejamento urbanístico racionalista , baseado no “homem-

tipo”, cujo pensamento estava voltado para as estruturas técnicas e estéticas.   De caráter despolitizado, 

preconizava um planejamento de forma que a cidade pudesse atender as quatro atividades básicas do 

homem: habitar, trabalhar, locomover-se e cultivar o corpo e o espírito.  Esse documento veio a 

constituir-se texto doutrinário para arquitetos e urbanistas do chamado período moderno da arquitetura” 

DIÊGOLI (1996b, p.10). 

 

Se para os italianos a modernidade arquitetural nasceu em 192912, o ano de 1936, para a 

maioria dos autores brasileiros, é a data inaugural do início do movimento moderno na 

arquitetura no Brasil. 

Foi neste período que o arquiteto franco-suíço Lê Corbusier chegou ao Rio de Janeiro, 

então Capital do país, para proferir palestras e acabou por colaborar com a equipe brasileira, 

                                                                                                                                                         
        fazer arquitetônico propagada por Lê Corbusier.  Já os paulistas produziram uma arquitetura  moderna que,  
        num primeiro momento, ainda mantinha vínculos com expressões artísticas  tradicionais e não introduziram 
         nenhuma transformação radical no sistema construtivo” (DIÊGOLI 1996, p.15).   
 
11 -  Para alguns arquitetos do período, o neocolonial era tido como uma manifestação moderna.     Nos anos  30, 
        as críticas dirigidas ao neocolonial eram  semelhantes áquelas   voltadas  ao  ecletismo, ou seja,  eram mani- 
        festações que continuavam  sendo  importadas  de  tempos remotos e de outros países.       Nesse panorama,  
        como é abordado por diversos  autores,  aparecem  duas  correntes de arquitetos:  de  um  lado  estariam  os 
        chamados “tradicionalistas”,  aqueles  que  defendiam  a   arquitetura  neocolonial como  uma manifestação  
         nova e brasileira; do outro lado, os “modernistas”,  que  lutavam por  uma   arquitetura  original  e  genuína 
         que refletisse o avanço tecnológico pelo qual passavam as sociedades.       A arquitetura moderna era   uma   
        manifestação que buscava imprimir o processo de modernização nas cidades (DIÊGOLI,1996, p.17). 
    
12  -  O urbanismo moderno italiano, possui  uma “data de nascimento”: 1929.   Trata-se do ano em que  se  pro- 
         moveu o I Congresso degli Studi Romani, a inédita reunião dos  mais importantes e preocupados italianos 
         daquela “ciência”,  verdadeiros áuspices do seu natalício” (TOGNON,1997,p.28). 
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formada pelos arquitetos: Lúcio Costa, Afonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, 

Ernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer, na elaboração do projeto do então Ministério da 

Educação e Saúde, ou o chamado Palácio da Cultura. 

A partir de meados da década de 1930, as obras patrocinadas pelo Estado começam a 

apropriar-se pelos princípios preconizados pelo movimento moderno internacional da 

arquitetura.   É importante perceber que estes princípios arquitetônicos caracterizam-se pela 

limpeza ornamental e tornaram-se mais interessantes pelos aspectos econômicos do que 

estéticos (DIÊGOLI,1996b, p.11). 

 

 

2.3  Os mecanismos de controle 

 

Os objetivos de controlar a informação e de promover a imagem do governo Vargas 

não nasceram com o Estado Novo, tendo sido vislumbrados desde os primeiros tempos de 

Governo Provisório, em 1931, quando foi criado o Departamento Oficial de Publicidade. 

Em 1934, foi criado no Ministério da Justiça o Departamento de Propaganda e Difusão 

Cultural (DPDC), denominado em 1938, Departamento Nacional de Propaganda (DNP), o 

qual funcionou até 1939, esses órgãos foram muito modestos em comparação com todo o 

arcabouço institucional criado no curso do Estado Novo para promover as glórias do regime e 

a figura de Getúlio Vargas. 

 

    
                          Figura 2.4 – Cinegrafista do DIP, órgão que fazia a propaganda do 
                               regime e controlava com rigor as informações. Fonte:  Pomar, (1998, p.05) 
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O instrumento principal desses objetivos foi o Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), criado em dezembro de 1939 em substituição ao DPDC (FAUSTO, 2006, 

p.115).  Observa o autor que no esforço por sanear as mentes e calar os inimigos do regime, 

proibiu-se a entrada no país de publicações ‘nocivas aos interesses brasileiros’, agiu junto à 

imprensa estrangeira para evitar que fossem divulgadas informações ‘nocivas ao crédito e à 

cultura do país’. 

O DIP censurou desde músicas carnavalescas até a grande imprensa, subornou 

jornalistas, subvencionou jornais, dirigiu a transmissão radiofônica diária da Hora do Brasil, 

etc (FAUSTO, 2006, p.117).                        

Luca (2006) relata que o DIP além de ser o responsável pela censura prévia dos 

jornais, revistas, livros, controlava também os cinemas, teatros e as diversões públicas, tais 

como festas populares, circos, bailes, bilhares, esportes, espetáculos e exposições. 

Percebe-se o lugar estratégico ocupado pelo DIP, máquina de coerção e propaganda do 

Estado Novo, que mantinha estrito controle sobre a vida cultural do país e determinava seus 

rumos. 

De acordo com a autora, o domínio dos meios de comunicação era de fundamental 

importância tanto para cercear a divulgação daquilo que não fosse de interesse do poder, 

quanto para enfatizar as realizações do regime, sua adequação à realidade nacional e para a 

promoção pessoal e política, da figura de Vargas. 

A constituição de 1937, de acordo com Luca (2006), considerou a imprensa serviço de 

utilidade pública e lhe impôs uma série de restrições.  Jornalistas e jornais tiveram que se 

registrar no DIP e passaram a conviver com a figura do censor, que vistoriava cada uma das 

matérias antes de sua publicação. 

Ainda de acordo com Luca (2006), as atividades do DIP, porta voz do poder, incluíam 

a edição de revistas, com destaque para ‘Cultura Política’, que reunia importantes intelectuais, 

responsáveis pela justificação ideológica do regime, ‘Brasil Novo’ e ‘Estudos e 

Conferências’,  assim como a produção e publicação de uma ampla gama de livros, desde 

cartilhas até obras que justificavam o golpe de 1937:  

 
“[...] louvavam as realizações governamentais e a figura de Getúlio.   Os títulos são bastante sugestivos: 

Getúlio Vargas para crianças; O sorriso do Presidente Vargas; O perfil do Presidente Vargas; Getúlio 

Vargas, estadista e sociólogo”. 

 



 45

O cerco à imprensa foi brutal e estima-se que cerca de 30% dos jornais e revistas do 

país não conseguiu obter o registro obrigatório do DIP, tendo deixado de circular. O governo 

fundou o seu próprio jornal, A Manhã13, em 1941, dirigido por Cassiano Ricardo. 

A instrumentação do rádio ganhou impulso, em 1938, com a instituição da Hora do 

Brasil, transmissão oficial em cadeia nacional, não obrigatória, a partir dos estúdios da Rádio 

Guanabara, entretanto de dezembro de 1939 em diante, com a edição de um decreto que 

regulou minuciosamente a radiodifusão,  o programa passou a ser obrigatório, e o DIP 

assumiu seu controle. 

Organizado e controlado pelo DIP, o dia do trabalho, 1° de maio, a partir de 1939, era 

comemorado com ampla presença de trabalhadores e estudantes que desfilavam diante de 

Vargas (LUCA, 2006).   

  
                  Figura 2.5 – Manifestação comemorando os dez anos de governo Vargas (Rio de Janeiro, 
                      novembro de 1940).  Fonte: Pomar, (1998, p.42). 
 

O discurso do presidente, que iniciava com o vocativo ‘Trabalhadores do Brasil’, era 

irradiado para todo o país, sob grande expectativa, porque durante sua fala, Vargas, anunciava 

medidas em favor dos trabalhadores. 

                                                 
 
13  - Em 1935 foi fundado, pela ANL, o jornal  A Manhã, entretanto esse diário circulou por sete meses  
        na cidade do Rio de janeiro. LUCA (2006). 
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Outras datas festivas, como o aniversário da implantação do Estado Novo, o 

aniversário da independência do Brasil, o dia da Raça e o aniversário de Vargas, faziam parte 

do calendário das datas celebrativas (FAUSTO, 2006, p.125). 

A modernização conservadora do período Vargas teve a marca do compromisso entre 

as novas elites industriais e as velhas oligarquias agrárias, as mudanças na economia, nas 

relações sociais e na política tiveram sempre em vista beneficiar esses setores e mantê-los no 

poder de Estado. 

Foi um tempo carregado de contradições, sacudido pelo que ocorria no mundo: a crise 

do capitalismo, o surgimento de um forte movimento operário, as ferozes disputas entre 

fascismo e comunismo e, finalmente, a guerra em escala mundial. 

Tudo isso causando rachaduras no compromisso entre as elites, obrigando-as a fazer 

concessões aos trabalhadores e às classes médias.  Pomar (1998, p.54) observa que Vargas 

acompanhava todas essas mudanças e dera-se conta de que o crescimento das oposições, o fim 

da guerra e o aniquilamento dos regimes fascistas tirariam do Estado Novo muito do apoio 

interno. 

Em discurso para os chefes militares, no final de 1944, anunciou a abertura 

democrática, afirmando que a mudança do regime era fatal, em conseqüência da inevitável 

derrota de Hitler e Mussolini na Europa.   De acordo com o autor, em fevereiro de 1945, 

Vargas assinou o Ato Adicional n° 9, revogando artigos autoritários da Constituição de 1937 

e marcando a eleição presidencial.  Esse gesto democratizante, porém, não deteve a 

conspiração em curso, que procurava isolar Vargas das Forças Armadas.  Nos últimos meses 

de 1945, Vargas, acuado, entregou o governo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, 

José Linhares, que dirigiu as eleições conjuntas para a Assembléia Nacional Constituinte e 

para a presidência. 

 

 

2.4  As políticas de Saúde Pública 

 

Entende-se que a partir do golpe de 1930, as críticas às ações oficiais, relativas 

também à saúde pública, serão manobradas por Vargas com o propósito de atenuar as tensões 

sociais e de livrar-se das oligarquias regionais, nesse sentido, afirma Bertolli Filho (1996a, 

p.30) que “as políticas sociais foram a arma utilizada pelo ditador para justificar diante da 

sociedade o sistema autoritário, atenuado pela ‘bondade’ do presidente”.     
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Conforme relata Fausto (2006, p.107), o programa de unificação do Brasil proposto 

por Vargas, objetivava acabar com os contrastes entre os “dois brasis, um político outro 

econômico, que não coincidem” apontando-se, a certa altura, o “sertão, o isolamento e a falta 

de contato como os únicos inimigos temíveis para a integridade do país”, dentro das propostas 

modernizadoras para o Brasil, a industrialização era o foco privilegiado. 

Essa iniciativa impôs o aquecimento do movimento espontâneo de migração rural, ou 

da população das cidades pequenas rumo aos centros urbanos.  O caráter nacionalista, uma 

das premissas do Estado Novo, também é observado no movimento sanitarista originado na 

Primeira República. 

Nessa esteira, observa-se que os debates acerca das doenças que grassavam o interior 

do país e o abandono das instâncias governamentais às populações interioranas alcançavam 

legitimidade à medida que, como afirmavam, baseavam-se no conhecimento do ‘Brasil Real’, 

através das viagens científicas, em contraste com a idealização do país característico das 

análises originárias de informações de gabinete. 

Uma das representações que envolveram os debates sobre a identidade nacional é a 

Liga Pró-Saneamento do Brasil14, entidade fundada em 1918 atenta às discussões dos 

problemas nacionais ao alertar as elites políticas, intelectuais e econômicas para a 

precariedade das condições sanitárias e obter apoio para uma ação de saneamento no interior 

do Brasil. 

De acordo com Hochman (1998, p.59) o movimento pela reforma da saúde pública nas 

duas últimas décadas da Primeira República foi caracterizado como um dos elementos mais 

importantes no processo de construção de uma ideologia da nacionalidade. 

Observa-se que a descentralização contemplada pela Constituição de 1891, será 

discutida pelos médicos sanitaristas que tinham propostas sistemáticas de busca da unidade 

nacional a partir da centralização administrativa da medicina social, antecipando na área da 

saúde pública aquilo que se tornaria a marca político-institucional do Estado Novo. 

                                                 
14 - “Enfatizando a necessidade de recuperar e integrar o País e o homem do interior, a mobilização em   torno da  
       idéia   do    saneamento   reuniu   progressivamente   importantes   setores   das  elites intelectual   e   política  
       que participaram da criação da Liga Pró-Saneamento  do Brasil,  em fevereiro de 1918.   Foram  seus  sócios  
       fundadores,  entre  outros,   membros  da  Academia  Nacional  de  Medicina,  catedráticos  da  Faculdade de  
       Medicina do Rio de Janeiro, cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, antropólogos  Museu Nacional,  militares,  
       educadores, juristas e o próprio Presidente da República, Wenceslau Brás” (LIMA; HOCHMAN, 1996).    
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A falta de ações oficiais para o saneamento das precariedades em que se encontrava a 

saúde pública no Brasil e a própria autonomia dos entes federados da República Velha tem de 

Penna (1923, p.14) as seguintes considerações: 

 
“Esta a ‘adoravel’ situação que alcançamos depois de 33 annos de pratica deste regimen  baptizado de  

“ordem e progresso”  e de “saude e fraternidade” [...] Este é o caso do Brasil, cujo progresso e prestigio 

estão na dependencia dos elementos de defesa, que elle possue em abundância, necessitados, porem, de 

serem activados pela saúde, pela instrucção e educação do povo”. 

 

 Observa-se que a partir do golpe de 1930, a produção de uma ideologia de controle e 

integração dos trabalhadores urbanos tornou-se prioritária prenunciando o esvaziamento 

político do movimento sanitarista e finalmente, esse movimento inviabilizou-se sob o peso 

crescente da burocratização das atividades de saúde durante a vigência do regime varguista. 

Observa-se também que a população brasileira, ao longo do Século XX, fez sua 

passagem de uma população basicamente rural durante toda a primeira metade do século para 

uma situação de larga predominância urbana ao final do século. Assim, enquanto a população 

classificada como urbana em 1950 correspondia a cerca de 36% do total da população 

brasileira, a cifra referente ao ano de 1970 atingia mais de 55%, consolidando-se essa 

inversão nas décadas seguintes.15 

A ‘Tabela 1' demonstra a concentração das populações nas áreas urbanas e rurais entre 

as décadas de 1920 a 1970, cabe observar que as estatísticas populacionais relativas às 

primeiras décadas do século XX não apresentam o local do domicílio (morador em área 

urbana ou rural), somente a partir do Censo Demográfico de 1940 essas informações foram 

coletadas, cabe ressaltar ainda que não houve recenseamento geral em 1930.16   

 

 

                         

                                                 
15 - “Esse  crescimento  da  população  urbana  não  reflete apenas  as  fortes migrações  de  origem  rural, como   
      também  o  significativo  crescimento  natural  das próprias  áreas  urbanas e  a incorporação de  novas áreas, 
      que passaram a ser classificadas como urbanas nos censos mais recentes.”  Estatísticas do século XX / IBGE, 
      Centro de Documentação e Disseminação de Informações. – Rio de Janeiro : IBGE, 2003. 543 p.: il.p 48. 
 
16 - “Por razões de ordem política o recenseamento de 1910 foi suspenso.  O  mesmo  ocorreu  com  o  Censo  de  
      1930. O Censo de 1920 foi considerado deficiente, com uma aparente superestimação de  cerca de  10%.  Por  
      outro lado, os Censos  de  1940, 1950  e  1970  são  considerados exemplares.  Um  escândalo  administrativo  
      suspendeu   o    processamento    do    Censo  de  1960,    o     qual    só     foi    completado,   ainda de  forma  
      precária,    quase     20   anos  depois.”     Estatísticas   do  século   XX / IBGE,  Centro  de  Documentação  e   
      Disseminação de Informações. – Rio de Janeiro: IBGE, 2003.543 p. : il.p.32 
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                   Tabela 1: população urbana e rural do Brasil entre 1918 e 1970 
BRASIL 1918 1940  (3) 1950  (3) 1960  (3) 1970  (3) 

População 
Urbana 

  9.185.411  (1) 12.880.182  18.782.891 31.303.034 52.084.984 

População 
Rural 

20.000.000  (2) 28.356.133 33.161.505 38.767.423 41.054.053 

Total 29.185.411 41.236.315 51.944.396 70.070.457 93.139.037 

Fonte (1) -  SÉRIES estatísticas retrospectivas. Rio de Janeiro: IBGE, 1986. v. 1: Repertório estatístico do  
                  Brasil: quadros retrospectivos. Separata do Anuário Estatístico do Brasil 1939/1940. 
Fonte (2) – Bertolli Filho (1996a, p.21)  - Números aproximados. 
Fonte (3) - Anuário Estatístico do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE:1989. 
 

 Bertolli Filho (1996a, p.30) observa que incluída no conjunto das reformas idealizadas 

por Vargas desde 1930, a área sanitária passou a compartilhar com o setor educacional um 

ministério próprio, o Ministério da Educação e da Saúde Pública, órgão encarregado de 

elaborar uma política nacional de saúde e centralizar o poder de ação nessa área. 

 Ainda de acordo com o autor, durante o Estado Novo, os conselhos sanitários, de 

inspiração fascista e racista, mesclavam ensinamentos higiênicos com textos nos quais a 

Alemanha era apresentada como uma nação desenvolvida, composta por uma raça pura. 

Eram freqüentes ainda as mensagens que afirmavam ser o Brasil um país atrasado 

devido à inferioridade racial de boa parte de seus habitantes, incluindo os ‘imigrantes 

indesejáveis’, vindos do Oriente. 

Muitos profissionais da saúde assumiram essa perspectiva até o início de 1942, 

quando, pressionado pelos Estados Unidos, Vargas juntou-se aos Aliados na Segunda Guerra 

Mundial, declarando guerra às forças do Eixo, Alemanha, Itália e Japão.  A partir de então, 

houve imediata alteração do teor dos conselhos sanitários. passou-se a adotar o povo norte-

americano como modelo, inclusive no setor da saúde pública.  

De acordo com Bertolli Filho (1996a, p.37), durante a era Vargas houve uma nítida 

diminuição das mortes por enfermidades epidêmicas,  principalmente nos grandes centros 

urbanos do Sudeste e do Sul do país. 

Porém, cresceram as doenças de massa, tais como a esquitossomose, a doença de 

chagas, a tuberculose, as doenças gastrointestinais, as doenças  sexualmente  transmissíveis  e 

a hansieníase  e apesar da expansão da cobertura médico-hospitalar aos trabalhadores urbanos 

e das novas técnicas no controle das endemias rurais, o Brasil permanecia como um dos 

países mais enfermos do continente.  
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Nesse contexto, a partir de 1938, houve o interesse do Estado Novo pela higiene 

popular, constituindo-se em uma necessidade preparatória para o lançamento oficial de 

ocupação de algumas áreas interioranas do país, “fato que coloca a Saúde Pública como órgão 

encarregado de garantir migrantes saudáveis para o projeto governamental batizado como 

“Marcha para o Oeste”.17 

Além disso, afirma o autor, é necessário levar em consideração o fato dos Estados 

Unidos terem produzido, no decorrer da década de 1930, uma série de interpretações sobre a 

América Latina: 

 
“Em um destes relatórios, o higienista Charles Wilson concebeu a América Latina como uma verdadeira 

‘sick man’s society’, cujo caráter avesso à modernidade era atestado pela multiplicidade das doenças 

infecto-contagiosas que assolavam as populações instaladas nesta porção do continente.” 18 

 
Para configurar ainda mais a condição desigual entre as sociedades de origem latina e 

anglo-saxônica, o médico colocou em confronto os perfis epidemiológicos das duas áreas, 

concluindo que, enquanto nos Estados Unidos a principal causa de óbitos eram as moléstias 

degenerativas, destacando-se os acidentes cárdio-vasculares, alegando que “a América Latina 

era vitimada principalmente por um conjunto de doenças contagiosas, sendo a tuberculose a 

patologia que mais cobrava vidas dos “irmãos do sul”.19 

Conforme relata Bertolli Filho (1993) a partir destas constatações, e almejando a 

condição moderna do país, Vargas imprimiu novo rumo ao papel do Estado nas campanhas 

contra a Tuberculose, encomendando, ao diretor do Departamento Nacional de Saúde, o 

higienista João de Barros Barreto, a elaboração de um plano nacional e centralizador de 

combate a doença pulmonar.  

A partir do exposto observa-se que as questões sociais, no período da República 

Velha, esbarravam na burocracia oligárquica e apesar dos esforços, por exemplo, do 

movimento pró-saneamento do Brasil, para alertar as autoridades públicas quanto às 

precariedades e insalubridade que grassavam o interior do país, não houve, até então, ações 

efetivas do Estado. 

Após o golpe de Vargas de 1930, a produção de uma ideologia voltada aos 

trabalhadores urbanos, decretou a falência do movimento sanitarista, mesmo com a grande 

                                                 
17 - Bertolli Filho (1993, p.163)  
18 - Ibid, p.164 
19 - Ibid, p.164 
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superioridade numérica da população moradora nas áreas rurais, por outro lado, o Estado 

passou a incentivar a formação de uma geração vigorosa, para tanto fomentava-se os 

princípios eugênicos. 

Getúlio Vargas buscou centralizar a máquina governamental e bloquear as 

reivindicações sociais e ao recorrer às medidas populistas deslocava as tensões para as áreas 

que eram julgadas prioritárias para a sociedade.  Observa-se que inserida no contexto das 

regiões interioranas que apresentavam precariedades sanitárias, o Vale do Paraíba paulista 

denunciava seus flagrantes problemas econômicos e sociais, descritos por Monteiro Lobato 

como a região das cidades mortas.    Essas questões sobre a estagnação econômica do Vale do 

Paraíba, relatados a partir da página 83, terão um plano para sua recuperação, fato 

festivamente anunciado pelo Interventor Adhemar de Barros, durante o Estado Novo.  
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3 A ditadura e suas imagens 
 

[...] os ditadores ignoram leis e as instituições e impõem sua vontade pela coerção e pelo terror, se auto-

proclamam arquitetos e urbanistas e fazem de suas cidades seu palco onde protagonizam seus 

espetáculos urbanísticos (CAVALCANTI-BRENDLE, 2003, p.85).  

 

A partir das pesquisas sobre as intervenções urbanísticas, no período compreendido 

entre as décadas de 1920 e 1940, implementadas pelos líderes dos regimes autocráticos, na 

Alemanha, Itália e União Soviética, pretende-se apresentar seus símbolos, cujas edificações e 

rede viária expressam monumentalidade, ostentação e superioridade. 

Não há pretensão de abordar todas as intervenções urbanas desses ditadores, que 

invariavelmente se identificam com estruturas gigantescas, demonstrando ao observador sua 

supremacia. 

Nesse contexto, essa abordagem objetiva descrever as principais obras e projetos 

urbanísticos e arquitetônicos, ressalvando-se que não há intenção de fazer uma análise 

detalhada e nem um levantamento pormenorizado das intervenções urbanísticas desses líderes 

autocráticos. 

De acordo com Cavalcanti-Brendle (1997), a reconstrução urbana em larga escala dos 

centros históricos para adaptar as obras monumentais à política, iniciou-se com Napoleão III e 

com as intervenções de Haussmann para a capital da França. 

A reconstrução de Paris foi o paradigma para operações urbanas em muitas cidades, 

onde as obras monumentais que expressam autoridade e poder, foram construídas sobre 

edificações já existentes da cidade para atender as necessidades da modernização e do 

crescimento urbano. 

O crescimento do autoritarismo que acompanhou a instituição dos Estados nazistas, 

fascistas e soviéticos na Europa, tendo início em 1920, levou à consolidação dos regimes 

autocráticos denominados de totalitários na Alemanha, Itália e na União Soviética. 

A extinção do liberalismo resultante dos regimes autocráticos e de suas estratégias 

poderosas que controlavam todos os aspectos da vida, seria sucedida pelo retorno dos 

princípios tradicionais da arquitetura clássica ou neoclássica e dos projetos urbanos, para 

simbolizar um novo tempo. 

As cidades sendo o legado dos sistemas políticos anteriores, entraram em conflitos 

ideológicos com a nova filosofia, seus líderes autocráticos levaram a sociedade a submeter-se 
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a transformações radicais em todas as esferas da vida, assim como a forma física das cidades, 

cujo desejo e estruturas das construções foram assuntos de política de Estado. 

Arendt (1990, p.358-9) sustenta que depois da Primeira Guerra Mundial, uma onda 

anti-democrática e pró-ditatorial de movimentos totalitários e semi-totalitários varreu a 

Europa: 

 
“[...] da Itália disseminaram-se movimentos fascistas para quase todos os países da Europa [...]. Os   

nazistas, [...] costumavam comentar com desprezo as falhas dos seus aliados fascistas, ao passo que a 

genuína admiração que nutriam pelo regime bolchevista da Rússia [...] só era igualada e refreada por 

seu desprezo em relação às raças da Europa oriental. O único homem pelo qual Hitler sentia ‘respeito 

incondicional’ era Stalin”.   

 
Para Arendt (1990, p.513) somos tentados a interpretar o totalitarismo como forma 

moderna de tirania, ou seja, um governo sem leis no qual o poder é exercido por um só 

homem; de um lado, o poder ditatorial, sem obediência às leis, exercido no interesse do 

governante e contra os interesses dos governados, de outro, o medo como o princípio da ação, 

ou seja, “o medo que o povo tem pelo governante e o medo do governante pelo povo”. 

Arendt (1990, p.515) adverte que a legitimidade totalitária, desafiando a legalidade e 

pretendendo estabelecer diretamente o reino da justiça na terra, executa a lei da História ou da 

Natureza.   Nesse contexto, a autora relata que as leis positivas destinam-se primeiramente a 

funcionar como elementos estabilizadores para os movimentos do homem, que são 

eternamente mutáveis. 

Na interpretação do totalitarismo, todas as leis se tornam leis de movimento, embora 

os nazistas falassem da lei da natureza e os bolchevistas da lei da história. 

 

“Sob a crença nazista em leis raciais como expressão da lei da natureza, está a idéia de Darwin do 

homem como produto de uma evolução natural que não termina necessariamente na espécie atual de 

seres humanos, da mesma forma, como, sob a crença bolchevista numa luta de classes como expressão 

da lei histórica, está a noção de Marx da sociedade como produto de um gigantesco movimento 

histórico que se dirige, segundo sua própria lei dinâmica, para o fim dos tempos históricos, quando se 

extinguirá a si mesmo” (ARENDT, 1990, p.515). 

 

Os regimes autoritários caracterizam-se, de acordo com Spindel (1985, p. 36), pelo 

cerceamento das liberdades individuais em nome de um difuso conceito de segurança 
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nacional, e não são portadores de uma ideologia definida que serviria de base para a 

construção de uma nova sociedade, e tampouco estão interessados numa grande mobilização 

popular que lhes dê suporte. 

Os regimes totalitários distinguem-se inicialmente, do regime autoritário, pelo 

absoluto repúdio à democracia formal e a conseqüente proposição ideológica de um novo 

modelo político e a proposta de construção de uma nova sociedade, de uma sociedade 

perfeita. 

É sobre esta ideologia que vai ser construído o partido oficial, que é o único admitido 

legalmente.  O Fascismo italiano e o nazismo alemão são movimentos que se identificam em 

vários aspectos: de origem na classe média; de base econômica; adoção da repressão como 

método de governo e a constante busca da ostentação e superioridade. 

De acordo com Santos Jr. (1996, p.46), no momento pós-Primeira Guerra, boa parte 

dos europeus sentia-se frustrada com a crise da década de 1920, as greves e ocupações de 

fábricas na Itália; pesadas sanções dos países vencedores impostas à Alemanha; extraordinária 

inflação que fazia com que os preços do custo de vida alemão subissem rapidamente; na 

Itália, Mussolini aproveitou o desalento, e fez de 1922 um ano-chave, dirigindo milhares de 

simpatizantes em uma marcha sobre Roma.  

Friedridch e Brzezinski (1965, p.23) observam que Hitler e Mussolini eram os 

verdadeiros governantes de seus países, suas opiniões eram decisivas e o poder que detinham 

era ‘absoluto’, “em um grau talvez maior que nunca”. 

Quanto a Stalin, esse ditador era capaz de assumir imediatamente, e sem consultas, 

compromissos de grandes proporções e suas vontades não podiam ser discutidas. 

Conforme relata Spindel (1985, p. 40), o líder italiano, prometia a reedição do Império 

Romano, enquanto, Hitler, ambicionava a reconstituição do Sacro Império Germânico, ambos 

ofereciam a grandeza e um império que os redimisse da miséria. 

Com a morte de Lênin, relata Santos Jr. (1996, p.48), em 1924, Stálin, o novo líder 

soviético, apostava na aceleração produtiva, tanto que priorizou, antes e depois da Segunda 

Guerra Mundial, a industrialização pesada e a defesa, a coletivização rural e a garantia da 

alimentação a baixo preço, e o controle do Estado sobre a economia. 
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3.1 Mussolini: a construção da Roma imperial  
                                            

Sob as ordens de Benito Mussolini, a capital imperial da Itália, foi palco de uma 

transformação urbana deliberadamente monumental, as instruções do Duce ao Congresso de 

Habitação e Planejamento Urbano da Federação, em 1929, vaticinavam uma metrópole 

renascida do Império Romano: 

 
“Minhas idéias são claras. Minhas ordens, precisas.  Dentro de cinco anos, Roma terá de surgir, 

maravilhosa, ante todos os povos do mundo – vasta, ordeira, poderosa, como nos tempos do império de 

Augusto [...] os senhores deverão criar vastos espaços ao redor do Teatro de Marcelo, da Colina 

Capitolina, e do Panteão.  Tudo o que medrou à volta deles, nos séculos da decadência, precisa 

desaparecer”  Fried (1973, p.31 apud HALL 1995, p.230).  

 

 

 
                 Figura 3.1  –Vista parcial: maquete da Roma imperial, de 1939. 

                                        Fonte: Rossi , (2001, p.177) 

 

Cavalcanti-Brendle (1997) relata que a ambição de Mussolini em transformar Roma 

em uma cidade imperial resgatando símbolos de glórias passadas do império romano, era para 

estabelecer o rumo do processo de planejamento para o desenvolvimento arquitetônico e 

urbano da cidade. 

A transformação do centro histórico de Roma foi afetada por processos de decisões 

ditados pelo desejo pessoal de Mussolini; que possibilitou que as operações urbanas fossem 

executadas em pouco tempo. 
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A reconstrução urbana do centro histórico de Roma elaborada por Mussolini foi 

baseada em políticas que favoreciam a demolição de construções históricas constituídas por 

estilos medievais, barrocos e construções do século XIX. 

 

 
Figura 3.2 – Vista geral do foro de Trajano (construído no início do século II d.C.)  

                                     Fonte: Rossi, (2001, p.182) 

 

 

De acordo com Cavalcanti-Brendle (1997), a destruição em larga escala dos edifícios 

existentes no núcleo central da cidade para a construção de amplas passagens resultou na 

demolição de muitas igrejas, palácios, construções civis e praças que datavam de vinte e cinco 

séculos, essas intervenções causaram a demolição de aproximadamente cinco mil e 

quinhentas moradias. 

A estrada Via dell’Impero (atualmente Via dell Fori Imperiali), construída com trinta 

metros de largura e novecentos metros de comprimento, era para interligar o tráfego entre a 

Praça Venezia, o centro político do regime fascista e o Coliseu. 

As intervenções urbanísticas do programa fascista de reconstrução de Roma, para 

desespero dos arqueólogos de todo mundo, destruíram séculos de história, e: 

 
“[...] toneladas do Fórum de Trajano para a abertura da Via dell’Impero, e, demolindo uma área de mais 

de cem mil metros quadrados entre a Via Del Corso e o Rio Tiber para a liberação do Mausoléu  de 

Augustus.  Mais ainda,  o preço da oportunista reconciliação entre o Estado Fascista e a Igreja (sic), 
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simbolizada pela Via della Conciliazione20 foi alto: a devastação do Borgo, uma extensa área nas 

proximidades do Vaticano, suas praças, fontes, igrejas e palácios renascentistas, que reunia trabalhos 

dos extraordinários mestres Michelangelo, Bramante, Alberti, Bernini, entre outros” (CAVALCANTI-

BRENDLE, 2003, p.81).    
 

De acordo com Tognon (1999, p.36), as mais importantes obras executadas pelo 

regime de Benito Mussolini estiveram a cargo do arquiteto Marcelo Piacentini21, apesar de 

seu alarde de não-engajado a uma arquitetura fascista, seus projetos arquitetônicos revestem-

se de monumentalidade e forte apelo cívico, ao estilo dos discursos e ideário do ‘Duce’, sua 

importância profissional o fez relator do primeiro plano urbanístico oficial para a capital 

italiana. 

 

 
                       Figura 3.3 – Representação do projeto da Via Della Conciliazione,  em Roma:  devastação    
                       de  obras  dos mestres do passado por ordem de Mussolini, localiza-se entre a Praça de São 
                       Pedro no Vaticano e o Castelo de Sant’Angelo.  Fonte: Tognon, (1999, p.77) 

 

Cavalcanti-Brendle (1997) sustenta que para a transformação urbana da cidade, erigiu-

se uma demolição em larga escala de construções históricas, consideradas pelo regime como 

construções inúteis e decadentes. 

                                                 
20 -  Tognon (1999, p.37) observa que a  Via  da Consolação  ‘Via della Conciliazione’,  refere-se  a  uma  artéria 
        urbana que se estende desde o  Castelo de Sant’Angelo e a Praça de São Pedro no Vaticano,   as obras dessa  
        Avenida foram concluídas somente em 1950.  
21-  Contribuindo   nessa  discussão,  Tognon   (1999,p.30)   afirma  que   Marcello Piacentini   foi   um  evidente  
        exemplo  de  não-engajamento  em  uma   ascista,  o  que  não  impediu   que  ele   fizesse   as   mais  impor- 
        tantes obras que apresentam a visibilidade do regime.      
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Uma nova ordem, baseada nos princípios ideológicos do Império de Augustus, 

representava o rompimento com os símbolos de um mal indesejável do passado e faria nascer 

o Estado Fascista imperialista, limpo organizado, saudável e uma nova cidade grandiosa 

surgida das ruínas.   Para Mussolini, assim como para Napoleão III, a intervenção urbana 

estava relacionada ao desenvolvimento da infra-estrutura básica, necessidades do trânsito e a 

exclusão das camadas de mais baixa renda das áreas reconstruídas. 

O ditador italiano também utilizou a reconstrução urbana em larga escala para aliviar o 

desemprego e controlar a inquietação social, criando empregos de longo prazo.  

 

 

3.2 Hitler: a construção do III Reich 

 

 
                                                              

 

 Figura 3.4 – Cartaz com Hitler e a maquete da Casa do Povo.  Fonte: The Sunday Times, (1992, p.12) 

 

De acordo com Cavalcanti-Brendle (1997), a formação de uma nova nação alemã foi 

um fator decisivo levando Hitler a fazer mudanças radicais nas construções das cidades da 

Alemanha e, em particular, seu plano para a reconstrução urbana da parte central de Berlin. 

Hitler queria construir alicerces para uma nova nação alemã potente, reerguendo-se de 

escombros da Primeira Guerra Mundial, e para consolidar esta nova ordem política, utilizou-

se da propaganda política como meio de influenciar as camadas sociais inferiores. 
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Uma nova organização política se refletiria na reconstrução urbana de Berlin para 

demonstrar seus grandiosos projetos, exibir autoridade, poder e grandeza do regime nazista. 

A autora relata que para Hitler, Berlin era para ser um local de idolatria para os arianos 

mediante uma nova forma urbana e arquitetônica, o interesse principal do ditador residia-se na 

natureza simbólica e estética da reconstrução urbana da capital alemã. 

 
 Figura 3.5 – Projeto de Speer para a Germânia, capital do III Reich22  Fonte: Cavalcanti-Brendle, (2003, p.78-9) 

 

Cavalcanti-Brendle (1997) observa que com a máquina do Estado, assim como, o 

sistema legal sob seu controle absoluto, incluindo o planejamento da cidade, Hitler conseguia 

facilmente causar uma transformação radical das principais cidades alemãs, em particular, 

Berlin, onde concentrou seus esforços nos planos para a reconstrução urbana e abrir caminho 

às imensas estruturas neoclássicas baseadas nos princípios de “uniformidade, geometria e 

simetria, refletindo a organização, disciplina e o esplendor do Estado Nazista”. 

A expressão de grandeza, domínio, vitória e poder da nova nação alemã é representada 

por uma avenida cerimonial ou eixo norte-sul de Berlim, neste eixo monumental, que deveria 

suplantar o Champs Elysées, os edifícios projetados pelo arquiteto Albert Speer, seguem a 

preferência pessoal de Hitler por um gigantesco neoclassicismo e excessiva ornamentação, e 

devem celebrar o renascimento da glória e poder da raça ariana.   

 

                                                 
22 - Se Construída,  Germânia  teria  devastado  bairros   inteiros  em  Berlin  e  demolido um  total de  52.144   
      edifícios  (CAVALCANTI-BRENDLE, 2003, p.81).  
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                      Figura 3.6 –  Eixo N-Sul sobre o tecido urbano existente de Berlin. 
                          Fonte: Jahrsbuch der Reichshauptstadt, Berlin 1939, (Schäche, 1984). 
 
 

Se na Roma de Mussolini a restauração da arquitetura do novo Império Romano 

estava a cargo de alguns arquitetos, dentre eles, o predileto, Piacentini, na Berlim de Hitler, a 

demonstração de poder e glória através da monumentalidade arquitetônica estava encabeçada 

pelo próprio Fuhrer, que exclamava: “Como eu gostaria de ter sido arquiteto” Speer (1970 

apud HALL 1995, p.232). 

Essa frustração do Fuhrer pode justificar sua megalomania, de acordo com Hall (1995, 

p.232), Hitler conhecia em detalhes os projetos ‘City Beautiful’ iniciais para Viena e Paris, 

conhecia as dimensões dos Champs Elysées, e estava obsecado a implantar em Berlin 

gigantescas estruturas. 

Cavalcanti-Brendle (1997) observa que Hitler queria transformar Berlin em uma 

metrópole moderna sem analogia no mundo, que representasse a capital do Terceiro Império, 

e queria dotá-la do simbolismo político expresso pela monumentalidade.   Contudo, o plano 

de seu arquiteto, Speer, adotou um projeto urbano que favoreceu a cidade no transporte 

urbano público, tráfego, áreas verdes, etc...  
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            Figura 3.7 – Projeto para uma nova clínica universitária de Berlim, projeto de H. Distel- 1941. 
       Traços monumentais, ao estilo do regime.  Fonte: Benevolo, (1976, p.537) 
 

 

3. 3 Stalin: o modelo bolchevique 
 

Na União Soviética, por volta de 1931, a população de Moscou, provavelmente 

superava os três milhões de habitantes, sua estrutura física arcaica, consistia-se basicamente, 

de construções de madeira de um ou dois pavimentos, e para se ter idéia do quão degradadas, 

os cortiços de Manchester na Inglaterra, em demolição, forneciam melhores condições do que 

as construções residenciais da grande maioria dos moscovitas (HALL, 1995, p.235). 

Para Cavalcanti-Brendle (1997) o objetivo do planejamento da capital soviética era 

criar uma nova cidade socialista na qual o conflito entre classes não mais existisse. 

A reconstrução urbana que surgiu de Moscou em 1935 estava impregnada com um 

grande simbolismo político.  

Stalin tinha controle sobre os assuntos de projetos urbanos e arquitetônicos no 

planejamento de Moscou, pois avaliava projetos arquitetônicos para a construção de edifícios, 

decidia quais edifícios antigos deveriam ser demolidos e todas as propostas de planejamento 

arquitetônico tinham que ser submetidas a ele pessoalmente. 

A reconstrução urbana de Moscou pode ser mostrada por um número de intervenções 

urbanas em construções pré-existentes tais como o alargamento do anel de Sudovoy para 70 

metros e a construção de uma imensa avenida, a Novy Prospekt, atravessando a cidade e 

terminando no palácio dos soviéticos no Kremlin, a área mais importante da capital. 
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               Figura 3.8 – Moscou, a cidade stalinista e a cidade das velhas construções de 
               gesso e madeira.      Fonte: Rossi, (2001, p.254) 
 
 

O programa de Moscou de 1935 causou demolições em larga escala de construções 

civis e religiosas e todos os conjuntos arquitetônicos; no pós-guerra foi remodelada com 

várias construções públicas cujas características arquitetônicas e dimensões enormes invadiam 

toda a cidade. 

Essas construções faziam parte do legado de Stalin, que usou a arquitetura e o 

planejamento urbano como armas políticas potentes e eficientes na realização do programa do 

Estado.   

 
“Naturalmente, a força propulsora foi o orgulho nacional  [...] Moscou devia tornar-se um cidade de 

verdade, com edifícios dignos da capital do maior país do mundo.  Para tanto, Moscou transformou-se 

num canteiro de obras.  O que escapou aos visitantes é que toda ênfase recaía nos projetos mais visíveis 

e de maior prestígio: três linhas de metrô com suas estações á luz de grandes lustres, conjuntos 

habitacionais situados em ruas importantes, edifícios públicos, praças e parques”  HALL (1995,p.235). 
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De acordo com Hall (1995, p.233), para Stalin, a arquitetura teria que ser expressiva, 

representacional, retórica e por mais modesta que fosse a função do edifício, esse devia ser 

um monumento. “[...] estranho é que uma capital imensamente mais pobre, sob um ditador 

igualmente megalomaníaco, Iossef Stalin, tivesse conseguido realizar em pouco tempo o que 

Hitler não fizera mais do que sonhar”.  

 

 

 
                      Figura 3.9 – Moscou, Projeto do Palácio dos Soviéticos, idéia de Stalin não  

               concretizada  devido a guerra.  Fonte: Cavalcanti-Brendle, (2003, p.85) 
 

De acordo com Cavalcanti-Brendle (1997), a abolição das estruturas institucionais 

existentes criou mecanismos adequados e procedimentos que possibilitaram a reconstrução 

urbana dos centros históricos. 

Hall (1995, p.236) sustenta que a monumentalidade empregada na reconstrução de 

Moscou reporta-se aos projetos e implantações de Burnham, em Washington e Chicago e 

também aos projetos de Haussmann, em Paris, entretanto, as novas fachadas ao longo das 

gigantescas auto-estradas, escondiam atrás de si antigos cortiços. 
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O próprio Stálin aprovou os projetos para os edifícios mais importantes; quando lhe 

ofereciam duas versões, escolhia ambas e, atemorizados, os arquitetos obedeciam, produzindo 

uma estrutura cujo lado esquerdo não combinava com o direito. 

Hall (1995, p.236) relata ainda que Stálin teve seu equivalente socialista do gigantesco 

recinto cupulado de Hitler: o Palácio dos Sovietes, com seus 1300 pés a serem coroados por 

uma gigantesca estátua de Lênin. 

Para Cavalcanti-Brendle (1997), prevaleceu o desejo pessoal de líderes dos regimes 

autocráticos, cuja ambição os fizeram participar no projeto e processo de construção, impondo 

suas opiniões. 

O processo de tomada de decisões de planejamento foi controlado pelos líderes 

autocratas que efetivamente impuseram suas opiniões nos assuntos de arquitetura e 

planejamento da cidade, apesar do conselho de peritos profissionais e as necessidades urbanas 

das cidades e de sua população. 

A reconstrução urbana de centros históricos resultou de uma estrutura de planejamento 

altamente centralizada na qual o desejo individual do líder interferia e determinava o 

andamento das intervenções físicas a serem feitas na cidade, sendo centralizados nas mãos do 

líder o poder de: ditar operações financeiras para implementação dos projetos, desapropriar 

grandes áreas urbanizadas, designar locais para construção, definir prédios e áreas a serem 

demolidos, julgar, aprovar ou rejeitar projetos urbanísticos e arquitetônicos, decidir o tamanho 

e a forma do espaço urbano, o programa de construção, proporções, estilos e materiais. 

As intervenções tendiam a produzir uma maquete urbana caracterizada por super-

monumentalismo e super-grandiosidade composta de eixos retos, largos e alinhados com 

estruturas arquitetônicas maciças e impregnadas com natureza bélica e forte simbolismo 

político, personificando a grandeza dos regimes autocráticos e seus líderes. 

As cidades reconstruídas foram marcadas por espaços urbanos grandiosos e eixos 

viários triunfais, produzindo vistas uniformes e largas, em um modelo retilíneo onde os 

cerimoniais políticos e os espetáculos dos regimes autocráticos eram apresentados.  
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4 As imagens do Estado Novo  
 

4.1 Rio de Janeiro: a capital do ditador 

 

 
                       Figura 4.1 –  O escultor Jô Davidson faz o busto de Vargas, 1941. 

                                                                                Fonte: D’Araujo (2000, p.38) 
 

 

De acordo com os relatos de Lima (1990, p.114), tal qual Napoleão III, mentor das 

reformas promovidas por Haussmann, o presidente Vargas não desejava fazer do moderno 

urbanismo uma grande obra de arte, “[...] por trás dos motivos funcionais alegados, havia o 

brilho simbólico, a glória do poder”. 

O interesse do líder autocrático francês, Napoleão III, de acordo com Cavalcanti-

Brendle (1997), era de fazer Paris a capital das capitais e de criar um novo ambiente que 

expressasse as necessidades da cidade capitalista, nesse contexto, identifica-se, nos projetos 

urbanísticos do Estado Novo, semelhantes propósitos de construção de um cenário urbano 

apropriado pela produção capitalista.   

Observa-se que na capital federal, a ditadura Vargas ao seu estilo, procura criar fortes 

efeitos visuais no espaço urbano, assemelhando-se às autocracias dos Estados totalitários, 

nesse sentido preocupou-se em imprimir sua marca na arquitetura, elegendo a construção de 

monumentos, os palácios ministeriais; no urbanismo, a expressão monumental foi esculpida 

na abertura de uma extensa e larga avenida, cujas dimensões expressavam a riqueza e o poder 

do regime. 

Nas demais capitais brasileiras, relata Campos (2002, p.562), o poder intervencionista 

do Estado Novo manifestava-se em graus diversos, “o regime trazia projetos urbanísticos 
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como elementos importantes de seu programa transformador, a ser viabilizados pela técnica 

‘apolítica’ e pelo urbanismo plenipotenciário”. 

Observa-se que a ditadura Vargas, submetida à liderança autocrática, personificada no 

Presidente Getúlio Vargas, apropria-se também da arquitetura e do urbanismo construídos 

nesse período.  Percebe-se que o regime varguista tem como objetivo transmitir, através da 

arquitetura e do urbanismo, sua supremacia e autoridade, nesse sentido, as obras públicas 

desse período ganharam traços monumentais. 

Nesse contexto, essa abordagem tem o objetivo de apresentar as principais obras que 

transformaram a paisagem urbana da capital federal e da capital paulista, durante o Estado 

Novo, sem contudo, ter a pretensão de citar todas.  Não há intenção de se analisar 

detalhadamente as obras citadas nem tampouco a pretensão de se fazer um levantamento 

exaustivo delas, dessa forma, a abordagem apresentada tem caráter mais descritivo que 

crítico.   

Na década de 1930 o Brasil atravessava um momento de certa pujança econômica, 

notabilizando-se um esforço governamental voltado a sua modernização.  Para tanto, o 

governo Vargas desejava imprimir sua marca nas formas da capital federal e elege como suas 

prioridades a construção de palácios, para abrigar a sede de seus ministérios e órgãos públicos 

da nova administração.23 

Cavalcanti (1995, p.17) sustenta também que uma análise do nascimento do campo 

arquitetônico nacional não pode, contudo, ser feita sem estar relacionada ao campo 

arquitetônico internacional, “particularmente, ao francês, ao qual estava permanentemente 

referido”. 

Nesse sentido, arquitetos como Agache, Le Corbusier e o italiano Piacentini se 

interessam em atuar no nascente mercado estatal brasileiro. 

Observa-se que a crise econômica gerada pela Segunda Guerra Mundial impediu as 

grandes obras patrocinadas pelo mercado estatal europeu. 

Ainda de acordo com Cavalcanti (1995, p.18): a construção, durante a ditadura do 

Estado Novo, de sedes ministeriais com estilos tão díspares, desfaz, talvez, uma sólida crença 

no monolitismo do Estado, pois “uma das mais rígidas ditaduras produz prédios com feições 

decididamente diversas”.  Conforme relata Diêgoli (1996b, p.12), o Estado Novo apoiado no 

espírito vanguardista de alguns arquitetos que tinham ideais revolucionários e progressistas 

para época, e apesar de terem posturas ideológicas a princípio antagônicas, celebraram uma 

imagem de modernidade no Brasil. 
                                                 
23 -  Cavalcanti (1995). 
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 Uma das principais preocupações do Estado Novo diz respeito à construção do novo 

homem brasileiro, e como instrumentos para esse objetivo são criados dois ministérios: o do 

Trabalho e o da Educação e Saúde. 

 

 
                                         Figura 4.2 – Fachada do prédio do Ministério da Educação e Saúde.24 
                                                              Fonte: Costa, (1995, p.127)   
 

Nessa direção, Cavalcanti (1995, p.83) salienta que a monumentalidade foi 

preocupação dominante no projeto da sede do Ministério da Educação e Saúde, inclusive, 

passando a ser uma das principais tônicas da atuação profissional dos arquitetos modernos 

brasileiros. 

O autor salienta ainda que a produção dessa obra monumental, começa na própria 

ocupação do prédio, criando enorme praça na acanhada estrutura urbana das ‘ruas- 

corredores’ no centro da capital federal. 

Tognon (1997, p.28), adverte que esse edifício é construído dentro dos padrões 

preconizados pela cartilha modernista, ou seja: “rigorosa aplicação, em grande escala, dos 

cinco pontos da arquitetura postulados por Le Corbusier: planta livre, fachada livre, pilotis, 

teto-jardim e aberturas horizontais”.          
                                                 
24 - De acordo com Cavalcanti (1995, p.91), o prédio do  Ministério  da  Educação  e  Saúde  foi  apelidado  pelos  
       adversários na imprensa de ‘Capanema Maru’, alusão jocosa à sua possível  semelhança  com  os  transatlân-  
       ticos que faziam a ligação Brasil – Japão.  
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       Figura 4.3 – Folha de Rosto do livro-catálogo estadunidense Brazil  Builds  
       Architecture New and Old.  Fonte: Tinem, (2006) 

 
 

A importância do edifício do Ministério da Educação e Saúde, segundo Diêgoli 

(1996b, p.19), foi mundialmente reconhecida após sua divulgação no livro-catálogo da 

exposição “Brazil Builds-Architecture New and Old-1652-1942”, organizada por Philip 

Goodwin, no Museu de Arte Moderna de New York. 

Tinem (2006) observa que nesse livro-catálogo, Philip Goodwin destacava a principal 

contribuição brasileira à arquitetura moderna: o domínio do calor e da luz e também as 

perspectivas que se abriam para a arquitetura a partir da experiência brasileira. 

Pouco depois de sua inauguração, o prédio do novo Ministério obteve uma grande 

repercussão internacional, Philip Goodwin o denominou, em 1942, de ‘o edifício mais 

avançado da América’, considerando-o como o primeiro grande edifício público do 

Movimento Moderno em todo o mundo (MELENDO, 2004).   

                      
         Figura 4.4 – Ministério da Guerra, maior edifício governamental do Estado Novo,   
           projetado por Cristiano das Neves em 1940.  Fonte: Campos, (2002, p.558)                     
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Nesse período vários edifícios são construídos buscando aliar às preocupações de 

ordem estética e as do interesse administrativo, além dos Ministérios já citados, ergueram-se 

também as sedes do Ministério da Fazenda, da Marinha e da Guerra, além dos novos prédios 

da Central do Brasil, da Alfândega, do Entreposto de Pesca e o Palácio do Jornalista 

(CAVALCANTI, 1995, p,35).                 

A sede do Ministério do Trabalho é a mais antiga e discreta de suas congêneres na 

Esplanada do Castelo, conforme relatos de Cavalcanti (1995, p.123), o início da construção 

desse edifício foi em 1936, concluído em 1938.  Observa o autor que a construção desse 

edifício não despertou atenção e conseguiu provocar, entre acadêmicos ‘neo-coloniais’ e 

‘modernos’, sentimentos de reserva e indiferença. 

Esse edifício ocupa, em suas duas maiores fachadas, uma extensão de 60 metros 

formando uma pesadíssima base horizontal, “a ligação geralmente feita, pelo brutalismo da 

construção e momento histórico no qual foi construído, relaciona-o à arquitetura fascista 

produzida na Itália [...]”. 
 

“Anterior aos ministérios da Guerra e Fazenda, não é improvável que, ainda que almejando apenas 

parecer cosmopolitamente norte-americano, tenha auxiliado a fixar cânones estéticos utilizados na 

implantação de prédios governamentais do período ditatorial de Getúlio Vargas” (CAVALCANTI, 

1995, p.131). 

 

                             
      Figura 4.5 – Ministério do Trabalho, a direita o Ministério da Educação 
      e Saúde ainda em obras.  Fonte: Cavalcanti, (1995,  p.126). 
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O Palácio do Trabalho foi inaugurado no primeiro aniversário do Estado Novo, em 

1938, na presença do Presidente Vargas, e em meio a um apoteótico desfile de organizações 

sindicais trabalhadoras na frente do prédio. 

Uma das críticas mais veiculadas à época dizia ao luxo excessivo das novas 

construções ministeriais, com ênfase para a sede do Ministério da Fazenda.  Fazia parte do 

anedotário carioca, no período de sua inauguração, que a profissão mais cobiçada no Brasil 

era de administrador do Ministério da Fazenda, alusão feita ao escritório da administração 

localizada no terraço-jardim. 

Havia por trás da jocosidade, um clima de indignação e fantasia, pois a ostentação 

estava longe dos olhos de quase todos. 

 
“A presença da Fonte, no terraço-jardim, adquire caráter emblemático, atraindo como um imã o fascínio 

e o ódio.  Fascínio por elemento tão distinto e mágico: repuxo permanente desafiando a lei da gravidade 

soava como algo similar aos jardins da Babilônia.   Ódio pela inacessibilidade de tal maravilha” 

(CAVALCANTI, 1995, p.117). 

 

       
Figura 4.6 – As obras do Ministério da Fazenda e da Praça do Castelo, onde será erigido 
o monumento ao Barão do Rio Branco.   Fonte: Cavalcanti, (1995,  p.108) 
 

 

O autor relata que os elementos externos desse edifício, de visão mais ampla, estampa 

uma pesada volumetria e carrega a influência da arquitetura praticada na Itália fascista. 
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Os pavimentos de atendimento ao público assemelham-se aos espaços de uma 

eficiente estação de estrada de ferro européia da época, o tom de brasilidade é conferido pelos 

painéis alusivos a ciclos econômicos nacionais. 

O salão nobre, espécie de vitrine de auto-apresentação do ministro para as elites 

nacionais e delegações estrangeiras, foi concretizado em livre interpretação do estilo Luís 

XVI, no terraço-jardim foram tentadas aproximações com o estilo moderno, “tamanha 

balbúrdia estilística despertou a curiosidade do público, o desprezo dos arquitetos ‘modernos’ 

e o louvor presidencial” (CAVALCANTI, 1995, p.120). 

Outro projeto de linhas monumentais, desenvolvido em diferentes períodos e por 

diferentes arquitetos é o da Universidade do Brasil.  Apesar de não ter sido implantado, esse 

projeto passou pelas pranchetas de Piancentini, Le Corbusier e Lúcio Costa. 

Tognon (1997, p.157) relata que o projeto para o campus da Universidade do Brasil é 

inicialmente encomendado ao arquiteto Marcello Piacentini, o arquiteto predileto de 

Mussolini e significou em certa medida, o alinhamento ideológico do governo Vargas e a 

ditadura fascista de Mussolini. 

 

 

 
Figura 4.7 – Projeto da Universidade do Brasil  elaborado por Marcello Piacentini e Vittorio  
Morpurgo, em 1937.  Fonte: Tognon, (l999, p.100) 

 

O pronunciamento do embaixador brasileiro em Roma, dirigido ao Ministro da 

Educação e Saúde, Gustavo Capanema, no momento da oficialização de seu convite ao 

arquiteto italiano, foi assim apresentado: 
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“Pode ser que o Governo italiano não esteja muito propenso a facilitar a vinda do Senhor Piacentini.   

Neste caso, como melhor argumento de persuasão, Vossa Senhoria poderá fazer-lhe ver o atto 

expressivo e significativo que terá para o nome da Itália em geral, e do regime fascista em particular, 

uma obra do vulto e da natureza da que se projecta levantar no Brasil, como a cidade universitária, 

traçada  e executada pela mão de um architeto italiano . Não haverá certamente melhor e mais 

duradoura propaganda para a cultura italiana no Brasil do que essa, [...]” ( TOGNON,1997,p.158). 

 

O projeto de Piacentini, estava implantado em uma enorme área ao noroeste da cidade 

do Rio de janeiro, o Parque da Boa Vista e o Morro do Telégrafo foram definidos como sítio 

privilegiado para a construção da futura ‘Cidade Universitária’. 

Marcello Piacentini e Vittorio Morpurgo desenvolveram o projeto, a partir de 1935, o 

qual previa a construção de quase dois milhões de metros quadrados, distribuídos em vários 

edifícios, que iriam compor diversos complexos: Reitoria, Ciências Médicas, Belas Artes, 

Centro Esportivo, Engenharia e Área Residencial (TOGNON,1997, p.159).   

Posteriormente, em 1936, o governo Brasileiro convida o arquiteto Le Corbusier para 

também elaborar um projeto para a construção da Universidade do Brasil, de acordo com   

Oliveira (2006) o arquiteto franco-suíco emite parecer sobre a construção da Cidade 

Universitária nos terrenos próximos a Quinta da Boa Vista. 

 
Figura 4.8 –  Levantamento do   terreno   então  destinado  à  Cidade  Universitária,  projeto   de 
Le  Corbusier, hoje ocupado pelo Jardim Zoológico do Rio de Janeiro,  atrás  da  Quinta  da  Boa  
Vista.   Fonte: Costa, (1995, p.172)    
 
O primeiro trabalho, portanto, consistiu em encontrar uma solução impecável para o 

grande tráfego e para as conexões com a própria cidade universitária: trens que levam aos 

subúrbios, automóveis, caminhões. 

Uma ampla plataforma de distribuição, rede de rotas de distribuição geral da cidade, a 

conexão com o antigo parque imperial; o respeito à vegetação existente foram considerados.  
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Outro projeto para a construção da Cidade Universitária foi apresentado pelo arquiteto 

Lúcio Costa: 

  

“Em setembro de 1936, representando o Instituto Central de Arquitetos, Lúcio Costa apresentou projeto 

para a construção da cidade universitária sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. Para tal, não seriam 

necessários aterros, já que os edifícios seriam suspensos sobre estacas, devendo ter a mesma altura 

standard com jardins suspensos, sendo cada um dos prédios ligado aos outros por meio de pontes” 

(OLIVEIRA, 2006). 

 

Capanema, então Ministro da Educação e Saúde, não conseguiu iniciar os trabalhos de 

construção em virtude da burocracia estatal, das dificuldades econômicas decorrentes da 

guerra, e talvez, principalmente, pelas reações provenientes dos diversos grupos envolvidos 

no projeto, sobretudo aquelas decorrentes dos embates acadêmicos entre engenheiros e 

arquitetos, por outro lado também não conseguiu encontrar um local que satisfizesse todas as 

exigências impostas pelas diversas comissões que analisavam a viabilidade dessa obra 

(OLIVEIRA, 2006). 

A área finalmente escolhida derivou-se da “unificação de várias ilhas fronteiras à área 

de Manguinhos. Foram elas: Catalão, Cabras, Baiacú, Fundão, Pindaí do França, Pindaí do 

Ferreira, Bom Jesus e Sapucaia. Nascia, assim, a idéia de construção da Ilha Universitária” 

(OLIVEIRA, 2006). 

O projeto da Cidade Universitária da Universidade do Brasil passou por várias 

alterações, suas obras se iniciaram efetivamente em 1954, evoluindo lentamente até 1970, a 

partir dessa data, o governo militar, sob o comando do General Médici, destinou recursos 

financeiros para sua conclusão, o que ocorreu em 1973. 

De acordo com Lima (1990, p.29), na gestão do Prefeito do Distrito Federal, 

Dodsworth, (03/07/1937 a 03/11/1945) retomou-se uma antiga idéia de abrir uma extensa 

avenida nos moldes do urbanismo europeu. 

Esse projeto foi apresentado ao Presidente Vargas, que prontamente decidiu construí-

la, de acordo com Lima (1990, p.29), inicialmente o nome da avenida seria 11 de novembro, 

uma alusão à data do golpe varguista de 1937. 

O gabarito liberado pelo Prefeito, para os prédios a serem construídos, foi de vinte e 

dois andares até os lotes da Rua da Quitanda e, daí em diante, de doze andares, tendo em vista 

a praça que seria aberta em torno da Igreja Nossa Senhora da Candelária. 

A inauguração do primeiro trecho das obras se deu a 10 de novembro de 1941, um ano 

depois, inaugurou-se outro trecho, entre a Praça da República e a Rua Uruguaiana, entretanto 
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a fase mais difícil, e que possivelmente despertou maior conflito nas áreas atingidas, foi o 

trecho final, em virtude das muitas demolições envolvendo monumentos religiosos, as casas 

comerciais de maior vulto, além dos vários estabelecimentos bancários (LIMA, 1990, p.33-

35).  

Lima (1990, p.33), atribui à característica intervencionista do Estado Novo, 

centralizado e autoritário, a possibilidade de execução da drástica cirurgia nos moldes de um 

urbanismo monumental, concebido segundo as normas de outros governos autoritários da 

época, “o governo, sediado no Rio de Janeiro, aqui exerceu seu poder sobre o espaço, mais do 

que em qualquer outra época da história do urbanismo carioca”. 

De acordo com a autora, houve um acompanhamento sistemático dos jornais da época 

para divulgar cada avanço da obra e, à medida que os quarteirões iam sendo postos abaixo, 

veiculava-se o empenho do governo em proporcionar ao povo facilidades de tráfego e de 

saneamento. 

Bruand (1991, p.3,36) observa que para a abertura dessa avenida o Prefeito Dodsworth 

demoliu em tempo recorde, em pleno bairro antigo, quatro filas de grupos de casas e três das 

igrejas mais bonitas do Rio de Janeiro. 

Ainda comenta o autor que essa avenida foi projetada com oitenta metros de largura, 

ladeadas de prédios altos destinados a centralizar as atividades bancárias, nesse sentido a 

presença de Haussmann está aí identificada: visão ampla quanto às dimensões, preocupação 

com a perspectiva monumental, pressa febril e desrespeito pelos vestígios do passado.  

Lima (1990, p.38) sustenta que a construção da Avenida Presidente Vargas custou a 

demolição de três igrejas, edificações civis constituídas pelo Paço da Prefeitura e pela Escola 

Benjamin Constant, as instalações de um asilo para velhos e novecentos e cinqüenta e oito 

prédios residenciais e comerciais.  

Como todos os meios de comunicação tinham que submeter-se obrigatoriamente à 

censura prévia do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), muito pouco se sabe sobre 

as manifestações populares naquela ocasião. 

No plano de abertura da Avenida, nota-se a preocupação de percebê-la por completo 

em qualquer ângulo ou ponto de vista, nos espaços projetados para a área, pode-se sempre 

verificar de imediato qualquer desordem, seus meios de transporte, sua arquitetura. 

Seu sentido implica um esquema de vigilância e de controle.  A inauguração da 

Avenida Getúlio Vargas e da nova ala do Ministério do Exército ocorre em Sete de Setembro 

de 1944, durante a celebração do dia da Independência (LIMA,1990, p.102-4).  
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Figura 4.9 – Vista da Avenida Presidente Vargas em execução (Arquivo Geral da Cidade   
do Rio de Janeiro).   Fonte: Lima, (1990, p.35) 

 
 

Conforme relata Lima (1990, p.114), não se pode contestar alguns benefícios 

sanitários promovidos pela cirurgia urbana do Prefeito Dodsworth, porém o que dizer do 

custo social que teve que pagar a classe operária e os comerciantes que viram drasticamente 

reduzidos seus meios de sobrevivência no centro da cidade. 

As demolições agravaram a crise habitacional gerada pelo crescimento da população 

urbana, conseqüente do progresso. A transformação do espaço urbano não foi o único motivo 

de afastamento da massa popular, o espaço da arquitetura foi alterado e cerceado pela nova 

legislação, pois nos terrenos valorizados dever-se-ia formar um novo centro de negócios e de 

prédios públicos. 

 

4.2 São Paulo: a paisagem urbana em transformação 

 

A capital paulista passou por uma profunda transformação urbana a partir de 1938, na 

gestão do prefeito Prestes Maia.   Observa-se que como na capital federal, o prefeito teve um 

mandato duradouro, entre 1938 e 1945, Prestes Maia ficou a frente do executivo municipal e 

implementou obras que apagou do cenário urbano ruas estreitas e tortuosas, interrompidas por 

córregos e várzeas inundadas, preparando a cidade para o salto de desenvolvimento 

econômico que se concretizou nas décadas seguintes.25  

                                                 
25 - Leme (1996, p.60). 
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De acordo com Bruand (1991, p.329), encarregado, pelo prefeito Pires do Rio, de 

traçar um plano das avenidas para melhorar o sistema viário da capital paulista, o engenheiro 

Preste Maia, publicou em 1930 o resultado de seus trabalhos.   As publicações de Prestes 

Maia, o ‘Plano de Avenidas’ e ‘Melhoramentos de São Paulo’, continham os símbolos 

arquitetônicos por ele idealizados e estava ali presente a questão da necessidade de construir a 

nova cidade a partir da monumentalidade dos edifícios públicos.26   Nesse sentido, na cidade 

de São Paulo, no período do Estado Novo, é realizada uma profunda transformação urbana, 

com a implementação parcial do ‘Plano de Avenidas’ e a construção de vários edifícios 

públicos. 

Leme (1991, p.66) ressalta que o sistema viário projetado por Prestes Maia compunha-

se de três avenidas perimetrais articuladas por um sistema de avenidas radiais, o sistema 

perimetral era composto por três anéis viários: o primeiro inspirava-se nos boulevards 

interiores de Paris, denominado Perímetro de Irradiação. 

O segundo anel, boulevard exterior, era traçado em parte sobre o leito das ferrovias 

São Paulo Railway e Sorocabana, o terceiro anel, denominado Circuito de Parkways, era 

composto pelas marginais dos rios Tietê e Pinheiros, seguia até as cabeceiras do Ipiranga e 

descia o Vale do Tamanduateí até a confluência com o Tietê. 

Nesse sentido, a autora observa que unindo esses anéis era traçada a Estrela de 

Radiais, avenidas que saíam do Perímetro de Irradiação em direção a todos os quadrantes da 

cidade.  

Conforme relata Leme (1996, p.60) o sistema radial-perimetral projetado por Prestes 

Maia, no Plano de Avenidas, permitia a extensão sem limites da cidade, garantindo ao mesmo 

tempo, uma integração mais eficiente entre os bairros que se encontravam isolados. 

A autora revela ainda que a predominância dos automóveis e ônibus em relação a 

outros meios de transporte é evidente no plano, o argumento da fluidez e do 

descongestionamento é utilizado para justificar o deslocamento das ferrovias do centro da 

cidade para as margens do Tietê.   Nesse sentindo, Campos (2002, p.426) observa que o plano 

de Prestes Maia considerava o automóvel um dado inseparável da modernidade e do 

crescimento urbano. 

Como indutores da expansão urbana, automóveis e ônibus seriam, integrados, na 

qualidade de principais meios de transporte, à sua concepção geral radial-perimetral. 

 

                                                 
26 - Diêgoli (1996a, p.47). 
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   Figura 4.10 – Vista do alargamento da Avenida Duque de Caxias (1942-1944).                       

                                            Fonte: Zmitrowicz (1996, p.35) 
 
Ao assumir a Prefeitura da capital paulista, nomeado pelo interventor Adhemar de 

Barros, Prestes Maia encontra estabilizada as finanças municipais, associado a isso, o 

momento político permitiu-lhe a realização de obras que transformaram o espaço urbano 

paulistano. 

Sem oposição na Câmara Municipal, o prefeito desapropria e derruba quadras inteiras, 

o casario térreo ou assobradado é substituído com edifícios de dez, quinze pavimentos, em 

avenidas largas (LEME, 1996, p.62). 

Desde o início do século, em razão das intervenções urbanas de Pereira Passos, a 

União e o Distrito Federal gozavam de uma legislação que facilitava as desapropriações, 

agilizava esses processos e estabelecia limite máximo para as indenizações, “quinze vezes o 

valor locativo anual, calculado a partir do valor venal do imóvel constante do imposto 

predial” (CAMPOS, 2002, p.559-60). 

Essa medida que evitava os processos demorados e as indenizações milionárias foi 

estendida pelo Presidente Vargas aos demais municípios brasileiros em 1938. 

Os instrumentos legais criados pelo Estado Novo facilitaram as intervenções do 

Prefeito Prestes Maia e dos demais prefeitos e urbanistas brasileiros.  

Um dos proprietários expropriados pelo prefeito Maia, que exigia 1.700 contos de réis 

por um imóvel pelo qual a municipalidade havia oferecido 350 contos de réis, levou o caso à 

justiça, a qual determinou o pagamento de 300 contos, “começava o reinado do prefeito 
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demolidor, o ‘bota-abaixo’ paulistano, abrindo avenidas e alargando ruas, em escala inédita 

até então” (CAMPOS, 2002, p.579).  

 

           
Figura 4.11 – Avenida Ipiranga em 1939.                    Figura 4.12 – A Avenida Ipiranga alargada, como parte 

                       Fonte: Leme, (1996,p.64)                                     integrante da primeira perimetral, chamada de Perímetro 
                                                                                                    de Irradiação, (1945). Fonte: Leme, (1996, p.64) 
     
 

No período estadonovista, são construídos na cidade de São Paulo diversos 

equipamentos urbanos, como os edifícios para a Saúde, Educação e Cultura, com uma 

arquitetura que expressa uma nova linguagem. 

Essa nova linguagem, representa para a época uma nova arquitetura, de características 

racionalistas e inovadoras frente ás obras ecléticas do período, que necessariamente não 

significava um rompimento frente à arquitetura corrente. 

Essas obras, de acordo com Diêgoli (1996b, p.51), refletem uma mudança no fazer 

arquitetônico, adotando soluções racionalistas, cuja escala busca uma ‘retórica 

monumentalidade’  de um forte apelo cívico expresso por suas funções e formas. 

De acordo com Zmitrowicz (1996, p.33), Prestes Maia promoveu as seguintes obras 

viárias: o alargamento da Rua da Liberdade, da Avenida São João até o Largo das Perdizes, 

da Avenida Ipiranga, a construção da ligação Rebouças-Eusébio Matoso até além do Canal do 

Rio Pinheiros, a implantação da Avenida Rio Branco, o prolongamento da Avenida 

Pacaembu, a continuação da construção da Avenida Nove de Julho, que teve seu início em 

1930. 

Também foi construída a Ponte das Bandeiras, e a Avenida Santos Dumont e para 

interligar essa malha, no centro da cidade começaram a ser implantados os anéis viários. 
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Foi construído o ‘Anel de Irradiação’, porém com traçado diverso do proposto no 

‘Plano de Avenidas’ de 1930, para tanto varias ruas tiveram seus traçados alargados.                          

 

 

 
                             Figura 4.13 –  Novo Viaduto do Chá  (década de 1940).   
                      Fonte: Reis Filho, (1989, p.179) 
 
 
 
 
 
 

         
            Figura 4.14 – Estádio Municipal do Pacaembu, obra construída durante a gestão do 
           Prefeito Prestes Maia, década de 1940.    Fonte: Diêgoli,(1996a, p.53)  
 
 
Pode se considerar como os símbolos estadonovistas erguidos em São Paulo dotados 

de pujança e de avanço cultural: a nova agência do Banco do Estado de São Paulo, localizado 
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à Praça Antônio Prado, o Viaduto do Chá, o Túnel Trianon, a Avenida Nove de Julho, a 

Biblioteca Municipal (Biblioteca Mário de Andrade), o Estádio Municipal do Pacaembu, o 

Parque Infantil da Vila Romana, a Universidade de São Paulo, o Instituto Butantã, o Hospital 

das Clínicas, a sede da antiga Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Serviços de Tração, Luz, 

Força e Gás de São Paulo, órgão da Previdência Social Federal, a sede da Caixa Econômica 

Federal e o antigo Sanatório Miguel Pereira. 

 

 
                   Figura 4.15 –  Vista das Obras do Hospital das Clínicas, no final de 1930. 
                                                     Fonte: Reis Filho, (1989, p.179) 
 
 
 
A presença dessa arquitetura oficial na cidade de São Paulo representa a retórica 

monumental, revestida dos símbolos esculpidos de poder e dominação, configurando-se em 

elemento dominante na paisagem urbana.  “Talvez a busca de uma monumentalidade fosse 

para celebrar um novo regime que tentava construir uma imagem de modernidade”   

(DIÊGOLI, l996b, p.47-53). 

Em São Paulo, os projetos estatais propunham obras monumentais que registravam os 

símbolos estadonovistas, dentre várias tipologias, a arquitetura oficial paulistana patrocinada 

pelo Estado Novo poderia ser considerada monumental pelo seu forte apelo cívico, expresso 

pelo seu programa e pelo partido arquitetônico adotado na implantação, volumetria, escala e 

opulência dos materiais de acabamento. 
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         Figura 4.16 – Vista de conjunto da Biblioteca Municipal27 – Biblioteca Mário de 
           Andrade.                 Fonte: Reis Filho, (1989, p. 195) 

 

 
Figura 4.17 – Vista do Túnel28 Trianon da Avenida Nove de Julho na capital paulista. (início da  década                     
de 1940). Nesse período essa avenida era a principal ligação dentre o centro da cidade ao  Jardim América, 
o mais importante bairro residencial da  época.    Fonte: Campos, (2002, p.569).   

                                                 
27 - “O edifício sede da biblioteca foi projetado peloescritório de Jacques Pilon, em estilo art decó.  A  estrutura,   
      em concreto armado, apresenta um bloco horizontal, com salões de leitura, e uma torre com 23 andares, para  
      depósito de livros.    Constitui marco importante em sua época, pela altura e elegância do Conjunto”  (REIS  
      FILHO,1989, p. 193). 
          
28 -  Os túneis da Avenida Nove de Julho constituem  a  parte mais importante da maior obra  viária  urbana  dos   
       anos 1930. (REIS FILHO, 1989, p.167).   
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Observa-se que os governantes desse período estão pensando a cidade em um período 

da consolidação do processo de industrialização e, por conseqüência, da  máquina e da 

velocidade. 

Trata-se de um período em que o Estado Novo, através de manobras e discursos 

populistas, soube atender aos interesses da oligarquia agrária cafeeira, da incipiente burguesia 

industrial e dos operários com uma nova legislação trabalhista. 

Essas obras, impregnadas de um caráter simbólico, tanto quanto à sua  função como à 

sua linguagem arquitetônica tornaram-se importante aparato propagandístico da ideologia do 

regime. 

Observa-se que as transformações urbanas na capital paulista, revestem-se de 

múltiplos sentidos: construção de edifícios monumentais para expressar a autoridade do 

regime e um novo cenário urbano que interessava às camadas de mais alta renda. 

De acordo com os relatos de Diêgoli (1996b), a monumentalidade edificada nesse 

período, configurou-se em elemento dominante no cenário urbano, cumprindo os propósitos 

dos agentes estadovistas. 

Para Campos (2002, p.6.27), as intervenções urbanas de Prestes Maia evidenciam sua 

representatividade em relação a posições que ganhavam força, aliando o capital industrial 

emergente aos interesses imobiliários. 

A defesa dos interesses privados passava ao largo de questões sociais que deveriam 

integrar um projeto industrialista moderno.  Observa-se nesse sentido, que o Estado Novo, 

através do Prefeito Prestes Maia, indiferente às questões sociais, criava na capital paulista um 

ambiente moderno e metropolitano.  

Nas cidades estudadas, as capitais Rio de Janeiro e São Paulo, observa-se a 

preocupação dos agentes varguistas de romper com a linguagem arquitetônica existente, 

criando no espaço urbano uma nova arquitetura e urbanismo, para expressar o poder do 

Estado Novo. 

Essa intervenção urbanística ao passo que rompe com os antigos traçados, criando 

uma nova cidade, relega patrimônios históricos a insignificantes edifícios, cuja memória 

fragmenta-se nos escombros da demolição. 
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5 Transformações Urbanas em São José dos Campos 

 
5.1 Propostas de reerguimento do Vale do Paraíba 

 
“Em nosso Estado exemplo perfeito ha disso na depressão profunda que entorpece o chamado Norte.  

Alli tudo foi, nada é.   Não se conjugam verbos no presente.   Tudo é preterito”  (LOBATO, 1920, p.08). 

                                  
As propostas de Getúlio Vargas para superar o atraso econômico e social do Brasil, 

reforçadas no regime autoritário do Estado Novo, objetivavam a formação de um ‘novo 

homem’29, nesse propósito a propaganda oficial alardeava a construção de um país moderno, 

nesse contexto, os Estados Unidos e a Europa eram os paradigmas de modernidade. 

Após o golpe de 1930 observa-se que os agentes varguistas, nomeados para a 

interventoria de cada Estado, repetiam em suas esferas, os mesmos padrões assumidos pelo 

governo central.  No Estado de São Paulo, Adhemar de Barros, interventor nomeado por 

Getúlio Vargas, propunha um plano de recuperação econômica para a região do Vale do 

Paraíba paulista (ANEXO A). 

                                    

                       Figura 5.1 – Capa do relatório, do governo do interventor  Adhemar de Barros, elabo- 
                            rado em 1940 que trata dos ‘Aspectos do Vale do Paraíba e do seu Reerguimento”. 
                                                           Fonte: Baptista, (1940).  

                                                 
29 - O  novo  homem era  um  personagem submisso  às  ordenações   do   Estado  Novo  e  representante  dos  
      comportamentos assumidos como modernos e economicamente produtivos (BERTOLLI FILHO, 1996b). 



 84

Destaca-se na introdução desse relatório uma síntese que demonstra as precariedades  

que grassavam a antiga zona cafeeira de São Paulo: 

 

“Depois de ter, há 100 anos, concorrido com 37 % para a produção rural do Estado, passou o Vale do 

Paraíba a contribuir para a mesma, atualmente, com 5% apenas.   Depois de ter tido uma população 

crescente e próspera , o Vale viu cêrca de 100.000 de seus habitantes abandonarem a região.   Depois de 

ter, há 100 anos, produzido, em média, 60 % mais que o habitante da parte restante do Estado, passou o 

homem do Vale do Paraíba a produzir hoje 28% menos. [...]  Foram êsses,  além de outros, os 

imperativos econômicos que levaram o Govêrno Adhemar de Barros a empreender essa notável obra de 

estadista, que é o reerguimento do Vale do Paraíba” (BAPTISTA,1940, p.07).  

   

Lessa (2001, p.92) relata que esse plano tinha também a proposta de aproveitar o 

potencial hidroelétrico e da navegação do Rio Paraíba, propondo a criação de uma hidrovia 

que ligaria o Rio Paraíba ao Rio Tietê e, posteriormente,  o Rio Tietê ao Rio Paraná. 

A autora observa que o governo de Adhemar propunha aproveitar o potencial 

agropecuário da região valeparaibana paulista, fomentar seu curso hidroviário e instalar 

indústrias, como eixos do desenvolvimento econômico.  

Esse projeto tinha seus fundamentos ligados, em todos os seus aspectos, ao 

planejamento regional estatal, que emergiu como proposta dos estudos geográficos e 

econômicos do período e tinha como base a estatização e o controle do desenvolvimento nas 

mãos do Estado.   

Observa Baptista (1940, p.11) que entre as décadas de 1830 a 1890, a população do 

Vale do Paraíba cresceu, em proporção, mais do que a do restante do Estado, esse período 

refere-se ao incremento da produção agrícola, destacando-se a cultura do café.  

A partir da última década do século XIX, verifica-se a depressão dessa cultura no Vale 

do Paraíba.  Nesse contexto, o autor observa que o ritmo natural do desenvolvimento de sua 

população passou a ser francamente inferior ao do resto do Estado, onde se iniciou então o seu 

maior surto demográfico. 

Logo após 1920, época em que o café cedeu ao arroz a liderança da produção agrícola 

do Vale do Paraíba, a população da região começou a decrescer em seu total, ao contrário de 

todas as regiões do Estado, mostrando-nos  que houve intensa emigração de sua população 

para zonas mais prósperas. 
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No gráfico abaixo, observa-se a evolução da população do Vale do Paraíba para os 

anos de 1840 a 1930, segundo os levantamentos censitários, na linha contínua, e uma 

evolução hipotética, na linha tracejada. 

           

                     Figura 5.2 – Gráfico da evolução demográfica do Vale do Paraíba entre 1840 e 1930. 
                   Fonte: Baptista, (1940, p.09) 

 

Observa-se na tabela abaixo a queda significativa da população do Vale do Paraíba em 

comparação ao número crescente da população do Estado de São Paulo.  Em 1920, a 

população valeparaibana representava 8,7 % da população do Estado, em 1934 representava 

6,1%, em 1940 o Vale do Paraíba contribuía com 5,2%, e em 1950, houve novo decréscimo, o 

Vale do Paraíba detinha 4,9% da população do Estado. 

       Tabela 2: população do Estado  de São Paulo e Vale do Paraíba entre 1920 a 1950 

População 1920 (1) 1934 (2) 1940 (1) 1950 (1) 

Estado de São 

Paulo 

4.592.188 6.476.596 7.180.316 9.134.423 

Vale do Paraíba 401.121 400.358 372.819 452.766 

Fonte: (1) - Anuário Estatístico do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE:1989. 
Fonte: (2) - Baptista, (1940, p.08) 

O declínio econômico da região do Vale do Paraíba, no final do século XIX, deve-se a 

estagnação das terras pela prática da monocultura cafeeira de forma descuidada e extensiva 

em solos de declividade acentuada. 
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   Figura 5.3 – Indicação dos dois principais setores ( I e II ) onde sucessivamente se desenvolveu a cultura  
    do café.    Fonte: Prado Júnior, (2002, p.163) 
 

A topografia irregular valeparaibana, a dispersão das encostas bem situadas com 

relação à exposição ao sol e ao abrigo contra ventos excessivos, espalharam os cafezais em 

pequenos núcleos separados e desarticulados entre si, situação inversa, encontraram os 

cafeicultores na região oeste paulista, caracterizada por largas superfícies uniformes, 

proporcionando plantações ininterruptas, formando um verdadeiro ‘mar de café’ : 

 

“A causa é sempre semelhante:  o acelerado esgotamento das reservas naturais por um sistema de 

exploração descuidado e extensivo. [...] Esses terrenos de fortes declives onde se plantaram os cafezais, 

não suportarão por muito tempo o efeito do desnudamento de florestas derrubadas e da exposição do 

solo desprotegido à ação das intempéries. [...] O resultado de tudo isto foi desastroso [...] Inicia-se então 

a decadência com todo seu cortejo sinistro:  empobrecimento, abandono sucessivo das culturas, 

rarefação demográfica” (PRADO JÚNIOR, 2002, p.162-3). 

 

A história da decadência econômica do Vale do Paraíba também é relatada pelo 

escritor Monteiro Lobato, em sua obra, Cidades Mortas, onde o autor faz críticas às 

oligarquias, cujo anseio pelas rendas auferidas pela exploração cafeeira, exauriu o solo ao 

promover riquezas. 

Posteriormente, a queda do rendimento produtivo da cultura cafeeira e a exploração de 

solos mais apropriados, fizeram nômade o progresso ao deslocar, do Vale do Paraíba para o 
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oeste paulista, os rentáveis negócios do café.  Seus relatos, nessa obra, demonstram de forma 

jocosa a penúria das cidades da região do Vale do Paraíba, pormenorizando seus aspectos 

sociais, urbanos e econômicos: 

 
“A quem, em nossa terra, percorrer taes e taes zonas, vivas outr’ora, hoje mortas, ou em via disso, 

tolhidas de insanável cachexia, uma verdade, que é um desconsolo, resurte do montão de ruinas: o 

progresso, entre nós, é nomade, e sujeito a paralysias súbitas.  Radica-se mal. Conjugado a um grupo de 

factores, sempre os mesmos, reflue com elles de uma região para outra.  Não emitte peão. É um 

progresso de cigano – vive acampado. Emigra, deixando atrás de si um rastilho de taperas. Um dos 

factores que arrastam comsigo é a uberdade nativa do solo. Mal este cansa, pela reiterada sucção de uma 

seiva não recomposta, como no velho mundo, pelo adubo, o desenvolvimento da zona esmorece, foge 

della o capital e com elle os homens fortes, aptos para o trabalho.  E lentamente cae a tapera, nas almas 

e nas coisas” 30  (LOBATO, 1920, p.07-08). 

 

                                   
                               Figura 5.4 –  “Jeca Tatu, imagem permanente do caipira ignorante e 
                                     doente do interior brasileiro”.31  Fonte: Bertolli Filho, (1996a, p.22) 
 

                                                 
30 -  As citações de Monteiro Lobato (1920)  preservam a ortografia da língua portuguesa vigente em seu  
       respectivo  período. 
31 - Capa da 17ª  edição (1950)  do livro  de  Monteiro Lobato, intitulado:  Problema  Vital,  editado  pela   
      Brasiliense (BERTOLLI FILHO, 1996a, p.22).  
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Monteiro Lobato observa ainda que a quadro de pobreza deixado pelo declínio da 

cafeicultura na região traduz-se também pelo aspecto degradante dos moradores, 

representados pela prole da miséria.32                       

O governo Vargas, através do Departamento de Imprensa e Propaganda, divulgou, em 

1939, extensa matéria sobre os aspectos da economia, topografia, posição geográfica e 

condições climáticas do Vale do Paraíba, anunciando a retomada do progresso da região 

através da pomicultura, cujo desafio era patrocinado pelo preposto varguista, o interventor 

Adhemar de Barros.  

 

                           

                         Figura 5.5 – Matéria sobre o plano de reerguimento do Vale do Paraíba, editada 
                               pelo DIP em 1939.  Fonte: Acervo do Arquivo do Estado de São Paulo 
 

O Estado interventor anunciava a retomada do progresso da região do Vale do Paraíba, 

através da agricultura, entretanto, nota-se que somente a partir da década de 1950, as 

                                                 
32 - “[...] velhos mestiços de miseravel descendencia, roida de preguiça e alcool; familias  decahidas,  a  viver  
       mysteriosamente umas, outras á custa do parco auxilio enviado de fóra por um filho mais audaccioso que 
       emigorou. ‘Boa gente’ que vive de aparas” (LOBATO, 1920). 
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indústrias que margeiam a Rodovia Presidente Dutra, serão as responsáveis pelo seu 

progresso e modernização. 

Observa-se que o estudo para o reerguimento econômico do Vale do Paraíba paulista, 

revelou suas flagrantes carências.  Considerando o decréscimo populacional evidenciado 

nesse período, nota-se que a região não oferecia atrativos à mão-de-obra local, cuja busca por 

trabalho e renda foram supridas em outras regiões paulistas.                                  

 O discurso oficial anunciava a recuperação econômica da região, entretanto, somente 

após do final da década de 1940, com a instalação de indústrias, principalmente nas cidades 

entrecortadas pela Rodovia Presidente Dutra, foi que algumas economias municipais do Vale 

do Paraíba superaram a estagnação econômica apresentada nas últimas décadas. 

Os dados demográficos permitem inferir em quais cidades o capital industrial 

dinamizou a economia local.   A partir da década de 1950 destaca-se São José dos Campos, 

seguida por Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá e Pindamonhangaba. 

 

Tabela 3 – População dos cinco municípios mais populosos do Vale do Paraíba entre 1920 e 

                  1980. 
Municípios 1920(1) 1934(2) 1940(1) 1950(1) 1960(1) 1970(1) 1980(1) 

Guaratinguetá 43.101 
 

30.353 29.345 
 

36.657 52.577 70.241 84.879 
 

Jacareí 18.135 
 

24.022 23.669 
 

27.561 35.390 62.023 115.732 
 

Pindamonhangaba 26.493 
 

26.164 22.995 
 

28.901 39.628 48.653 69.562 
 

     São José dos 
Campos 

30.681 
 

36.140 36.279 
 

44.804 77.533 150.884 287.513 
 

Taubaté 45.445 
 

36.564 40.970 
 

52.997 78.744 112.574 169.265 
 

                               Fonte: (1) - AEB. Rio de Janeiro: IBGE:1989 
                                     Fonte: (2) - Baptista, (1940, p.08)  
 

                         

Dentre as cidades da região, São José dos Campos apresenta paradoxos intrigantes, 

pois a pobre e insalubre cidade era procurada desde o início do século XX pelos tuberculosos, 

entretanto, no rastro da doença instalavam-se tisiologistas, sanatórios e demais hospedarias, 

criando-se uma estrutura sanatorial que atraia os infectados pela peste branca.  

Verifica-se que até o final da década de 1930 essa estrutura sanatorial dinamizava a 

economia local, sem contudo, fornecer rendas suficientes à administração municipal investir 

em planos de remodelação urbana. 
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Essa constatação é observada nas imagens do cenário urbano e nas matérias 

jornalísticas daquele período, porém a partir do golpe do Estado Novo é que a cidade passa a 

receber recursos financeiros para sua remodelação urbana e para investimentos em 

equipamentos destinados à profilaxia e tratamento da tuberculose. 

Observa-se portanto, que a trajetória da cidade no século XX, inicia-se como uma 

estação informal de tratamento da tuberculose, posteriormente efetiva-se como Estância 

Climatérica, recebendo melhorias em sua estrutura sanatorial e a partir do final da década de 

1940, São José dos Campos recebe a sua primeira indústria transnacional,33 seguida, a partir 

desse período, por diversas instalações de indústria financiadas também pelo capital externo, 

nesse sentido Santos (2006, p.47) observa que a ‘cidade-sanatório’ transformou-se em 

‘cidade-indústria’ através da intensa migração atraída pelo capital industrial. 

 

                        
5.2 As imagens da decadência  

 

“[...] esta zona é das mais pobres do Estado.   A miséria é um fato.  Tudo porque não há uma sólida base 

familiar.   São filhos de pais separados, ausentes ou ignorados.  Vivemos num matriarcado caboclo, 

[...]” BONDEZAN (1967, p.24). 

             

                        Figura 5.6  –  Localização do Município de São José dos Campos. 
                                                           Fonte: Andrade, (1980). 
 

                                                 
33 - Santos (2006, p.48) relata que a primeira indústria transnacional a se instalar em São José dos Campos foi 
       a Rhodosá de Rayon (Rhodia), em 1946.   
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A cidade de São José dos Campos, desde o início do século XX era procurada por 

tuberculosos, entretanto a cidade não possuía estrutura adequada para uma Estância de 

tratamento destes infectados. 

Após o alarde de que o clima joseense restabeleceu a saúde do médico tísico Nelson 

D’Ávila, a cidade passou a ser ainda mais procurada pelos tuberculosos. 

Bertolli Filho (1996b, p.16) relata que a maioria dos infectados buscava socorro 

médico-assistencial filantrópico, a miserabilidade da maior parte dos tuberculosos confundia-

se com a pobreza dos joseenses.  Isso conferia à cidade um caráter de acampamento de 

pectários, afugentando tanto os sadios quanto o capital necessário para dinamizar à apática 

economia local. 

No início da década de 1930, a cidade abrigava um grande número de tuberculosos, 

bem como, muitas clínicas tisiológicas, uma rede de sanatórios particulares e pensões 

sanatoriais, entretanto, faltavam verbas para a administração pública implementar as 

alterações urbanas condizentes com uma estação de cura de tuberculosos e também sanear as 

precariedades na infra-estrutura básica. 

De acordo com Mascarenhas (1953, p.193), somente a partir de 1935, a cidade de São 

José dos Campos foi elevada à condição de Estância Climatérica administrada diretamente 

pelo Estado através dos prefeitos sanitários, quando então as receitas da Estância Climatérica 

foram constituídas pelos impostos e taxas arrecadados pela Prefeitura e pelo Estado, com a 

seguinte aplicação: 

I) as rendas municipais, na manutenção da administração municipal, inclusive o 

serviço das dívidas da Prefeitura; 

  II) as rendas estaduais, em serviços públicos. 

A falta de verbas públicas, as precariedades na infra-estrutura básica e o traçado 

urbano formado por ruas estreitas, tortuosas, sujas e sem calçamento, constituíam um grande 

entrave e a grande contradição para uma Estância de cura da tuberculose, pois neste ambiente 

insalubre os tuberculosos buscavam a cura. 

Em 1930, foi elaborado um minucioso relatório sobre o perfil sócio-econômico de São 

José dos Campos pelo estudante, João Ferraz Amaral, da Faculdade de Medicina de São 

Paulo.34 

                                                 
 34 - AMARAL, João Ferraz. Relatório apresentado à  cadeira  de  hygiene  da  Faculdade   de  medicina de  São 

Paulo  como  inspeção  sanitária  no  município  de  São  José  dos  Campos. São Paulo, set.1930.   Original 
disponível no arquivo público da Fundação Cultural Cassiano Ricardo/ São José dos Campos – SP. 
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       Figura 5.7  –  Área central da cidade- Av. Dr. João Guilhermino sem calçamento, década de 1930. 
                                                              Fonte: Amaral, (1930) 

 

Em seu relatório de inspeção sanitária, Amaral (1930) fez várias referências à 

deficiente distribuição de água, à precária coleta de esgotos e ao cenário urbano desolador, 

constituído pelas casas depauperadas e traçados desalinhados das ruas, desenhando um 

aspecto “lúgubre e sombrio”. 

Este espectro de ruínas foi demonstrado, pela elite letrada da cidade, ao chefe do 

executivo estadual, através de um detalhado relatório que objetivou transformar a precária 

estação de cura da tuberculose em Estância Climatérica, amparada pelos recursos e autonomia 

do Estado Interventor.  

No início da década de 1930, a elite e os líderes políticos joseenses se organizaram, e 

demonstraram grande interesse pelo intervencionismo estatal em São José dos Campos, sob a 

alegação de que somente uma administração municipal amparada pelos braços e verbas 

estatais, poderia solucionar os graves problemas urbanos e de serviços médicos voltados à 

prevenção e tratamento da tuberculose. 

O governo do Estado de São Paulo não tardou a reconhecer o pleito dos letrados 

jossenses, transformando a cidade, em 1935, em Estância Climatérica, nomeando a partir 

desta data os prefeitos sanitários para administrar a Estância, preponderantemente estes 

administradores eram médicos ou engenheiros sanitários.  

No final da década de 1930, na área urbana foram detectadas 1.414 fossas e 313 

cisternas e 723 construções estavam conectadas com as redes de esgoto. 
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Somente a partir de 1938, com a gestão do então Prefeito Sanitário, Francisco José 

Longo, foram destinadas verbas para o saneamento da infra-estrutura urbana de São José dos 

Campos. 

             O alinhamento entre o Interventor Federal, Adhemar de Barros e o Prefeito Francisco 

José Longo, foi decisivo para que se fizessem as dotações orçamentárias necessárias para 

viabilizar um plano de obras urbanísticas de porte.  

 Obras como a construção de uma rede para a distribuição de água potável, 

principalmente a desapropriação dos imóveis do lado par da Rua São José; é importante 

observar que sobre os escombros desses imóveis romperiam os sinais do atraso e uma artéria 

urbana moderna brotaria como signo da ordem sanitarista, livre dos ares infectados, 

representados pelos casebres e seus ocupantes. 

 Com a nomeação do Engenheiro Sanitário, Francisco José Longo para ocupar o cargo 

de Prefeito da Estância, nota-se que a cidade teve seu traçado alterado, resultante das 

intervenções destinadas a retificar e criar novas artérias que redesenharam o tecido urbano 

joseense. 

 A utilização de termos utilizados na biologia, tais como saúde, artérias, circulação, 

oxigenação etc..., para nomear partes e componentes urbanos, corresponde à representação 

análoga entre a cidade e os corpos vivos. 

 Nessa esteira, Gunn e Correia (2001, p.227), relatam que o urbanismo surgido como 

disciplina no século XIX, que foi institucionalizada no início do século XX, tem recorrido 

reiteradamente à biologia para explicar suas análises e técnicas de ação: “Nas representações 

da cidade tornou-se freqüente as analogias com corpos vivos, com partes de corpos, com 

doenças e anomalias”.  

  Observa-se que essas metáforas utilizadas frequentemente por urbanistas dos séculos 

XIX e XX persistem até os dias de hoje, sugerem a idéia da saúde e do movimento como 

essenciais à vida humana, e se mobilizam para justificar o saneamento e a circulação como 

fundamentais à existência das cidades. 

 As analogias entre cidade e o corpo encontram respaldo inclusive na idéia de que do 

bom funcionamento de um, depende o bom funcionamento do outro. 

 Nesse contexto, Gunn e Correia (2001, p.240), observam que a saúde e a circulação se 

articulam como questões básicas na problematização da cidade; como pontos cruciais ao bom 

funcionamento do ‘organismo urbano’ e dos organismos de seus habitantes.   
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5.3 Estação de Cura35: as contradições 

 

        
Conforme relatado na página 91, o graduando em medicina da capital paulista, João 

Ferraz Amaral, descreveu em detalhes as precariedades da distribuição da água, da coleta de 

esgoto, da remoção do lixo, das condições sanitárias dos albergues que abrigavam os 

infectados pela tuberculose, das ruas sem calçamento, dos edifícios que em sua maioria se 

apresentavam em mau estado de conservação e também, dentre outras observações, os maus 

hábitos higiênicos de grande parte da população. 

A pequena cidadelha, palco das inspeções sanitárias do graduando paulistano  

compreendia um pequeno núcleo implantado junto a Estrada de Ferro Centro do Brasil, a 

Estrada Rio-São Paulo e o Rio Paraíba do Sul, conforme observa-se na figura abaixo:  

                              

                                            Figura 5.8 –  Planta de São José dos Campos – 1920. 
                                                                            Fonte:  Santos, (2006, p.61)  

 
De acordo com Amaral (1930), além da precariedade dos serviços públicos essenciais, 

a cidade abrigava um grande número de mendigos, ruas empoeiradas, sujas e sem 

arborização, prédios velhos exemplificados pelo antigo casarão da Santa Casa, localizado na 
                                                 
35 - De acordo com Cláudio Bertolli (2006), São José dos Campos, Caçapava e Tremembé, dentre outras cidades 
       valeparaibanas, eram ‘estações informais de cura da tuberculose’ desde aproximadamente  a década de 1880,  
       em razão da chegada no Brasil da doutrina segundo o qual o  clima frio  e  das  montanhas  e  áreas  vizinhas  
       curavam ou pelo menos contribuíam para a cura da tuberculose  e também em razão dos registros do médico  
       carioca Torres Homem, por volta de 1885, apresentarem os aconselhamentos dos médicos do Rio de Janeiro  
       aos pacientes infectados que buscassem    o Vale do Paraíba para tentarem a cura.    A partir da  implantação  
       de serviços específicos, como sanatórios e a afluência de tisiologistas para a cidade de São José dos Campos,  
       a cidade passa a ser considerada uma  ‘estação de cura’. 
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Rua Cel. José Monteiro que se encontrava sem forração, possuindo o assoalho esburacado, 

quase todos os vidros das janelas quebrados e não possuindo água encanada, caracterizando-

se pelo aspecto sombrio e lúgubre.  

 
“S. José dos Campos oferece o aspecto de uma cidade pobre; pobre na aparência material – prédios em 

geral velhos, ruas sem arborização e sem calçamento, ausência absoluta de praças ajardinadas, igrejas 

sem exceção paupérrimas, infinidade de terrenos baldios, etc.; pobre nos seus habitantes – hábitos 

modestos, parcimônia de gastos, e sobretudo MENDICÂNCIA AVULTADA” (AMARAL,1930, p. 

142).   

 

A água que abastecia a população joseense era captada das fontes existentes nas matas 

de propriedade municipal, com distância aproximada de 12 km do centro da cidade, dessas 

fontes seguia para ser distribuída à cidade através de tubos adutores, sem nenhum tratamento 

químico ou bacteriológico. 

 

    
                                        Figura 5.9 –  Reservatório d’água da cidade, observa-se que não havia tampo. 
                                                                       Fonte: Amaral, (1930)  
 

A falta d’água na cidade atingia praticamente todas as casas, principalmente no 

período da tarde, constatou-se também que a maioria dos prédios não possuía seus 

reservatórios para distribuição interna. 

 
“As casas assobradas só têm água no pavimento térreo, como acontece com o 1º Grupo Escolar, que tem 

uma freqüência de 600 crianças, e com o Colégio S. José, com mais de 100, os quais precisam 

transportar á mão, para a parte superior do prédio, a água necessária para o consumo desta e para os 

misteres de limpeza”.36 

                                                 
36 - Amaral (1930, p. 107). 
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Entretanto, as principais habitações coletivas, principalmente as pensões, dispunham 

de reservatórios de água e cisternas dotadas de bombas elétricas. 

Nas áreas mais elevadas da cidade o fornecimento da água era mais precário ainda, e 

para contornar esse problema a prefeitura instalou um serviço de entrega à domicílio, 

realizada por ‘carroças-tanque’, que consistia numa adaptação de um reservatório cilíndrico à 

uma carroça de tração animal.  

 

                               
                                Figura 5.10 –   Carroça de tração animal adaptada para a distribuição de água 
                                                               Fonte: Amaral, (1930)        
 

A crise do abastecimento se agravou no início da década de 1930, com a concessão de 

água à indústria têxtil, Tecelagem Paraíba.  Por determinação do Prefeito João Cursino a 

Tecelagem Paraíba passou a receber maior volume de água através de novas tubulações de 2 

½ polegadas de diâmetro, sob a alegação de que a indústria têxtil, empregava centenas de 

operários, trazendo incremento comercial para a cidade.37                                   

A rede de esgoto não estava distribuída por toda a cidade, apenas 484 prédios estavam 

conectados à rede de coleta municipal, principalmente as edificações do centro urbano. 

Da mesma forma que a captação da água não possuía tratamento químico ou 

bacteriológico, o esgoto era também lançado no principal rio da cidade, o Rio Paraíba do Sul. 

 

 
                                                 
37 - São José dos Campos, Ato nº  84 de 26 de setembro de 1931 
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A proximidade entre as cisternas e as fossas, escavadas nos quintais, levaram a 

ocorrências de febre tifóide e disenteria, uma vez que as águas das cisternas, sem qualquer 

tratamento para uso, estavam contaminadas. 

Outra precariedade descrita no relatório do graduando em medicina, consistia no 

serviço de limpeza pública e nos maus hábitos da população local.  Muitos terrenos baldios 

existentes na cidade serviam de depósito de lixo, nas ruas, além dos detritos animais, em 

abundância38, espalhados pela cidade, denotavam os maus hábitos dos moradores e visitantes 

e o descaso das autoridades públicas. 

Nos dias secos o lixo aguardava o serviço de limpeza pública, cuja freqüência não 

obedecia a nenhum rigor, nos dias chuvosos, essas escórias fundiam-se as lamas, uma vez que 

a cidade não possuía nenhuma rua calçada. 

     
                                   Figura 5.11 –  Carroça de tração animal a serviço da coleta de lixo. 
                                                                Fonte: Amaral, (1930). 
 

Comenta ainda Amaral (1930, p.114), que para um centro de convergência de 

tuberculosos, São José dos Campos representava um risco à saúde pública, em razão da 

sujeira espalhada pela cidade, das ruas sem calçamento e empoeiradas, da convivência 

próxima entre os tuberculosos e os moradores não enfermos e também pela quantidade de 

cães vadios, transmissores do vírus rábico: 

 

                                                 
38 - Amaral (1930, p.112) relata que a sujeira em São José dos Campos, provocada pelos maus hábitos de  seus  
      moradores e visitantes, da a seu observador   “a nota  mais  desagradável”.    Como  exemplo  desses  maus  
      hábitos, o inspetor  sanitário observa que os donos das  barbearias  da   Rua do Mercado,  trabalhavam  sem 
      aventais, traziam seus instrumentais sem  o menor cuidado   asséptico,  e   tinham  o  hábito  reprovável  de,      
      pela manhã, na única vez que varriam seus salões,  expelirem o lixo para a  rua. 
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“Mas não é só como transmissores de hidrofobia que eles constituem um perigo para os munícipes, 

senão também por serem incansáveis agentes de desigienização urbana.   A Prefeitura praticaria um 

duplo benefício à população se lhes desse destino conveniente, a exemplo do que hoje se faz em todas 

as boas cidades do mundo; faria a um tempo profilaxia da raiva, e, mais ainda, profilaxia da [...] 

imundice [...]”.  

 

            Em 1924 foi inaugurado o Sanatório Vicentina Aranha, de propriedade da Santa Casa 

de Misericórdia da capital paulista, esse hospital para tuberculosos atendia pacientes 

particulares, chamados de pensionistas, e os beneficiados pela gratuidade eram apresentados 

pela mantenedora. 

 Instalado em meio a densa vegetação, o Sanatório Vicentina Aranha, possuía seu 

próprio serviço de captação e distribuição de água e destino do lixo, entretanto sua rede 

coletora de esgoto era conectada à rede pública. 

 A água provinha de uma nascente próxima ao Sanatório, represada e levada ao 

reservatório através de bomba elétrica e distribuída às suas dependências.  O lixo produzido 

pelo sanatório era enterrado e os restos de comida eram utilizados na alimentação dos suínos. 

            De acordo com Bittencourt (1998, p.57), o Sanatório Vicentina Aranha foi projetado 

pelo Escritório Técnico Francisco de Paula Ramos de Azevedo & Cia., sua edificação 

obedeceu técnicas construtivas inovadoras, como lage em abobadilha do primeiro piso, 

inserindo-se na paisagem urbana como referência de modernidade.   

 Reconhecido como o mais completo e com o melhor arranjo espacial, expresso na 

estrutura formal e funcional do conjunto arquitetônico, o Sanatório Vicentina Aranha, é 

apontado como um dos maiores da América Latina. 

 

             
                                Figura 5.12 –  Foto aérea do Sanatório Vicentina Aranha (1930). 
                                                             Fonte: Acervo Vicentina Aranha 
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 Bertolli Filho (1993, p.335) relata que a inauguração do Sanatório Vicentina Aranha 

fez crescer ainda mais o contingente de enfermos estabelecidos na região, favorecendo a 

instalação de outras unidades especializadas no tratamento dos infectados.   “Com isto, o 

município, cuja história definia-se pela pobreza crônica, encontrou incentivo econômico, 

conseguindo relativo incremento da receita com os forasteiros enfermiços”. 

 Somente a partir do final da década de 1920 que outros sanatórios foram construídos 

em São José dos Campos. 

 De acordo com Bittencourt (1998), a Associação Evangélica Beneficente, entidade 

criada em 1928 por igrejas evangélicas, preocupada com seus fiéis contaminados pela 

tuberculose, construiu o Sanatório Vila Samaritana, trata-se de uma edificação despreocupada 

com uma ‘estética mais arrojada’39, que além das galerias de cura, cozinha, capela, farmácia, 

consultório médico, necrotério, rouparias e demais dependências sanatoriais, possuía, tal qual, 

o Vicentina Aranha, horta, pomar, galinheiro e pocilga, destinados à alimentação de seus 

asilados. 

 De propriedade particular, do médico tísico Dr. Rui Dória, em 1934 foi inaugurado o 

Sanatório que levava seu nome.   Esse edifício originou-se a partir da adaptação da Pensão 

Sanatorial São Geraldo e a anexação de novos edifícios para atender os tuberculosos. 

 O Sanatório Rui Dória possuía 15 leitos gratuitos e 60 leitos particulares, o movimento 

de internos em meados da década de 1940, superou o quantitativo de internos de todos os 

sanatórios joseenses juntos.40 

 

                  
                  Figura 5.13  – Sanatório Ruy Dória, observa-se as ruas sem calçamento em seu entorno. 
                                                Fonte: Bittencourt, (1998, p.118) 
 

                                                 
39 - Bittencourt (1998, p.96). 
40 - Flório (1944, p.135). 
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 O Sanatório Maria Imaculada, de propriedade das Pequenas Missionárias de Maria 

Imaculada, foi inaugurado em 1935, trata-se de uma iniciativa de caráter filantrópico 

vinculada à Igreja Católica, inicialmente foi concebido para atender somente as mulheres, 

posteriormente em 1944 passou a atender ambos os sexos. 

 Em 1936, foi inaugurado o Sanatório EZRA, de propriedade da Sociedade Israelita de 

Beneficência. 

 De acordo com Bittencourt (1998, p.98), o Sanatório EZRA foi construído em São 

José dos Campos para abrigar os tuberculosos da comunidade judaica, posteriormente, esse 

Sanatório passou a atender doentes sem qualquer distinção. 

 Posteriormente outros sanatórios foram construídos em São José dos Campos, em 

1938, com recursos angariados pela Liga de Assistência Social e Combate à Tuberculose, teve 

início a construção do Sanatório Adhemar de Barros, destinado a abrigar tuberculosos 

indigentes. 

 O Sanatório São José, de propriedade particular, construído a partir da Pensão 

Castilho, foi inaugurado em 1946, destinado ao atendimento de tuberculosos, seu diretor 

clínico, o tisiologista Jorge Zarur, teve destaque na política local. 

 Ainda em 1946, iniciou-se a construção do Sanatório Antoninho da Rocha Marmo, sua 

inauguração ocorreu em 1952.   De acordo com Bittencourt (1998), esse sanatório foi 

idealizado por um grupo de senhoras da capital paulista, lideradas pela mãe de Antoninho, 

cuja tuberculose o matou ainda criança. 

 O Sanatório Antoninho da Rocha Marmo destinava-se a atender crianças carentes 

contagiadas pela tísica, em 1951; o Instituto das pequenas Missionárias de Maria Imaculada, 

passou a administrá-lo. 

 Observa-se que a exploração comercial da tuberculose fez surgir inúmeras farmácias 

na cidade, Amaral (1930), em sua inspeção sanitária, relata que a quantidade desses 

estabelecimentos “é uma das singularidades que despertam logo a atenção do visitante”. 

 Em seu relatório, o graduando em medicina registrou um grande número de pensões 

destinadas à hospedagem e residência dos tuberculosos procedentes de todas as regiões 

brasileiras.   Enquanto algumas pensões apresentavam boas condições de hospedagem, 

considerando-se as instalações adequadas aos convalescentes, a maioria dessas apresentava 

“um perigo real não só para os hóspedes, doentes, como para a população sã da cidade.” 41 

                                                 
41 - Amaral (1930, p.131). 
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             As inúmeras pensões clandestinas, ignoradas pelas autoridades públicas, disputavam 

clientes na lucrativa exploração da peste branca.42    A exploração comercial da doença atraiu 

novos donos de pensão, interessados nos rendimentos que os tuberculosos traziam, uma vez 

que na cidade, no início da década de 1930, o sanatório Vicentina Aranha e o Vila 

Samaritana, não podiam atender o grande número de infectados que buscava socorro médico 

assistencial. 

 Nesse contexto, muitas pensões surgiam repentinamente, os novos proprietários 

investiam recursos nessa atividade considerada mais lucrativa, constatou-se que a atratividade 

desse negócio incitou um carpinteiro e um ferreiro.43     
 

       
     Figura 5.14 –  Pensão Rosemberg, década de 1930, localizada início da Avenida João Guilhermino,  
      observam-se as ruas sem calçamento.   Fonte: Dias, (2000, p.63)   
 

 Nesse período, a grande quantidade de tuberculosos, que segundo Amaral (1930) 

superava a quinhentos doentes, fez surgir também um grande número de repúblicas.  Os 

tuberculosos, na maioria os rapazes, alugavam uma casa e dela formavam uma hospedaria, 

por eles administrada, enquanto buscavam o tratamento da peste branca.  

 Bertolli Filho (1993, p.335), observa que São José dos Campos era procurada por 

tísicos de posses que adquiriam chácaras nas vizinhanças dos sanatórios, a cidade atraia 

também inúmeros clínicos interessados no tratamento da própria saúde, “na capacitação do 

saber tisiológico e também nos lucros proporcionados pela especialidade médica”.  

                                                 
42 - Amaral. (1930, p.132).  
43 - Ibid, p. 129. 
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 Observa-se que São José dos Campos, no início da década de 1930, dispunha, além 

dos dois sanatórios, inúmeras pensões e repúblicas e um grande contingente de infectados 

pela tuberculose, socorrendo-se pelas mãos de oito tisiologistas: Dr. Nelson D’ávila, Dr. João 

Batista de Souza Soares, Dr. Joaquim Reis Júnior, Dr. Ivan de Souza Lopes, Dr. Ruy Dória, 

Dr. Laudelino Gomes, Dr. Gaspar Resende e Dr. Olynto de Carvalho.44 

 Bertolli Filho (1993, p. 337), observa que nem todos os tuberculosos que chegavam à 

São José dos Campos tinham condições para usufruir da assistência vendida pelos sanatórios. 

 A escassez de dinheiro e a falta de amparos patrocinados pela solidariedade pública 

faziam da cidade reduto de enfermos mendigos, afugentando os habitantes sadios que 

reclamavam urgentes medidas das autoridades públicas.  

 Na matéria, editada pelo Jornal Correio Joseense, de meados da década de 1930, 

observa-se que os infectados pela tuberculose que não tinham recursos tentavam encontrar em 

São José dos Campos o lenitivo para a cura e sem poder pagar um leito, perambulavam pela 

cidade socorrendo-se na solidariedade pública. (ANEXO B) 

 A observação de Amaral (1930, p.149) sobre o alcoolismo entre os joseenses, permite-

nos conhecer esse hábito de uma parcela da população de lavradores estabelecidos na zona 

rural da cidade.  São José dos Campos era um respeitável produtor de aguardente, cujas 

fábricas do produto somavam-se em mais de duas dezenas. 

 Os principais compradores eram os revendedores da capital paulista, entretanto boa 

parcela desse produto abastecia os bares joseenses, e uma observação de um taberneiro local 

demonstra o quanto a aguardente era importante no cotidiano dos consumidores: 

 
“É pensamento do governo, disse-nos ele, dificultar o consumo da cachaça, pela elevação de impostos; 

mas quem conhece o feitio não abandona a pinga, nem que custe os olhos da cara.    Basta ver o que se 

dá quando ele está sem dinheiro, pode dispensar o pão, mas a cachaça, isso lá, não [...]” 45  

 

Observa-se que apesar de São José dos Campos apresentar-se como uma Estação de 

cura da peste branca, as contradições estavam presentes, uma vez que o tratamento da 

tuberculose indicado por nossos tisiologistas, requeria isolamento e terapêutica 

                                                 
44 -  Amaral. (1930, p.151). 
45 - Para conhecer os costumes dos apreciadores da aguardente, Amaral (1930, p.149) freqüentou alguns bote- 
       quins registrando em seu relatório as seguintes expressões: “E, francamente, saímos  com a  convicção  de 
       de que enunciou uma grande verdade quem disse que o ‘mata-bicho’ é uma instituição nacional [...].  Pelo 
       menos nas circunvizinhanças de S. José dos Campos  e Paraibuna,  como  averiguamos, a cachaça,  verda- 
       deiramente, é artigo de primeira necessidade, tal como é o feijão, o arroz e o ... fumo”.  
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especializada46, entretanto, os cuidados com os infectados desenvolviam-se em um espaço 

urbano insalubre e o reduzido número de leitos nos hospitais para tuberculosos impulsionava-

os ao isolamento nas pensões e repúblicas, soma-se a isso a perambulação dos pectários, sem 

recursos, na busca da solidariedade pública. 

Observa-se, nesse período, que a arquitetura e o urbanismo de São José dos Campos 

lembravam os tempos do coronelismo, cuja história, segundo Bertolli Filho (1996b), 

confundia-se com a trajetória da pobreza. 

Nota-se, entretanto, que a nova mentalidade ‘modernizadora’, representada pelos 

tisiologistas sediados na cidade, demonstrava insatisfação com os contornos que São José dos 

Campos tomou.  O crescente assédio dos tuberculosos à cidade e as precariedades em sua 

infra-estrutura cobravam urgentes transformações na arquitetura, no urbanismo e nos 

costumes da sociedade.47 

Sintonizada ao governo centralizador, representado por Getúlio Vargas e seus agentes, 

a nova mentalidade joseense, composta pelos clínicos, se organizava com a disposição de 

intervir na administração da cidade. 

Nesse sentido verifica-se que a nomeação do médico Rodolfo dos Santos 

Mascarenhas, no início de 1933 para Prefeito de São José dos Campos, favoreceu para que 

significativas alterações na administração da Estação de cura pudessem reorganizar o espaço 

urbano.  

O Prefeito Rodolfo Mascarenhas alterou os limites do perímetro urbano, organizou a 

cidade em novas zonas48 para atender as finalidades: residenciais, comerciais, industriais e 

sanatoriais  e estabeleceu um novo código de obras. 

Os limites da zona urbana não tivera alteração desde o início do século XX, e a cidade 

abrigava algumas indústrias, as mais importantes e com maior número de funcionários eram a 

Fábrica de Louças Santo Eugênio e a Tecelagem Paraíba, entretanto, Santos (2006, p.60) 

relata que outros pequenos estabelecimento fabris, as ‘máquinas’, as oficinas e olarias 

concentravam-se na área central e no Bairro de Santana, nesse período, as pensões sanatoriais 

                                                 
46 - Bertolli Filho (1993). 
47  - Além do precário abastecimento de água,  por não ter calçamento as ruas ficavam insuportavelmente  
       empoeiradas, alertava o Correio Joseense  edição nº 630 de 16 de junho de 1935, “[...] não pode haver  
       progresso, sem hygiene, notadamente em São José dos Campos.”  
 
48 - São José dos Campos,  Ato nº 110  de 13 de abril de 1933. 
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e as repúblicas hospedavam a maioria dos infectados pela peste branca e os dois únicos 

hospitais especializados ainda eram o Sanatório Vicentina Aranha e a Vila Samaritana. 

A população do município no início do século saltou de 18.12249  para  36.14050 em 

1934, de acordo com Santos (2006, p.62) verificou-se nas décadas de 1930 e 1940, expansão 

significativa da Tecelagem Paraíba e da Fábrica de Louças Santo Eugênio, o contingente de 

operários aumentou, configurando o início do êxodo rural, ampliado gradativamente nas 

décadas seguintes. 

Observa-se que a partir do aumento populacional e da atividade fabril, associado à 

crescente exploração sanatorial, o poder executivo delimitou na cidade novos espaços para 

atender as finalidades sócio-econômicas.  

 
       Figura 5.15 –  Planta  de  São  José  dos  Campos  demonstrando  as quatro zonas: Residencial, Industrial,  
       Comercial e Sanatorial, delimitadas em 1933. Fonte: Sousa; Soares, (2002, p.55) com adaptação do autor. 
 

Foram também estabelecidos, em novembro de 1933, os novos limites das zonas: 

urbana, suburbana e rural.51  A nova Zona Urbana joseense passou a compreender o Bairro 

Alto da Ponte, o Bairro de Santana e uma extensa faixa entre o Banhado e o Córrego Lavapés, 

limitando-se pelo Córrego Vidoca e a antiga Estrada Rio-São Paulo ao sul e pela Estrada de 

Ferro ao norte, em todo entorno da Zona Urbana, numa faixa de três quilômetros, a Prefeitura 

delimitou a Zona Suburbana, a Zona Rural compreendeu o restante do território joseense. 

 
                                                 
49 - Santos (1996, p.60) 
50 - Baptista (1940, p.9) 
51 - São José dos Campos, Ato nº 217 de 18 de novembro de 1933. 
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Observa-se que nesse período, as normas que orientavam as construções em São José 

dos Campos ainda eram do início do século XX, entretanto, as novas exigências sanitárias 

estabeleciam novas regras visando à salubridade das edificações e uma nova imagem para a 

cidade. 

Em dezembro de 1933, com objetivo de criar novas normas para as edificações em 

São José dos Campos52, o Prefeito Mascarenhas aprovou extensa legislação determinando os 

critérios para as novas construções na cidade.  Foram estabelecidas normas para a construção 

de alicerces, garagens, porão, compartimentos internos, pisos e vigamentos, esgotamento 

sanitário e identificação dos imóveis. 

Observa-se que nessa determinação as novas construções residenciais deveriam ter 

cinco metros de recuo do alinhamento da rua e afastadas um metro e meio das divisas laterais. 

As construções para fins comerciais deveriam ser edificadas no alinhamento da rua e 

junto às divisas laterais ou com três metros de afastamento nas laterais. As construções para 

fins sanatoriais deveriam ser afastadas cinco metros das divisas laterais e dez metros do 

alinhamento da rua. 

Nota-se que os recuos das construções revestiram-se de múltiplas finalidades: 

promoveram a salubridade das edificações e redesenharam o espaço urbano, nessa esteira, 

Andrade (1991, p.07 apud MOREIRA 1997, p.67) descreve as preconizações do engenheiro 

sanitarista Saturnino de Brito, entende-se que essas ponderações do sanitarista foram 

atendidas pelo poder público joseense: “As novas exigências higiênicas levariam a adoção dos 

recuos, que proporcionaria o isolamento das moradias no terreno e a ruptura da continuidade 

do tecido colonial, impondo uma nova imagem urbana”. 

No entanto, contrastando com a imposição de normas de higienização e salubridade 

para as construções particulares, a Prefeitura não atendia os mesmos princípios, a exemplo 

dessa observação, o editor do jornal local insistentemente publicava matérias sobre as 

precariedades da infra-estrutura urbana: carências na distribuição de água e na coleta de 

esgotos, falta de calçamento das principais vias do centro urbano, deficiência na coleta do 

lixo, etc..., a Figura 5.16 trás as críticas dirigidas às autoridades públicas joseenses, publicadas 

na imprensa local: 

                                                 
52 - São José dos Campos,  Ato nº 222 de 22.12.1933. 
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                                           Figura 5.16 – Jornal Correio Jossense, nº 630 de 16 de junho de 1935. 
                                                          Fonte: Arquivo Público do Município 

 

 

5.4 – A criação da Estância Climatérica 

 

De acordo com Mascarenhas (1953, p.185), a Constituição do Estado de São Paulo de 

1921 permitia a criação de Estâncias Climatéricas de repouso, administradas pelo Governo do 

Estado. 

Em 1926, de acordo com Bertolli Filho (1993, p.342), foi criada a Prefeitura Sanitária 

de Campos do Jordão, passando a partir dessa data a ter seus prefeitos nomeados pelo 

Estado53. 
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Mascarenhas (1953, p.188) relata que após a criação da Prefeitura Sanitária jordanense 

o governo paulista concedeu empréstimo para as obras de saneamento e construção de um 

sanatório para tuberculosos ou habitações isoladas para atender os infectados e a partir de  

1933, a Prefeitura Sanitária de Campos do Jordão foi reorganizada, impondo-se que sua 

administração fosse exercida por médico, nomeado pelo Estado.    

A mesma legislação que reorganizou a Prefeitura jordanense, determinou, que em São 

José dos Campos, todos os casos de tuberculose fossem notificados, através dos médicos, 

donos ou gerentes de hotéis, hospitais, sanatórios e pensões. 

A criação da Prefeitura Sanitária em Campos do Jordão, segundo Mascarenhas (1953 

p.188), representa a primeira tentativa do Governo do Estado de São Paulo para criar e 

organizar Estâncias Climatéricas.  Caracterizada como a principal cidade brasileira para o 

tratamento da tuberculose, Campos do Jordão, no final da década de 1920, abrigava uma 

população de 5.200 habitantes, sendo um terço desses, de infectados pela peste branca. 

 
“Nos últimos anos da década de 20 tornara-se impossível ocultar a realidade: Campos do Jordão havia 
se transformado no principal refúgio nacional dos ‘fracos do peito’. [...] a estação serrana cumpria o seu 
papel de isolante dos doentes, perdendo a condição oficial de território exclusivo do turismo”  
(BERTOLLI FILHO, 1993, p.343).  

 

A aparente contradição da Estância jordanense recaía sobre o esforço do poder público 

em segregar os espaços, impedindo o convívio dos enfermos pobres e ricos, para tanto, em 

meados da década de 1930, a Prefeitura Sanitária jordanense, amparada na autoridade do 

Governo do Estado, determinou o desmonte de várias palhoças de tuberculosos pobres, 

enviando-os para a periferia da cidade.54 

Ainda de acordo com o autor, mesmo com a subvenção do Estado a alguns sanatórios, 

os leitos para tuberculosos em Campos do Jordão eram insuficientes e nesse cenário a 

quantidade de tuberculosos miseráveis e desassistidos era muito maior do que o contingente 

hospitalizado.   Em Campos do Jordão existia um contingente de enfermos mendigos vagando 

pela cidade e que sobreviviam de esmolas, do comércio ambulante e de pequenos furtos, 

engrossando a população das favelas que rapidamente iam ganhando forma na estação de 

cura.55   

                                                                                                                                                         
53 - Bertolli Filho  (1993,p.349)  relata  que  somente  a  partir  de  maio  de  1933,  com a reorganização de sua  
      Prefeitura, Campos do Jordão desvincula-se  totalmente de São Bento do Sapucaí, recebendo sua autonomia 
      política.  
54 - Ibid, p. 355.  
55 - Ibid, p. 354. 
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Observa-se que a criação da Prefeitura Sanitária na vizinha Campos do Jordão em 

meados da década de 1920, pode ser um dos fatores que incentivou os tisiologistas e as 

lideranças políticas joseenses na articulação de um movimento para transformar a estação de 

cura joseense em Prefeitura Sanitária e a partir daí receber verbas, autonomia e autoridade 

para modernizar São José dos Campos, cuja contradição era representada pelo atraso 

econômico e social, pelo traçado urbano composto por ruas estreitas e tortuosas, pelos 

edifícios em sua maioria depauperados, pelas hospedarias insalubres, pelos deficientes 

serviços municipais, fundamentalmente a distribuição de água, a coleta de esgotos e a limpeza 

pública, pelos maus hábitos da população e pelo estreito contato entre sadios e infectados. 

Nota-se também que na vizinha Campos do Jordão, a Prefeitura Sanitária tinha seus 

mandatários nomeados e a atenção do Estado convertia-se em subvenções financeiras. 

Nota-se ainda que desde o golpe varguista de 1930, os prefeitos de São José dos 

Campos, e nos demais municípios, eram nomeados pelos interventores, entretanto, a estação 

de cura, de aspectos similares a Campos do Jordão, não recebia subvenções estatais.  

Em São José dos Campos, após o golpe varguista de 1930, o Prefeito Cel. João 

Cursino foi deposto e uma junta governativa, composta pelo clínico Ruy Dória, Arnaldo 

Cerdeira e Austin Tibiriçá, nomeada pelo interventor varguista, passou a administrar a cidade, 

posteriormente em 1931, o Dr. Dória, que já granjeara a liderança política local, foi nomeado 

para ocupar o comando da Prefeitura. 

Essa nova mentalidade que distanciava-se dos antigos administradores da cidade, cujo 

poder lhes foi retirado após o golpe de Vargas de 1930, apresentou ao governo estadual um 

detalhado relatório advertindo que o reconhecido e tonificador clima da cidade deveria aliar-

se aos preceitos técnico-científicos. 56 

Nesse relatório, os tisiólogos joseenses alertavam as autoridades do Estado para que 

houvesse em São José dos Campos uma organização sanitária que atendesse tais preceitos, 

então, preconizados pela comunidade científica. 

A ação estatal deveria, no âmbito municipal, intervir nos serviços de higiene pública; 

na regulamentação da profilaxia e no rastreamento dos tuberculosos; na triagem dos doentes 

para sanatórios ou hospitais adequados para o tratamento da tuberculose; na educação 
                                                 
56 - Relatório: Justificação da transformação da Prefeitura Municipal de  São  José  dos  Campos  em  Prefeitura  
       Sanitária. Trata-se de  um  documento  pertencente  ao  Arquivo  da  Prefeitura   Municipal de São José dos 
       Campos.  Não há menção quanto a data de  sua redação, entretanto,   infere-se que   trata-se  de  documento  
       elaborado em data anterior a 1935, data da criação da Estância Climatérica de São José dos Campos. 
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sanitária de toda a população; na profilaxia das demais doenças infecto-contagiosas e, por fim, 

na polícia sanitária. 

 A polícia sanitária, de acordo com os tisiologistas joseenses, teria uma função 

fiscalizadora e intervencionista nas questões de higiene das habitações e dos demais prédios 

da cidade, atuando como defensores e promotores da saúde coletiva. 

Para o cumprimento das ações preconizadas pela moderna epidemiologia, os 

tisiologistas joseenses recomendavam que o Prefeito da Estância deveria ser nomeado pelo 

Estado, que tivesse formação em Medicina e versado em questões de Saúde Pública para  o 

desempenho de suas funções técnico-administrativas, com essas medidas, instituir-se-ia um 

regime de maior eficiência técnica na consecução dos objetivos da criação de uma Estação 

Climatérica.57 

Nesse relato os tisiologistas demonstravam suas preocupações com a estética urbana, 

na qual a graça e beleza deveriam estar representadas nas vias públicas e na arquitetura da  

cidade. 

Evocando preocupação com saúde pública a elite joseense propugnava também a 

constituição de barreiras sanitárias, que seriam conquistadas pelo zoneamento definido por 

novas áreas apropriadas às residências, ao comércio, às indústrias e aos sanatórios.58 

Há menções nesse relatório que permitem deduzir que os tisiologistas joseenses 

queriam que a cidade fosse oficialmente nivelada administrativa e financeiramente à 

Prefeitura Sanitária de Campos do Jordão: 

 

“Assim sendo, o regime comum que orienta e condiciona a vida dos municípios em geral, é 

incompatível com a vida especial de um município que é sede de estação climatérica.   Não foi outra 

razão que ditou a criação, no Estado de São Paulo, da Prefeitura Sanitária de Campos do Jordão.  

Estabeleceu-se para ela um regime especial, baseado em leis especiais, que lhe garantem, a 

possibilidade da realização de um programa sanitário sob o rigor de uma orientação eminentemente 

técnica, sem percalços de ordem administrativa e sem embaraços sérios de ordem financeira”.59 

 

 

                                                 
57 - Relatório: Justificação da  transformação da  Prefeitura  Municipal  de  São  José  dos  Campos em Prefeitura   
       Sanitária. 
58 - Ibid, s.d. 
59 - Ibid, s.d. 
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A partir desses argumentos, observa-se que o Estado não tardou a reconhecer o pleito 

dos clínicos joseenses, em meados da década de 1930, por determinação do interventor 

varguista, criou-se a Estância Climatérica de São José dos Campos60, a partir daí, diversos 

médicos e engenheiros sanitaristas foram nomeados pelo Governo Estadual para comandar a 

Prefeitura Sanitária.  

A criação da Estância Climática de São José dos Campos, em 1935, estabeleceu que 

suas receitas seriam constituídas pelos impostos e taxas arrecadados em seu território pela 

Prefeitura e pelo Estado, as rendas municipais deveriam ser aplicadas na manutenção da 

administração municipal, inclusive o serviço das dívidas da Prefeitura, as rendas estaduais, 

por sua vez, deveriam ser aplicadas nos serviços públicos do município.  

De acordo com Flório (1944,:131), essa disposição objetivou dotar a Prefeitura de 

recursos necessários à execução dos grandes melhoramentos exigidos pela Estância 

delineados no artigo 3º do decreto que criou a Estância Climatérica, tais como: água, esgotos, 

iluminação, pavimentação, praças, jardins, bosques, estádios, zoneamento para residências, 

comércio, indústria e sanatórios.  

 

 

         
                                  Figura 5.17 - Planta da Cidade de São José dos Campos – 1936  
                                               Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

 

                                                 
60 - De acordo com Masscarenhas (1953, p. 193), a  Estância Climatérica de São José dos Campos foi criada pelo  
      Decreto Estadual nº  7007, de 12 de março de 1935. 
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Nesse período, observa-se no traçado urbano joseense um grande número de 

quarteirões projetados que posteriormente se transformaram em áreas residenciais da cidade.  

A planta de São José dos Campos, Figura 5.17, apresenta novos arruamentos, 

denunciando expansão dos limites urbanos, observa-se que uma das principais vias que 

circundam a área central da cidade, a Avenida São José, já constava nos projetos oficiais. 

 
 
 

5.5  Saúde Pública e autoritarismo 

 

A criação da Estância Climatérica, em 1935, não trouxe, à São José dos Campos, 

recursos financeiros imediatos, nota-se que o intervencionismo varguista não rompeu a 

ineficiência dos serviços públicos municipais; o abastecimento de água e a coleta de esgoto 

mostravam-se ainda tão precários quanto às décadas anteriores. 

Nessa esteira, as vias urbanas e as edificações também demonstravam a carência de 

investimentos públicos e privados e o contato entre sadios e infectados apontavam para uma 

necessária inversão nos costumes da população, através do controle social.  

A partir da instituição do Estado Novo, em 1937, com o discurso de Vargas para que o 

Brasil trilhasse a senda da modernidade e do progresso, observa-se em São José dos Campos, 

através do intervencionismo do Estado autoritário, os primeiros passos para transformações 

significativas no traçado urbano, na arquitetura, nos serviços públicos e nos costumes da 

população. 

Em 1938 Getúlio Vargas nomeia para a interventoria paulista o médico e político  

Adhemar de Barros que por sua vez nomeia, para chefiar a Prefeitura Sanitária de São José 

dos Campos, o engenheiro Francisco José Longo. 

Nesse mesmo período, segundo Bertolli Filho (1996b) instalou-se em São José dos 

Campos um centro de saúde de primeira classe, enquanto braço intervencionista, o centro de 

saúde joseense ganhou essa classificação em virtude do número de médicos tisiologistas, 

funcionários, equipamentos e poder de intervenção nas esferas públicas e privadas, 

constituindo-se no principal dispositivo governamental orientado para a tarefa de normatizar o 

comportamento social. 
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Observa-se nesse período, de regime autoritário, que o Prefeito Sanitário e o chefe do 

Centro de Saúde intervinham na cidade promovendo a transformação do espaço urbano 

através de obras de saneamento da cidade e nos hábitos da população. 

De acordo com Bertolli Filho (1993, p.161) durante o primeiro governo de Getúlio 

Vargas, as verbas destinadas à higiene coletiva foram sempre reduzidas e, pelo menos até o 

ano de 1938, aplicadas quase que exclusivamente na melhoria das condições sanitárias da 

capital da República. 

Com isto, de acordo com o autor, esperava-se que cada um dos Estados 

responsabilizasse pela criação de fundos próprios para o atendimento dos enfermos pobres e 

para a prevenção das moléstias, fato que tornou ainda mais crítico o perfil epidemiológico da 

maioria das regiões brasileiras. 

O Estado de São Paulo concentrava o maior número de unidades de saúde, contando 

com quatorze sanatórios e hospitais sanatórios, sendo seguido por Minas Gerais com três 

sanatórios, e o Estado do Rio de Janeiro com dois nosocômios e o Paraná com apenas uma 

casa de saúde especializada.61 

Os demais Estados dispunham exclusivamente de alguns leitos hospitalares e de uns 

poucos ambulatórios mantidos pela iniciativa filantrópica e de acordo com Bertolli Filho 

(1993, p.163): “A escassez das vagas sanatoriais e o funcionamento irregular destas 

instituições contrastavam com o número calculado de tuberculosos existentes naquele mesmo 

ano no país: cerca de meio milhão de infectados”.   

O rumo da administração paulistana em relação à tuberculose sofreu sensível correção 

a partir de 1938, refletindo a mudança que se processou a nível federal no que dizia respeito à 

Peste Branca. 

O médico e interventor varguista, no Estado de São Paulo, Adhemar de Barros, alterou 

a  organização e as estratégias diretoras do aparelho sanitário regional. 

A nova reforma geral dos serviços de Higiene Pública foi decretada em junho de 1938, 

através do qual foi criado o Departamento Estadual de Saúde. 

Os motivos alegados para a remodelação do setor foram vários, sendo o principal deles 

o argumento de que as sucessivas alterações ocorridas na estrutura administrativa da saúde 

coletiva haviam transformado o órgão em um setor ineficiente e que se mostrava inoperante, 

enquanto que inúmeras enfermidades de caráter infecto-contagioso expandiam seus domínios 

no Estado de São Paulo (BERTOLLI FILHO,1993, p.183). 

                                                 
61 - Bertolli Filho, Op. Cit., p.162 
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Ainda de acordo com o autor, a orientação do interventor restabeleceu o 

funcionamento dos Centros de Saúde como unidades basilares dos serviços de Higiene 

Pública.   Em junho de 1938 foi assinado pelo interventor paulista o decreto que determinou a 

imediata reativação de uma dezena de Centros de Saúde nos distritos da Capital e a 

transformação das Delegacias de Saúde e dos Postos de Higiene interioranos em unidades 

sanitárias ecléticas e polivalentes.   “Tudo isto, segundo o Dr. Raul Godinho, diretor do 

Departamento Estadual de Saúde, para permitir que o Brasil definitivamente deixasse de ser 

um vasto hospital” (BERTOLLI FILHO 1993, p.184). 

Após sua nomeação como novo interventor varguista no Estado de São Paulo, 

Adhemar de Barros nomeou para a Prefeitura da capital paulista, Francisco Prestes Maia, e 

demitiu todos os prefeitos do Estado, nomeando para seus lugares elementos jovens, muitos 

dos quais sem qualquer ligação com o seu partido, o PRP. 

Ao mesmo tempo, executou obras públicas de grande porte, como a eletrificação da 

Estrada de Ferro Sorocabana e a construção das rodovias Anhangüera e Anchieta, esta última 

de proporções gigantescas para a época. 

Realizou também várias obras de impacto na área da saúde, dando início à construção 

do Hospital das Clínicas e de numerosos sanatórios para tuberculosos.  Observa-se que a 

assistência ao interior também foi dinamizada através do Departamento das Municipalidades, 

órgão diretamente subordinado ao interventor, que abriu créditos especiais para obras de 

saneamento e implantou um sistema de financiamento mais flexível para as prefeituras, com 

menores taxas de juro. 

As obras realizadas com o apoio do governo eram sistematicamente inauguradas com 

festividades em que o interventor se apresentava preocupado em proteger as camadas mais 

humildes da sociedade.62 

De acordo com Bertolli Filho (1996b, p.13), a imprensa da Estância não economizou  

palavras para declarar simpatia e lealdade do povo joseense ao governo ditatorial, anunciando 

o município como perfeitamente afinado com a causa varguista. 

O motivo de tanta celebração devia-se ao fato da história municipal confundir-se com 

a trajetória da pobreza e de acordo com o autor, o reduzido sucesso da economia cafeeira e a 

posterior transformação da cidade em um imenso sanatório produziram recursos insuficientes 

para a modernização local: 

  

                                                 
62 - FGV/CPDOC  (2006). 
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“A convocação getulista para que São José percorresse em pouco tempo a ‘senda do progresso’ 

entusiasmou a população despojada dos benefícios da ‘civilização moderna’ e dominada pelo 

coronelismo  tacanho.   As expectativas sobre a aproximação de um ‘novo tempo’ ampliavam a legião 

de simpatizantes da ditadura, alimentando os anseios coletivos e legitimando as medidas impostas pelo 

governo golpista” (BERTOLLI FILHO, 1996b, p.13) 

 

 

            
Figura 5.18 – Fac-símile do Jornal a Folha Esportiva de 11 de novembro de 1938, em comemoração ao 
primeiro aniversário do Estado Novo.  Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos 
 
 

De acordo com Bertolli (1996b), o Centro de Saúde que se instalou em São José dos 

Campos, em 1938, após as determinações do interventor objetivava também a construção do 

‘novo homem’, preconizado por Getúlio Vargas. 

De acordo com o autor, esse ‘novo homem’, segundo o chefe do Centro de Saúde, era 

um cidadão submisso às ordenações do Estado Novo, representante dos comportamentos 

assumidos como modernos e economicamente produtivos. 

As interferências do Centro de Saúde na gestão da Estância não se resumiam apenas 

ao processo de reeducação sanitária.  A aprovação das novas construções e as reformas das 

edificações eram atribuições da repartição médica. 

Observa-se que em São José dos Campos as ações da  Polícia Sanitária recrudesceram  

a partir de 1938,  sob o comando  do médico-chefe do Centro de Saúde local.  
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De acordo com Bertolli Filho (1996b), invadiam-se casas, fábricas e lojas comerciais, 

indicando os indivíduos que deveriam ser removidos para outros locais, sob escolta policial, 

nos casos de resistência. 

Era preciso pensar tuberculosamente, isto implicava na afirmativa de que os 

acometidos pela peste branca não podiam viver em liberdade, significando dizer que os 

tuberculosos não podiam ocupar o mesmo espaço dos sadios. 

Foram destacados vigilantes sanitários para atuarem nas estações rodoviária e 

ferroviária, além das principais entradas da cidade, para questionar os visitantes sobre seu 

estado de saúde e os motivos que os faziam chegar ao município. 

Observa-se que o poder de intervenção investido no Centro de Saúde equiparava-se ao 

intervencionismo da Prefeitura Sanitária.  Uma das primeiras ações dessa repartição pública 

tem claro objetivo de promover a reeducação da sociedade local através dos hábitos 

higiênicos. 

A velha cidade anti-higiênica, de acordo com as determinações das autoridades 

públicas, teria a vigilância sanitária para enquadrar-se à trilha do progresso e da modernidade 

apregoados pelo Estado Novo.   

A limpeza pública, observada na figura abaixo, teve das autoridades sanitárias, 

rigorosa vigilância para o cumprimento de suas determinações.  

                                     
                                     Figura 5.19 –  Comunicado do Centro de Saúde  de 1938. 
                                            Fonte: Jornal  Correio Joseense,  edição  nº  756 de 06 de  
                                            fevereiro de 1938. 
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No final da década de 1930, para que as autoridades sanitárias tivessem amplo 

conhecimento da vida dos joseenses e sobretudo, meios para intervir, em nome da saúde 

pública, o Prefeito José Longo determinou a realização de um ‘Recenseamento Geral 

Demográfico e Econômico’63 do município. (ANEXO C) 

 

 

 

 

                            
                           Figura 5.20  - Recenseamento Municipal de 1938 (questionário parcial).  
                                     Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos  
 

 

 
                                                 
63 - São José dos Campos, Portaria nº 04 de 14 de janeiro de 1939. 
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Observa-se que as autoridades públicas de São José dos Campos queriam conhecer o 

perfil de cada morador da cidade, para tanto foi aplicado, à população local, um minucioso 

questionário para conhecer suas características individuais, inquirindo sobre o nome, idade, 

sexo, cor, nacionalidade, origem, profissão, estado civil, religião e endereço dos entrevistados. 

Nota-se também, nesse recenseamento, que as autoridades sanitárias queriam ter dados 

confiáveis da quantidade de infectados, inclusive ter acesso ao nome dos médicos assistentes 

dos infectados pela tuberculose e o endereço de seus familiares. 

Em 1938, a propaganda oficial do Estado Novo enfatizava que a promoção da eugenia 

e do revigoramento de nossas gerações seriam também conquistadas pela prática esportiva, 

através da educação física no meio educacional. (ANEXO D) 

 

 

                                          
                  Figura 5.21 - Cartaz do Departamento de Imprensa e Propaganda, exaltando a 
                  juventude brasileira, em seus traços brancos e vigorosos. 
                                            Fonte: Pomar, (1998, p.37) 
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Em São Paulo, por determinação do interventor e presidido pelos prefeitos, instalou-se 

em todos os municípios o Departamento de Educação Física, com a função de organizar e 

dirigir os núcleos locais.   
 

 

                         
                                           Figura 5.22 - Jornal Correio Joseense de 09 de outubro de 1938. 
                                           Fonte: Arquivo público do Município de São José dos Campos   
 

Observa-se, nessa iniciativa, a centralização e uniformização das questões relacionadas 

à saúde dos estudantes e sobretudo a formação de uma imagem de uma geração sem os traços 

da mestiçagem brasileira e apta a trilhar a senda do progresso comandada por Getúlio Vargas. 

Nesse período foram organizados pelo Centro de Saúde de São José dos Campos, 

seguidos concursos de robustez infantil e de escolares, eventos noticiados pelo jornal local em 

destaque de primeira página, observa-se que essa iniciativa tinha  claro objetivo de contrastar 

a herança eugênica dos estudantes. “A relação das crianças vitoriosas parece sempre obedecer 

à mesma regra: o primeiro colocado era descendente de imigrantes da Europa Ocidental,  o 

segundo de agricultores japoneses e o terceiro de uma família de raízes luso-brasileira” 

(BERTOLLI FILHO, 1996b, p.15). 
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A partir de 1938, todos os projetos de construção, reconstrução ou reformas nos 

prédios da cidade deveriam ser analisados pelo Centro de Saúde, para que a repartição pública 

verificasse as condições sanitárias dessas obras, observa-se nessa determinação a  intervenção 

técnico-científica dos agentes varguistas em São José dos Campos, estabelecendo critérios 

para a construção de edificações salubres. 

                        

                                    
                                        Figura 5.23 – Jornal Correio Joseense, de 09 de outubro de 1938. 
                                                               Fonte: Arquivo Público do Município 
 

Após a instalação do Centro de Saúde em São José dos Campos, observamos incursões 

de nossas autoridades públicas, para que fossem realizadas obras de saneamento na cidade e a 

criação de barreiras sanitárias entre a população sadia e infectada pela peste branca. 

Em novembro de 1939, o Juiz de Direito da Comarca, encaminhou ofício ao Prefeito 

José Longo, demonstrando suas preocupações com questões relacionadas à falta de 

higienização urbana, representada pelas ruas sem pavimentação, pela falta de água e pelo 

deficiente serviço de coleta de esgoto da cidade. (ANEXO E)  
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O Dr. Adhemar de Figueiredo Lyra, Juiz de Direito da Comarca, também se lançou na 

defesa da criação da Zona Sanatorial, o que indica que não era respeitado o zoneamento 

estabelecido em 1933: “Quanto a creação da zona sanatorial é medida que se impõe, não só 

para evitar-se a promiscuidade em que os doentes vivem com a população local e melhor 

controle dos tuberculosos [...]” (LYRA, 1939). 

Nessa esteira, o Chefe do Centro de Saúde, o clínico Raul Ribeiro Flórido, enviou ao 

Prefeito José Longo, ofício solicitando que fosse criada a zona sanatorial, o clínico alertou 

também que as ruas fossem pavimentadas e as praças ajardinadas. 

Em seu ofício tratou-se também da construção de avenidas salubres e de habitações 

limpas e higiênicas às camadas humildes da sociedade, para que fossem extintos os cortiços 

existentes e que fosse também elaborado um plano de urbanização de acordo com os 

modernos preceitos da engenharia sanitária. 

Ao solicitar do Prefeito Sanitário a apresentação das precariedades urbanas da Estância 

Climatérica ao Interventor Adhemar de Barros, o médico chefe do Centro de Saúde 

prenunciava a intervenção do braço estatal no saneamento da infra-estrutura da cidade, com as 

seguintes advertências: “Outras ações, Senhor Prefeito, se fazem necessárias para evitar que 

S. José dos Campos, de Estância Climatérica de cura e repouzo, se transforme no maior foco 

irradiador da péste branca no nosso tão querido Estado de São Paulo” (FLÓRIDO, 1939). 

Após as seguidas cobranças das autoridades públicas locais, o Prefeito Sanitário da 

Estância, José Longo, relatou formalmente ao interventor toda a precariedade e insalubridade 

do espaço urbano da cidade. 

Observa-se que a partir dessas representações oficiais, a Estância Climatérica, teve um 

aporte de verbas para sanear e organizar o espaço urbano, principalmente na área central da 

cidade, através das obras públicas e da segregação social imposta pelas desapropriações de 

imóveis, justificadas pela modernização da cidade.   

 

 

5.6 -  A modernização da Estância 

 

A investigação sobre as intervenções urbanísticas comandadas por regimes 

autocráticos em Paris, Roma, Berlin, Moscou, Rio de Janeiro e São Paulo, revela aspectos 

políticos de grande influência sobre a reconstrução da área central dessas cidades. 

O estudo sobre o processo das intervenções físicas nessas cidades capitais e seus 

efeitos, permitiu análises, comparações e a identificação de semelhanças e diferenças com a 
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redefinição da organização espacial urbana de São José dos Campos durante o período 

estadonovista. 

Em São José dos Campos, após a criação da Estância Climatérica, em 1935, os 

Prefeitos Sanitários eram nomeados pelo interventor federal e sem a casa legislativa, fechada 

em âmbito nacional, os agentes varguistas governavam sem oposição. 

Identificam-se 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 poder Estado Novo.   

Identifica-se também em São José dos Campos a preocupação com os traçados 

sanitários, com a estética, expansão e melhoramentos urbanos, nesse sentido percebe-se que 

os Prefeitos Sanitários atendiam as preconizações do engenheiro sanitarista Saturnino de 

Brito, cujos planos urbanísticos objetivam criar uma imagem urbana moderna em contraste 

com a cidade colonial. 

Os planos de melhoramentos para São José dos Campos foram esquadrinhados pelos 

Prefeitos Sanitários, que então investidos da autoridade conferida pelo regime varguista, 

determinavam os espaços para intervenção do Estado e criavam uma nova paisagem urbana 

destinada à atender as produções capitalistas, dessa forma as camadas de mais baixa renda 

foram excluídas dos espaços que foram reconstruídos para a burguesia. 

Conforme relata Villaça (1999, p.173), o urbanismo das décadas de 1930 e 1940 

representa a ação do Estado sobre a organização do espaço intra-urbano.  O urbanismo, de 

acordo com o autor, está associado à arte urbana, à arquitetura e ao embelezamento urbano. 

Nessa esteira, podemos identificar em São José dos Campos, no período das 

administrações dos Prefeitos Sanitários, entre as décadas de 1930 e 1940, ações do Estado 

objetivando o melhoramento e o saneamento da infra-estrutura urbana, aliados ao 

embelezamento e remodelação do sistema viário e da arquitetura da cidade. 

Nota-se que a ação estatal voltada a esses melhoramentos urbanos contou com o 

amparo do Estado centralizador, através da disponibilização de verbas, e uma vasta legislação 

produzida pela Prefeitura Sanitária, promovendo desapropriações de imóveis para abertura e 

alargamento de vias públicas, melhoramento nos serviços de abastecimento de água e coleta 

de esgotos e a  construção de novos edifícios públicos.   Nesse mesmo período, conforme 
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relata Villaça (1999, p.199), importantes cidades brasileiras passaram por transformações 

urbanas: como as de Prestes Maia em São Paulo, as de Alberto Bins, em Porto Alegre, as 

incessantes remodelações do Rio de Janeiro (Castelo, Aeroporto Santos Dumont, Avenida 

Brasil) e a execução do plano de Ulhoa Cintra em Recife.  

Nesse contexto, Leme (1999, p.21-35) relata que na década de 1940 as áreas centrais 

de grandes cidades brasileiras foram objeto de drásticas transformações; e que esses projetos 

de renovação, embora tenham sido planejados desde a segunda metade da década 1920, só 

foram implementados nas décadas seguintes, ganhando força com os prefeitos nomeados 

durante o Estado Novo, que buscavam a ampliação das áreas centrais, por meio da abertura de 

avenidas e do incentivo à verticalização, segundo parâmetros urbanísticos monumentais.  

Em São Paulo, conforme observa Diêgoli (1996b, p.151), essas transformações 

urbanas foram tão profundas quanto às ocorridas no Rio de Janeiro no limiar do século XX e 

definirão, na capital paulista, um novo espaço urbano sobre as áreas de ocupação já 

consolidadas e apropriadas socialmente. 

O centro histórico joseense, nas décadas de 1930 e 1940, era o espaço mais dinâmico 

da vida urbana da cidade, animado pelo fluxo de pessoas, veículos e mercadorias, decorrentes 

da marcante presença das atividades terciárias (comércio e serviços).  Depreende-se das fontes 

consultadas, tais como os jornais e o acervo iconográfico da época, que nesse período, a 

parcela central da cidade de São José dos Campos abrigava inúmeros empreendimentos, tais 

como: farmácias, armazéns, lojas, oficinas, pensões, bancos, etc, conforme demonstram as 

imagens: Figuras 5.24, 5.25 e 5.26.  

               
Figura 5.24 – Rua Siqueira Campos, área central da cidade, ainda sem calçamento (década de 1940). 

              Observa-se um movimentado comércio no entorno do Mercado Municipal. 
                                           Fonte: Memória Fotográfica, (1984, p.17) 
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    Figura 5.25 – Atual Rua Dolzani Ricardo (antiga Rua João Tuca), área central da cidade, (década de 1940).    
    Trata-se da Rua da Santa Casa de Misericórdia.  Fonte: Memória Fotográfica, (1984, p.29).   
 
 

 

 
 
Figura 5.26 –  Rua XV de Novembro (antiga Rua do Comércio), área central da cidade (década de 1940). 
Nota-se que nessa via concentrava-se a atividade comercial, especialmente lojas e farmácias. 

                                         Fonte: Memória Fotográfica, (1984, p.12)                
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 Para promover as transformações urbanas em São José dos Campos, a Prefeitura 

Sanitária dependia, em 1939, de verbas fornecidas pelo governo do Estado de São Paulo.   

Francisco José Longo prenunciava os melhoramentos urbanos atraindo a atenção do médico e 

interventor paulista para os riscos a saúde pública que a Estância Climatérica representava: 

 
  “E como delegados de V. Excia., que muito nos honramos de o ser, é que nos

 julgamos no dever de expor-lhe, com as cores rubras da realidade, a grave situação em que encontramos 

esta Estância, e, bem assim, os melhoramentos que ela reclama com urgência”  (LONGO, 1939). 

  

 E para consegui-las, o Prefeito José Longo fez uma extensa exposição64 ao Interventor 

Adhemar de Barros, relatando a qualidade do clima da Estância apropriado ao tratamento da 

tuberculose, indicando a quantidade de doentes existentes na cidade, alocados nos sanatórios, 

pensões, repúblicas, casas particulares, casebres e em franca promiscuidade com a população 

sadia. 

 O chefe do executivo joseense expôs a necessidade de tornar eficiente a captação e o  

fornecimento de água à população e a construção de uma estação de tratamento de esgotos e 

um novo zoneamento para expandir a zona sanatorial, ampliando-se assim a área destinada ao 

asilamento dos infectados. 

 Outras obras solicitadas pelo Prefeito José Longo destinavam ao melhoramento e 

embelezamento do traçado urbano e da arquitetura joseenses, tais como a pavimentação das 

ruas da área central da cidade, a ampliação do pavilhão de higiene65 e a construção do novo 

Paço Municipal. 

 Observa-se que a partir de sua nomeação, à Prefeitura Sanitária, a Estância 

Climatérica recebeu maior atenção do Estado para seu aparelhamento com vistas à profilaxia 

e ao tratamento da tuberculose e nesse sentido foram executadas diversas obras, exigindo do 

poder público a adoção de medidas autoritárias, exemplificadas pelas freqüentes 

desapropriação de imóveis, justificadas por serem  ‘imóveis de utilidade pública’. 

 Nota-se que uma das primeiras ações autoritárias do Prefeito Longo deixou as marcas 

da mentalidade do Estado Novo na Estância, ao determinar a desapropriação de todas as 

                                                 
64 - São José dos Campos, Relatório do Prefeito Sanitário Francisco José Longo ao Interventor Federal, Adhemar       
      de Barros, de 27 de novembro de 1939.   
65 - De acordo com o Relatório do Prefeito Sanitário,  de 27  de  novembro de 1939 , o  Pavilhão de Higiene exis- 
       tente em São José dos Campos atendia  a  esterilização das roupas e dos objetos dos doentes,  sua ampliação  
       contemplaria:  um lavadouro público,  destinado  às  lavadeiras de  roupas, uma estufa e uma secção de lava- 
      gem e esterilização de escarradeiras.  
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habitações da área central que circundavam o ‘banhado’66, justificava o poder público que 

essas construções eram insalubres e em seu lugar seria construído um passeio público, 

entretanto, posteriormente, no lugar dessas casas surgiu uma das principais vias da área 

central da cidade, a Avenida São José: 

 

“Considerando que os prédios a serem demolidos, em sua maioria são inadequados e de precárias 

condições de higiene.   Considerando que o melhoramento a ser feito, com o aproveitamento da área 

ocupada por aqueles imóveis, muito embelezará a cidade.   Considerando que melhor isolação e maior 

ventilação virá dar a cidade a obra projetada”. 67  

 

A planta abaixo, dos imóveis a serem demolidos, permite que constatemos que essas 

habitações ocupavam o trecho entre o início do platô da Rua São José até a Rua Rubião 

Júnior. 

 

       

     Figura 5.27 –  Levantamento dos imóveis a serem demolidos no lado par da Rua São José  (atual Avenida São José). 
                                       Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

 

 

                                                 
66 - O Banhado “é uma região imediatamente contígua ao centro urbano  de São José dos Campos.   Constitui-se 
       em um anfiteatro que se abre após o declive abrupto que cai sobre a várzea próxima, mantendo suas feições 
       de extensa planície que se alonga até o Rio Paraíba do Sul, compondo um cenário único, totalmente integra- 
       do à paisagem urbana local” Revista São José em dados, (1998, p.49). 
67 - São José dos Campos, Ato nº 17 de 02 de dezembro de 1938. 
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Constam nos registros do relatório do sucessor do Prefeito Longo, que essas 

habitações eram em sua maioria muito modestas e construídas de pau a pique e sua demolição  

contribuiria para o embelezamento da cidade, favorecendo as condições de higiene e de saúde 

pública.68  

De acordo com Moreira (1997): Saturnino de Brito sustenta que as casas insalubres 

exercem influência sobre seus moradores, tornando-os doentes justificando-se a demolição 

dessas habitações construídas em desacordo com as normas sanitárias:  

 

“A casa doentia faz os moradores doentes, e não há drogas que curem estes sem que seja aquela 

previamente curada, isto é, saneada.  Para sanear um prédio não basta apenas que sejam fornecidos água 

e esgoto.   É  preciso atentar para a planta e sua disposição no lote para se conseguir boa iluminação e 

ventilação natural, principalmente no caso dos quartos e dos banheiros.  E se o edifício não obedece a 

esses preceitos, deve ser derrubado.   Se isto não se puder conseguir nos estreitos e compridos prédios 

antigos, de vários pavimentos, infestados de alcovas – esses prédios devem ser condenados por 

insalubridade – são casas assassinas” ANDRADE (1991, p.07 apud MOREIRA 1997, p.67). 

 

Observa-se, no caso das demolições dos imóveis da antiga Rua São José, que o poder 

público inspirou-se nas propostas da engenharia sanitária e na mentalidade modernizadora do 

Estado Novo. 

Nota-se ainda que esse cenário desolador, representado pelas habitações modestas e 

insalubres edificadas à borda do banhado, não se encaixava nas aspirações do regime 

varguista, cuja proposta, segundo Bertolli Filho (1996b), moldaria o ‘novo homem’, tido 

como representante dos comportamentos modernos.  

Lessa (2001) observa que desde o início do século XX, a abertura da rua São José foi 

estudada, porém somente no final da década de 1930, o poder público, através da Prefeitura 

Sanitária, demoliu o casario possibilitando a abertura da vista do Banhado.  

A construção da Avenida São José impôs a demolição de sessenta e nove habitações, 

abaixo são apresentadas as fotografias da antiga Rua São José com o lado par edificado, 

Figuras 5.28 e 5.29, na Figura 5.30 observa-se que esses imóveis foram demolidos.  

                                                 
68 - Relatório elaborado na administração do Prefeito Sanitário, Jorge de Molina Cintra, em 24 de outubro  
      de 1941. 
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              Figura 5.28 –  Vista área da área central de São José dos Campos, década de 1940.  
              Observa-se a  existência dos imóveis desapropriados do lado par da Rua São José.   
                               Fonte: Arquivo público do Município de São José dos Campos 
 
 
 

                       
              
                 Figura 5.29 – Rua São José, observam-se as casas do lado par, em seu lugar foi construída  
                     a atual  Avenida São José (final da década de 1930).   Fonte: Arquivo Público do Município 
                     de São José dos Campos 
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                            Figura 5.30 –  Área central da cidade, observa-se o espaço, deixado pelas  habitações do 
                            lado par da antiga  Rua São José, totalmente vazio (década de 1940). 
                                                                  Fonte: Acervo  particular Sérgio Weiss        
                         

        
         Figura 5.31 – Planta do distrito sede da Estância Climatérica de São José dos Campos, demonstrando os 
         limites do perímetro  urbano subdividido em zonas: residencial, industrial, sanatorial e comercial (1938). 
                                        Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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 Dentro das propostas de alteração e reorganização do espaço urbano joseense, 

executadas pelo chefe do executivo municipal, no final da década de 1930, determinou-se 

novos limites para as Zonas Urbana e Rural e um novo zoneamento para a ocupação das 

atividades comerciais, industriais e sanatoriais e da finalidade residencial.  
 

                       
                           Figura 5.32 – Mapa do Município de São José dos Campos contendo suas vias de 
                           comunicação.   Observa-se que o território do Distrito de Buquira, atual Município 
                           de Monteiro Lobato,  Pertencia à São José dos Campos. 69      Fonte: (Flório, 1944) 

                                  
 Bittencourt (1998, p.34) relata que no planejamento que dividiu a cidade em zonas 

de ocupação por atividade, realizado em 1933, foram reservadas glebas de proporções 

significativas ao sul da região central, satisfatoriamente afastadas das demais zonas da cidade. 
                                                 
69 - Em 1934, com a reforma administrativa do governo Vargas, a cidade de Buquira, atual Município de 
       Monteiro Lobato,  foi incorporada à São José dos Campos, com o nome de Distrito do Buquira.  So- 
       mente em 1948, Buquira ganha autonomia política e desvincula-se de São José dos Campos. 
       (COSTA, 2000, p.18) 
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   Observa-se que desde a década de 1920, esse espaço abrigava um dos maiores 

sanatórios da América Latina, o hospital Vicentina Aranha, entretanto, outros sanatórios e 

demais edificações que atendiam os tuberculosos localizavam-se preponderantemente na área 

central da cidade, nesse sentido, somente a partir de 1933 a prefeitura destinou-lhes um 

território próprio, a Zona Sanatorial.   Essas glebas, de proporções significativas, que trata  

Bittencourt (1998), foram incorporadas, em 1938, à  nova Zona Sanatorial, de acordo com o 

novo zoneamento delimitado pela prefeitura sanitária, observa-se  que em relação aos limites 

de 1933, a nova Zona Sanatorial apresenta expressiva expansão.70  

 

               
           Figura 5.33 – Tubulação do novo serviço de abastecimento de água de São José dos Campos.  
                                        Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo 

                                                 
70 - São José dos Campos, Ato n. 14, de  11 de outubro de  1938. 
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                                             Figura 5.34 – Obras de abertura de galerias para instalação do novo 
                                             serviço de abastecimento de água e esgoto, 1941- Av. Rui Barbosa 
                                                                Fonte: Acervo particular  Sérgio Weiss 
 

       
       Figura 5.35 –Visita do Interventor Adhemar de Barros (de bengala) para inspeção das obras da estação de  
       tratamento de água, a sua direita está o Prefeito Sanitário Francisco José Longo. 
                                 Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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 Relata Bittencourt (1998, p.34) que em 1941 foi inaugurada, pela Prefeitura 

Sanitária, a nova estação de tratamento de água, localizada na Praça Cândido Dias Castejon.      

               Nesse contexto, Bertolli Filho (1996b) sustenta que essa obra não passava de uma 

acanhada rede de abastecimento de água encanada.   

 A propaganda das obras públicas e as expectativas, segundo Bertolli Filho (1996b), 

sobre a aproximação de um ‘novo tempo’ ampliavam a legião de simpatizantes da ditadura, 

alimentado os anseios coletivos e legitimando as medidas impostas pelo governo golpista.  

 A imprensa local destacava em suas manchetes as obras do Prefeito José Longo, 

cujos projetos urbanísticos executados e em andamento eram apresentados aos leitores em 

tom de comemoração, anunciando o ‘surto de progresso’.  

  

 
Figura 5.36 – Planta da área central da cidade, expansão do serviço municipal de distribuição de água – 1942. 
                             Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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 A planta, Figura 5.36, indica as ruas do centro urbano que tiveram a ampliação da 

rede de água.  Para o abastecimento da cidade, a partir de 1941, a  água passou a ser retirada 

do Rio Paraíba e levada à estação de tratamento por uma extensão de três quilômetros e 

depois de filtrada depositava-se num reservatório de 1.500.000 litros. 

 Com maior volume de água distribuída na cidade, tornou-se obrigatório a utilização 

de tubulações de ¾” de diâmetro e  a conexão à rede pública, proibindo-se o abastecimento 

com a água das cisternas.  Com esse novo serviço de abastecimento de água, ampliou-se a 

rede coletora de esgotos, pela qual a Prefeitura Sanitária determinou que todos os prédios da 

zona urbana tivessem suas ligações conectadas à rede pública, proibindo-se a utilização das 

fossas rudimentares cavadas nos quintais.71 

            Abaixo estão indicadas as ruas do centro urbano contempladas pela ampliação da rede 

de esgoto:   

  

 
 Figura 5.37 – Planta da área central da cidade de São José dos Campos, indicando a localização da rede  
 coletora de esgotos.   Fonte: (Flório, 1944) 
 
 Observa-se nessas determinações do poder público, que a organização do espaço 

urbano, legitimava-se por ações oficiais que visavam à higiene e saúde públicas.  Observa-se 

ainda que em nome ao combate aos hábitos e procedimentos considerados atrasados e 
                                                 
71 - Jornal Correio Joseense, edição nº 879 de 16 de fevereiro de 1941. 
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dessintonizados às preconizações do regime, o Estado cumpria seu papel intervencionista e 

em São José dos Campos, o Estado Novo, através de seus mecanismos, apropriava-se de 

todos os ícones que representavam o progresso e a modernidade. 

 Esses ícones estadonovistas eram aqui representados pelo ‘novo’ comportamento 

social promovido pelo regime e também pelos planos de melhoramentos e embelezamento 

destinados a modernizar a velha cidade.    

 Bertolli Filho (1996b, p.17) relata que muitos projetos urbanísticos que foram 

anunciados, marcando a trilha do progresso joseense, jamais saíram do papel, entretanto 

“serviram para insuflar esperanças na comunidade aflita e desesperançada que nesta condição, 

convencia-se da positividade do governo ditatorial”.                                                                      

 As ruas da parcela central da cidade, o centro político administrativo, apresentavam 

os sinais degradantes da insalubridade a ser combatida pelas autoridades locais: a falta de 

calçamento. 

 Na figura abaixo, manchete de um jornal de circulação local, observa-se que o Prefeito 

Sanitário alardeava na imprensa seus esforços, junto a interventoria, para a obtenção de verbas 

destinadas ao calçamento das principais ruas do centro urbano da cidade. 

                                                                              

 
                                  Figura 5.38 – Jornal Correio Joseense, edição nº 899, de 27/07/41. 
                                         Fonte: Arquivo público do Município de São José dos Campos 
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 O Estado concedeu as verbas necessárias para o calçamento das ruas da área central 

da cidade somente no final de 1942, uma das primeiras ações nesse sentido foi a 

desapropriação de várias pedreiras da cidade. (ANEXO F) 

        
“Artigo 1º - Ficam declaradas de utilidade pública, para serem desapropriadas, amigável ou 

judicialmente, nove pedreiras situadas na Serra de Buquira, distantes cerca de três quilômetros da sede 

do mesmo distrito, pertencentes a Manoel Ferreira dos Santos, necessárias ao serviço de calçamento da 

cidade”. 72 
 

 Nesse contexto, diversas desapropriações de imóveis foram realizadas para a 

retificação e alargamento do traçado das vias da área central. 

 Observa-se que a Prefeitura, com essas obras públicas, buscava a consecução dos 

elementos prescritos pela engenharia sanitária, estabelecendo no tecido urbano corredores 

retilíneos e regulares, forjando na área central da cidade um cenário higiênico e estético. 

 Nas matérias jornalísticas das décadas de 1930 e 1940, do jornal local, encontram-se 

várias cobranças do editor para o ajardinamento da Praça Afonso Penna, representada, nesse 

período, por um extenso quadrilátero, sem benfeitorias públicas, localizado no coração da área 

central da cidade. 

 Observa-se que partir de 1937 alguns projetos para o ajardinamento dessa Praça 

foram elaborados e alardeados como demonstração dos cuidados, da Prefeitura Sanitária, com 

a estética da cidade e sobretudo como sinal de intervenção no espaço urbano, mesmo que 

esses projetos ficassem apenas no papel. 

    Nesse sentido, Diêgoli (1996b, p.08) tem um relato esclarecedor: 

 
“Dependendo da habilidade de cada administrador para divulgar suas realizações, as obras públicas 

sequer precisam ser erguidas, basta um projeto. Um desenho é o suficiente para propagar a idéia de 

uma cidade, que assim ficará registrada na memória de todos”. 

 

 Dentro desse contexto, a planta do projeto de ajardinamento da Praça Afonso Penna 

de 1937, figura 5.39, revela os objetivos da autoridade pública em divulgar suas intervenções 

no tecido urbano. 

 Em continuidade, a imagem da Praça nua de 1944, figura 5.40, permite-nos deduzir 

que nem todos os projetos alardeados eram executados, porém serviram para notabilizar seus 

idealizadores, em nome do regime varguista. 

                                                 
72 - São José dos Campos, Decreto Lei nº 43, de 23 de dezembro de 1942. 
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                         Figura 5.39 – Planta do projeto para o ajardinamento da Praça Afonso Penna – 1937. 
                         Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
 

 
              Figura 5.40 – Praça Afonso Penna em 1944, observa-se a inexistência de ajardinamento. 
                                                    Fonte: Flório, (1944) 
 

 Observa-se que durante a gestão do Prefeito José Longo (1938-1941) a área central 

da cidade passou por profundas transformações em seu espaço urbano associado à rígida 

vigilância do comportamento social, nesse sentido o novo serviço de abastecimento e 

distribuição de água e coleta de esgoto, as demolições do casario da Rua São José, o novo 

zoneamento e o projeto de calçamento das vias centrais da cidade, são obras que transformam 

o espaço urbano de São José dos Campos.  
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 Observa-se ainda que esses aspectos foram apropriados pelo Estado Novo e 

apresentados à sociedade como produto do regime para a promoção do progresso e da 

modernidade, diante dessas transformações, a cidade não negou apoio às pretensões dos 

agentes varguistas, legitimando suas ações autoritárias. 

Nessa esteira, observa-se a apropriação da arquitetura pelo Estado interventor, 

exemplificado pelas edificações que representavam a modernidade contrastando com um 

cenário caracterizado, segundo Amaral (1930), por muitos prédios antigos e em ruínas. 

Além das demolições dos imóveis que obstruíam as obras de remodelação e 

embelezamento do centro urbano joseense, o Prefeito José Longo objetivou também edificar 

obras, que para a Estância dos tuberculosos, trariam um novo visual à paisagem urbana 

joseense. 

Nesse sentido, a concorrência pública, editada em 1939, para a construção de um cine 

teatro com capacidade para 1400 pessoas,73 representa a ambição do Prefeito Sanitário de 

dotar a cidade com novas e modernas edificações; após dois anos, o novo cine-teatro foi 

inaugurado, dentro dos padrões estabelecidos pelo chefe do executivo municipal. 

 

 

 
Figura 5.41 – Vista do conjunto -  Prédio do Cine Paratodos.   

                                                  Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
                  

Outra obra executada na gestão do Prefeito José Longo, o prédio do Fórum, modificou 

a paisagem do centro urbano joseense, observa-se que o mais novo edifício público da cidade, 

                                                 
73 -  São José dos Campos, Ato nº  28, de 27 fevereiro de 1939, modificado pelo  Ato nº 32, de 11 de  
      março de  1939. 
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Figuras 5.42 e 5.43, causava impacto aos olhos da população local, uma vez que o novo 

edifício do Fórum contrastava com a maioria das construções existentes na cidade, que se 

caracterizavam pelo mau estado de conservação. 

 

      
Figura 5.42 – Vista do Edifício do Fórum, vista lateral,       Figura 5.43 –  Edifício do Fórum – atualmente         
década de 1940.                                                                     Coletoria Estadual, década de 2000. 
Fonte: Memória Fotográfica , (1984, p.23)                           Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                

                                                                                                              

O sucessor do Prefeito José Longo, foi o joseense e funcionário do Departamento das 

Municipalidades do Estado de São Paulo, Pedro Popini Mascarenhas.  Em sua gestão 

intensificaram-se as desapropriações de imóveis, na maioria para retificar os traçados das vias 

centrais. 

Observa-se que a partir da gestão do Prefeito Mascarenhas essas intervenções urbanas 

alteraram expressivamente a malha urbana joseense, pois grande parte dos becos e vielas 

desapareceram. 

 A malha urbana joseense passou a ter um traçado pautado pela continuidade espacial, 

quadras regulares e vias amplas e ortogonais, entretanto, uma das principais artérias do centro 

urbano ainda não passava de um ousado projeto, a Avenida São José, que emoldura o 

Banhado, ainda estava em construção, cujas obras só foram finalizadas na década de 1970.  

 Dando continuidade ao projeto de embelezamento da cidade, iniciado por seu 

antecessor, o Prefeito Mascarenhas desapropriou vários imóveis no Beco do Cotovelo, sob a 

justificativa da construção de uma praça pública, nesse espaço funcionou a Estação 

Rodoviária da cidade, atualmente, está instalado o terminal de transporte coletivo urbano.  

 



 139

“Ficam declarados de utilidade pública, a fim de serem adquiridos mediante desapropriação judicial ou 

por via amigável, os prédios e terrenos situados na quadra compreendida entre a antiga Travessa Jacinto 

Cobra, rua São José, Avenida Rui Barbosa, Praça João Pessoa e Igreja Matriz, desta cidade, necessários 

à construção de uma praça pública onde será localizada a futura Estação Rodoviária de São José dos 

Campos”. 74 
 

 As imagens abaixo permitem deduzir que certas determinações do Poder Público não 

tinham efeitos imediatos, como exemplos dessas etapas, observamos que os imóveis do lado 

par da Rua São José e os do ‘Beco do Cotovelo’75 não foram demolidos logo após a 

publicação de seus decretos, o que também nos permite inferir que havia resistência dos 

moradores desapropriados. 

 

 

 

       
                   Figura 5.44 –  Planta dos imóveis do ‘Beco do Cotovelo’ desapropriados (27/08/1943). 
                                               Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos   
                  
 
 

                                                 
74  - São José dos Campos, Decreto nº 55, de 11 de fevereiro de 1944. 
75 - O ‘Beco do Cotovelo’ era formado pela antiga Travessa Justino Cobra (uma via que desapareceu),  
      Rua São José, Avenida Rui Barbosa, Praça João Pessoa e Igreja Matriz. 
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Figura 5.45 – Vista aérea do ‘Beco do Cotovelo’                   Figura 5.46  - Vista aérea do ‘Beco Cotovelo’ 

       observa-se os imóveis desapropriados  pela Prefei-                em meados da década de 1960. 
       tura na década de 1940.                                                           Fonte: Acervo particular Sérgio Weiss 
       Fonte: Sousa; Soares, (2002, p.86)  
    
  
  
                                                                                                                             
 
                                                       

                         
                             Figura 5.47  - Vista aérea do Terminal Rodoviário  (antigo Beco do Cotovelo).                                                  
                              No início da década de 1970.   Fonte: Acervo particular Sérgio Weiss   
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 Para o alargamento e retificação do traçado da Praça da Igreja de Santana, bairro 

localizado nas proximidades da área central da cidade, determinou-se a desapropriação de 

dezoito residências. 

 O Decreto do Prefeito Sanitário menciona detalhadamente as características desses 

prédios, permitindo-nos deduzir que se tratavam de residências modestas que obstruíam as 

propostas de melhoramento e embelezamento da cidade:.    

 
 “a) o prédio nº 12, com 4,40 ms. De frente para a Praça Antonio Prado e 31,70 m² de área e uma 

faixa de terreno no mesmo local, com 4,40 ms. De frente para a referida Praça por 6,50 ms. Da frente 

aos fundos, com a área de 28,60 m², que consta pertencerem a Maria José da Conceição”.76 

 

    

 

                                               

 
                   Figura 5.48 -  Planta dos imóveis desapropriados na Praça Antonio Prado. 
                                      Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
 
 
 
 
 

                                                 
 
76 -  São José dos Campos, Decreto nº  68, de 21 de junho de 1945, ressalta-se que a Praça Antonio Prado, 
         posteriormente teve seu nome substituído por Praça Santana. 
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              Figura 5.49  - Praça Antonio Prado, atual Praça Santana – década de 1940. 
                                       Fonte: Sousa; Soares, (2002, p.80).  
 
 

   Ainda em sua gestão, o Prefeito Mascarenhas determinou a desapropriação de vários 

imóveis, invariavelmente essas demolições justificavam-se pelo alinhamento, alargamento e 

retificação do traçado do centro urbano joseense.  Nesse contexto, Bertolli Filho (1996b, p.16) 

expõe os propósitos, nem sempre explícitos, das seguidas demolições  na área central da 

cidade: 

 
“[...] intervenção e demolição de 18 cortiços que serviam como abrigos informais para tuberculosos. 

Sintomaticamente todas as construções demolidas por ordem oficial encontravam-se nas proximidades 

do sanatório do Dr. Ruy Dória, tisiologista que desfrutava de grande prestígio e influência política no 

período e que era proprietário de várias pensões e casas comerciais voltadas para o atendimento dos 

tísicos e de seus acompanhantes”. 

 

 Dando continuidade as retificações dos traçados do centro urbano, o Prefeito 

Mascarenhas determinou a demolição de dois imóveis localizados entre a Rua Cel. José 

Monteiro e a Praça Afonso Pena, necessários ao alargamento do lado par da Rua XV de 

Novembro,77 essa via que anteriormente denominava-se Rua do Comércio, em virtude da 

concentração de diversos empreendimentos e por sua importância para os negócios da cidade 

teve a primazia de receber pavimentação asfáltica em 1936, antecedendo o calçamento das 

demais vias do centro urbano joseense.78 

                                                 
77 -  São José dos Campos, Decreto  Lei  nº  49, de 21 de setembro de 1943. 
78 -  Jornal Correio Joseense, edição nº 679 de 02 de abril de 1936. 
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                    Figura 5.50  -  Rua XV de Novembro, observa-se a via sem 
                        pavimentação.  Fonte: Amaral (1930) 
 

     Na atual Avenida Dr. Nelson D’ávila. Antiga Rua 24 de Outubro, para sua 

retificação e alargamento, foram demolidos sete prédios.79   A Avenida Dr. Nelson D’ávila é 

um importante corredor, de tráfego intenso, que liga o centro urbano à Rodovia Presidente 

Dutra, as obras dessa via foram concluídas em 1956 e permitiram a ordenação do fluxo de 

automóveis através de uma ampla, extensa e moderna artéria urbana.80 

 Vários imóveis localizados entre as Ruas Luiz Jacinto, Cel. Madeira, Francisco 

Berling e Euclides Miragaia foram demolidos no final de 1944, esses imóveis deram lugar a  

retificação e alargamento da Rua Luiz Jacinto,81 observa-se que essa via incorpora-se ao 

projeto de construção da Avenida São José, sedimentando o traçado de uma das principais 

artérias da cidade.  

 No final de 1942, o Prefeito Mascarenhas determinou a desapropriação de quatro 

imóveis localizados na Travessa Francisco Almada e dois imóveis localizados na Rua 

Humaitá, com área do terreno medindo 2733,5 m² e 673,50 m² de área construída 

respectivamente, destinados à construção da Delegacia de Polícia e Cadeia,82  localizado nas 

proximidades da Praça Afonso Penna, nesse imóvel está instalada, desde sua inauguração a 

Delegacia de Polícia e também funciona a cadeia que passou por várias reformas e abriga 

atualmente detentas, através do centro de ressocialização, em regimes fechado e semi-aberto. 

                                                 
79 -  São José dos Campos, Decreto nº 53, de 09 de dezembro de 1943. 
80 -  Jornal O Diário de São José dos Campos, edição de 16 de outubro de 1956. 
81 -  São José dos Campos, Decreto nº  60, de 20 de outubro de 1944. 
82 -  São José dos Campos, Decreto Lei nº 41, de 19 de dezembro de 1942. 
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                Figura 5.51  -  Vista aérea do centro urbano de São José dos Campos – 1950,  observa-se 
                    a futura Avenida São José em construção.     Fonte: Acervo particular Sergio Weiss  
 
 
       

 
  
 Figura 5.52 – Avenida São José, importante via da área central da cidade de São José dos Campos. 
   Projeto iniciado em 1938 na administração de José Longo, concluída em 1970 na gestão do Prefeito Sobral. 
                          Fonte: Acervo particular de Veriano T. Miúra, julho de 2005              
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 Para a construção da atual Praça Maurício Cury, outro logradouro público construído 

no centro urbano joseense, o Prefeito Mascarenhas determinou a desapropriação de três 

imóveis entre as Ruas Dolzani Ricardo e Francisco Paes, nesse Decreto o poder público 

menciona, entre outros aspectos,  as características das edificações desapropriadas: 

 

“a)- um terreno de forma irregular, com duas frentes, sendo 25,80 metros para a rua Francisco País e   

 30,30 metros para a rua Dolzani Ricardo [...]   b) –  duas casinhas  de  tijolos,   cobertas de  telhas, e  

dependências  situadas no terreno acima referido”. 83 
 

 O Prefeito Sanitário Pedro Popini Mascarenhas permaneceu a frente da Prefeitura até 

1947, em sua gestão e a de seu antecessor, durante o período do Estado Novo, o centro urbano 

de São José dos Campos passou por significativas transformações urbanas, caracterizadas 

pelas demolições de vários imóveis que obstruíam os projetos de remodelação e 

embelezamento da cidade, pelas freqüentes retificações e alargamento das vias centrais, pelo 

zoneamento e ampliação do perímetro urbano, abertura de novas ruas e pelos projetos 

urbanísticos, que mesmo não sendo executados de imediato, prenunciavam uma nova cidade. 

 Observa-se que durante todo o período do governo Vargas, preponderantemente 

durante o Estado Novo, utilizou-se a estrutura administrativa intervencionista para promover 

profundas transformações urbanísticas no centro urbano da cidade. 

 Repetiu-se em nível municipal o mesmo padrão de administração adotado para as 

esferas federal e estadual, nesse sentido, a administração municipal era uma cópia reduzida do 

Estado em nível nacional.  Observa-se ainda que os interventores, designados por Vargas para 

administrarem seus Estados, e os prefeitos nomeados para seus municípios, eram meros 

representantes em nível local da autoridade do presidente da República. 

 Assim, dotados dessa autoridade, Francisco José Longo e Pedro Popini Mascarenhas 

dirigiram uma ampla redefinição, não apenas urbanística, mas também política e 

administrativa, da vida da cidade. 

 No final da década de 1940, São José dos Campos já apresentava sinais de 

crescimento demográfico sem precedentes em sua história, ritmo confirmado nas décadas que 

se sucederam, em virtude, fundamentalmente, da migração.  

 Observa-se que os migrantes que buscavam São José dos Campos, a partir da década 

de 1950, visavam os inúmeros postos de trabalho oferecidos pelas indústrias instaladas na 

                                                 
83 -  São José dos Campos, Decreto nº  66, de 03 de fevereiro de 1945.  
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cidade.  A promiscuidade entre sadios e infectados não mais ocupava as páginas preocupadas 

da imprensa local, o comércio e a indústria se encarregavam de desmontar o que restava da 

estrutura da cidade sanatorial.     Abaixo observa-se o crescimento demográfico de São José 

dos Campos entre as décadas de 1920 e 1980, nota-se que entre 1950 e 1970 a população 

quase quadruplicou-se, esse crescimento repetiu-se entre 1970 e 1980, porém em ritmo menos 

acelerado.  

Tabela 4: população do Estado  de São Paulo, Vale do Paraíba e São José dos Campos entre 1920 e 1950 

População 1920 (1) 1934 (2) 1940 (1) 1950 (1)   1960 (1)   1970 (1)   1980 (1) 

Estado de São 
Paulo 

4.592.188 6.476.596 7.180.316 9.134.423 12.809.231 17.771.948 25.040.712 

Vale do Paraíba 401.121 400.358 372.819 452.766 582.911 799.652 1.133.387 

São José dos 

Campos 

30.681 36.140 36.279 44.804 77.533 150.884 287.513 

Fonte: (1) – Anuário Estatístico do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE:1989. 
Fonte: (2) – Baptista, (1940, p.08). 

 Santos (2006, p.64) relata que outros empreendimentos contribuíram para uma nova 

condição urbana e política para a cidade, trata-se da construção da primeira pista da Via Dutra 

(1944-1951), da linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão do sistema de Furnas 

da Ligth (1946) e da instalação do Centro Técnico Aeroespacial (1947-1950). 

            O autor observa ainda que a partir da segunda metade da década de 1940 foram 

aprovados pelo menos dezessete loteamentos, localizados nas bordas da área já urbanizada, 

delineando um crescimento concêntrico e balizado pelas vias estruturais. 

            A população em 1940 era de 36.279 habitantes, sendo que 14.474 foram recenseadas 

na zona urbana e 21.805 na zona rural, entretanto, no recenseamento de 1950 inverteu-se essa 

relação, apurando-se 26.600 habitantes na zona urbana e 18.204 habitantes na zona rural. “Ou 

seja, o campo continuou perdendo população e a cidade cresceu ainda mais com as primeiras 

migrações promovidas pela chegada das grandes indústrias e pela construção da Via Dutra e 

do CTA” (SANTOS, 2006, p.64). 

            A planta de São José dos Campos de 1946, Figura 5.53, apresenta as retificações, 

alargamentos e abertura de novos logradouros, observa-se a ampliação da malha urbana no 

sentido da região sul, a partir desse período a cidade terá ampliada sua malha urbana em todas 

as direções e sucessivas intervenções do poder público indicaram seus novos limites.    
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                                                Figura 5.53  - Planta da Cidade de São José dos Campos – 1946. 
                                                      Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
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 Lessa (2001, p.70) observa que no período de 1935 a 1962 a cidade viveu sob a forte 

presença dos Prefeitos Sanitários, em sua maioria médicos, mas contando também com a 

presença de engenheiros.   A autora observa ainda que o urbanismo sanatorial foi importante 

pois criou as bases infra-estruturais e urbanísticas para a industrialização que se segue, 

entretanto, a indústria não chegava sem encontrar opositores. 

 De acordo com Bertolli Filho (1993, p.218), desde meados da década de 1930 a 

medicina francesa desaconselhava o isolamento sanatorial para o tratamento dos tuberculosos, 

esse fato repercutiu no Brasil, e vários tisiologistas que atuavam em sanatórios paulistas, 

insurgiram contra os médicos franceses. 

 O lucrativo rendimento gerado pela estrutura sanatorial, especialmente em São José 

dos Campos e na Serra Mantiqueira foram tenazmente defendidos por tisiologistas brasileiros, 

entre eles o Dr. Ruy Dória, que não hesitou em rivalizar com clínicos renomados, sustentando 

sua posição  climatoterápica. 

 A posição do influente político e clínico joseense, inclinava-se evidentemente para os 

lucrativos negócios ligados a tuberculose gerados na Estância Climatérica.   De acordo com 

Bondesan (1996, p.31), quando perguntado ao Dr. Dória sobre a instalação de indústrias em 

São José dos Campos, a resposta foi incisiva: “Não precisamos de máquinas. Isso é para 

Taubaté e Jacareí.   Precisamos é de doentes [...] Essa é nossa indústria.”   

 Conforme relatam Sousa e Soares (2002, p.88), a partir da década de 1940, a maciça 

utilização de medicamentos que combatiam a tuberculose trouxe decréscimo significativo dos 

óbitos causados pela peste branca, nesse contexto, em São José dos Campos, a estrutura de 

isolamento sanatorial começa a ser desmontada e esses espaços passam a ser valorizados e 

disputados pelo mercado imobiliário: “A extensa Zona Sanatorial já não mais se justificava 

diante das evidências sustentadas pela administração de medicamentos eficazes contra a 

tuberculose”. 

 A Figura 5.54, permite-nos visualizar o conjunto das obras executadas  pelos Prefeitos 

Sanitários, observa-se que a cidade expandia-se em direção à região dos sanatórios: Vila Ady-

Ana, Vila Ema e Vila Nova Europa 

 Os bairros pertencentes às camadas de mais alta renda estavam interligados ao eixo 

viário formado pela Avenida São José (em construção), Rua Luiz Jacinto e Avenida São João, 

principal acesso à Zona Sanatorial, caracterizada pela alta valorização imobiliária e pela 

topografia privilegiada. 
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  Figura 5.54  -  Planta de São José dos Campos – organização do espaço urbano (com adaptação do autor).        

                                                               Fonte: Müller (1969) 
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 Santos (2006, p.66) relata que a partir da década de 1950, a saturação da capital 

paulista, somada ao início do desenvolvimento industrial, fez com que São José dos Campos 

fosse disputada pelas grandes empresas nacionais e estrangeiras: “desejavam sair da cidade de 

São Paulo, mas sem se distanciar do eixo Rio-São Paulo, principal concentração do mercado 

internacional”. 

 A partir da instalação do Centro Técnico Aeroespacial – CTA, em São José dos 

Campos inicia-se a criação de um pólo tecnológico industrial, nesse sentido, Teixeira (2000, 

p.34) observa que o CTA tinha como objetivo a implantação do núcleo inicial para estimular a 

indústria aeronáutica brasileira, entretanto, o desempenho desse segmento, fomentado pelo 

capital estatal, só foi efetivamente implementado com os resultados apresentados pelo 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que tinha como atribuição formar profissionais 

de nível superior e especialistas em aviação. 

 Lessa (2001, p.160) relata que a partir da criação do CTA e do ITA, passou a haver 

investimentos na formação de especialistas, através de cursos de graduação nas áreas de 

aeronáutica, eletrônica, infra-estrutura aeronáutica e mecânica, e cursos de mestrado e 

doutorado em aeronáutica e mecânica, eletrônica e computação, pesquisa operacional e 

transporte. 

 O ITA formava a mão-de-obra necessária a indústria aeroespacial que se formou em 

seguida.  Penedo (1997, p.32) observa que a construção do CTA rompeu com o paradigma da 

cidade de tuberculosos, uma vez que a presença de técnicos militares e a circulação e agitação 

que tal projeto levou para a cidade, fez surgir uma nova relação no cotidiano joseense. 

 Observa-se que a transformação urbana realizada em São José dos Campos lançou as 

bases para seu desenvolvimento industrial contemplando os interesses privados através dos 

investimentos públicos. 

 Os espaços urbanos que sofreram as ações autoritárias dos Prefeitos Sanitários tinham 

objetivos justificados pela adoção de medidas de saúde pública, por exemplo, a demolição, 

segundo Bertolli Filho (1996b), de 18 cortiços que serviam de abrigos informais para 

tuberculosos, e a demolição de dezenas de prédios do centro da cidade e do bairro de Santana. 

 A modernização liderada pelos agentes varguistas aprofundou “as injustiças e 

discriminações impostas a todos aqueles que segundo as lentes oficiais, traiam a ‘pureza da 

raça’.”84 

 Ao justificar as demolições evocando a salubridade percebe-se que os Prefeitos 

Sanitários aliam os saberes técnicos e científicos para legitimar seus planos de remodelação 
                                                 
84 - Bertolli Filho (1996b, p.17).  
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da cidade, observa-se aí um traço comum com as intervenções urbanas de Pereira Passos e 

Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, no início do século XX. 

            As propostas do sanitarista Saturnino de Brito são identificadas nos planos de 

melhoramentos para São José dos Campos, nesse sentido observa-se que além da imposição 

de uma legislação voltada para a execução desses planos, verifica-se também, inspirado nos 

projetos do sanitarista, o alargamento de becos e ruas e a adoção de recuos das construções 

em relação ao alinhamento da rua.  

 Traços comuns às cidades descritas, na página 120, que passaram por transformação 

urbana, são identificados em São José dos Campos: autoritarismo nas ações dos agentes 

varguistas para levar em frente seus planos de remodelação urbana, em conseqüência, 

desapropriações, demolições e valorização dos espaços reconstruídos para servir aos 

interesses da economia capitalista. 

 Outro traço comum entre administração joseense e as lideranças políticas dessas 

cidades encontra-se na tutela de um regime autocrático, cuja característica mais marcante está 

na apropriação dos símbolos que identificam força, supremacia e superioridade do regime 

ditatorial, em São José dos Campos, o poder do Estado varguista era representado pela 

repressão exercida pelo Centro de Saúde e pelos planos de melhoramento e embelezamento 

elaborados pela Prefeitura Sanitária. 
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6 Considerações Finais 
 

“Uma formação social nunca perece antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas para as 

quais ela é suficientemente desenvolvida, e novas relações de produção mais adiantadas jamais tomarão 

o lugar, antes que suas condições materiais de existência tenham sido geradas no seio mesmo da velha 

sociedade”.  Karl Marx    

 

Durante todo o transcorrer dessa dissertação procurou-se identificar as imagens da 

modernidade empreendidas pelos urbanistas em nossas principais cidades, com ênfase no 

período estadonovista. 

Mas afinal, essas imagens da modernidade, como elas são?  Quais suas características? 

Para essas respostas, Follis (2004, p.138) tem uma contribuição esclarecedora: “a 

análise da reforma urbanística de Paris nos possibilitou identificar os três elementos centrais 

que passaram a compor o ideal de cidade moderna, ou seja, a higienização, o embelezamento 

e a racionalização do espaço urbano”. 

Assim, ser uma cidade moderna e civilizada era ser salubre, afastando-se das doenças, 

era causar um impacto visual diante da monumentalidade impressa no espaço urbano, era 

também possuir uma malha urbana apropriada para a circulação rápida de homens e 

mercadorias. 

No Brasil, a influência dos ideais de Napoleão III para Paris expressa-se, de maneira 

mais evidente, na transformação urbana promovida por Pereira Passos, no Rio de Janeiro, no 

início do século XX, observamos então que enquanto Paris foi o paradigma para o mundo, a 

capital da República era o modelo a ser seguido no Brasil. 

Na Europa, verificamos que os líderes autocráticos tinham a preocupação de expressar 

através da arquitetura e do urbanismo sua glória e superioridade, implantando no espaço 

urbano estruturas gigantescas. 

No Brasil observamos que a ditadura varguista, procurou criar um impacto visual 

apropriando-se da monumentalidade arquitetônica e urbanística, nesse sentido, a construção 

da modernidade custou a retirada do cenário urbano dos elementos que significavam atraso 

econômico e social, servindo aos interesses pessoais de Getúlio Vargas e do capitalismo.  

Focando os objetivos específicos, foi apresentado o cenário urbano de São José dos 

Campos das primeiras décadas do século XX, período em que a procura pela cura da 

tuberculose através da climatoterapia, demarcou no território joseense a cidade- sanatório. 

Foi analisado o processo de criação da Estância Climatérica e a intervenção 

administrativa do governo do Estado representado pelos Prefeitos Sanitários e seus planos de 
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melhoramentos urbanos, suas ações autoritárias que transformaram o tecido urbano joseense, 

marcado por ruas estreitas, sinuosas e sem calçamento, em uma cidade de traçados 

constituídos por vias salubres, amplas e retilíneas. 

Para essa análise investigou-se como comportava nossa elite letrada, composta em sua 

maioria por tisiologistas, que aqui se instalaram para a exploração econômica dos doentes do 

peito. 

Esses letrados, se inspiraram na vizinha Campos do Jordão, cidade-sanatório tutelada 

pela interventoria varguista, cuja autoridade investida permitia-lhe nomear clínicos para 

exercer o cargo de Prefeito Sanitário, além de intervir no equilíbrio das finanças públicas 

municipais. 

Baseados na legislação estadual, a elite letrada joseense buscou o amparo do braço 

interventor varguista, suas aspirações políticas foram atendidas  e a partir de 1935 a Estação 

informal de cura da tuberculose recebeu oficialmente a intervenção estatal, através da criação 

da Estância Climatérica.  

A partir do final da década de 1930 verificamos que a Prefeitura Sanitária, 

autoritariamente implementa seus planos de melhoramentos, intervindo no sistema viário, nas 

edificações e nos costumes da sociedade local. 

A partir desse período, na cidade-sanatório, o traçado urbano, associado ao atraso 

econômico e social, é redesenhado e criam-se artérias retilíneas, largas e pavimentadas e as 

edificações que obstruíam os planos oficiais são demolidas e seus ocupantes expulsos desses 

espaços reservados aos interesses burgueses. 

Observa-se que as intervenções dos agentes varguistas em São José dos Campos 

modernizaram o espaço urbano, em benefício das relações capitalistas e em detrimento das 

camadas de mais baixa renda.  

A intervenção varguista investiu seu autoritarismo sobre os costumes da sociedade 

local, cuja ordem era criar um cidadão economicamente produtivo e submisso ao regime do 

Estado Novo, nesse sentido o Centro de Saúde local se firmou como um eficiente aparelho de 

repressão estatal. 

Verifica-se em São José dos Campos características semelhantes àquelas identificadas 

nas cidades capitais estudadas: imposição da autoridade do líder político; negação do passado 

através da criação de uma nova paisagem urbana; demolição em larga escala, desrespeitando 

os vestígios históricos, para a implantação de novas vias urbanas; relação entre o grau de 

destruição planejada e a construção do novo espaço urbano e o grau de poder exercido pelo 
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líder autocrático, e a modernização da estrutura urbana pré-existente associada ao sistema de 

tráfego, às condições sanitárias e ao embelezamento e a estética urbana. 

Em São José dos Campos não foram edificados prédios monumentais, cuja presença 

marca a supremacia dos regimes autocráticos nas cidades capitais estudadas, no entanto, o 

regime varguista apropriou-se das intervenções físicas cujos traçados identificam-se com as 

aspirações do Estado Novo, ou seja, a sedimentação no espaço urbano de elementos modernos 

que informam à sociedade a presença de um Estado forte e repressor.  

Nesse contexto, entende-se que São José dos Campos foi palco privilegiado para que 

os agentes varguistas promovessem experiências urbanísticas capazes de lançar as bases para 

a exploração capitalista industrial, a implantação do CTA, da Rodovia Presidente Dutra e de 

indústrias de grande porte trilham e sedimentam os projetos de modernização gerados no 

Estado Novo. 
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ANEXO A 
                        Nomeação de Adhemar de Barros para interventor no Estado de São Paulo 

 

             
                        Nomeação de Adhemar de Barros para interventor no Estado de São Paulo 
                                    (Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo) 
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 ANEXO B 

                               Tuberculosos indigentes em São José dos campos                             

 

 

                       
                                 Matéria  jornalística sobre os tuberculosos indigentes.     
                                 (Fonte: Jornal Correiro Joseense,  edição nº 684 de 10 de maio de 1936) 
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ANEXO C 

Centro de Saúde de São José dos Campos 

 

 

 
                  Interior do prédio do Centro de Saúde de São José dos Campos, sala dedicada a  demonstra- 
                      ção das  estatísticas sanitárias do município, no alto observa-se as fotografias do Presidente 
                      Getúlio Vargas e do Interventor Adhemar deBarros. 
                      Fonte: Acervo do Arquivo Público do estado de São Paulo.                                                               
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ANEXO D 

Propaganda do DIP sobre os benefícios da educação física no meio educacional 

          

          
                  Propaganda do DIP sobre os benefícios da educação física no meio educacional – 1938. 
                                (Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo) 

 



 166

ANEXO E 

Ofício do Sr. Juiz de Direito, Adhemar de figueiredo Lyra, ao Prefeito Sanitário 

 

 

             
                Ofício do Adhemar de figueiredo Lyra, Juiz de Direito da Comarca de São José dos Campos – 1/2, 
                de 16 de novembro de 1939. (Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo)  
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ANEXO E (continuação) 

 

 

 
            Ofício do Adhemar de figueiredo Lyra, Juiz de Direito da Comarca de São José dos Campos – 2/2, 
              de 16 de novembro de 1939.   (Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo) 
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ANEXO F 

Anúncio da concessão de verbas para o calçamento da cidade 

 

 

        .  
                            Anúncio  da concessão de verbas para o calçamento da cidade. 
                            (Fonte:  Jornal Correio Joseense, edição nº 915 de, 23/11/41) 
 




