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 POLÍTICAS DE ZONEAMENTO COM SEUS REFLEXOS NO URBANO: UM ESTUDO 
DO BAIRRO DE SANTANA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ENTRE 

 (1920 e 1950) 
 

 
 

RESUMO 
 
Este trabalho estuda o processo de produção do espaço do bairro de Santana, 
localizado em São José dos Campos/SP, notadamente, os reflexos das políticas de 
zoneamento implantadas no município entre 1920 e 1950. Propõe-se entender as 
implicações sociais, econômicas, políticas e culturais acerca da divisão da paisagem 
urbana da cidade em quatro zonas (sanatorial, industrial, comercial, e residencial), bem 
como as repercussões dessa política, especificamente para os habitantes do bairro de 
Santana. A divisão espacial como estratégia para atender as necessidades funcionais 
da economia do município, especificamente orientado para acolher os doentes 
acometidos pela tuberculose, limitou as fronteiras da produção no centro da cidade, a 
zona sanatorial, compreendida entre a Vila Ema e região central. Definida por uma linha 
imaginária que separava as zonas de tratamento da tuberculose da promissora zona 
industrial (Santana), a política de zoneamento, ao tentar organizar e administrar a 
cidade segundo orientações dos modernos princípios de urbanização, acabou tornando 
a zona industrial uma área auto-sustentável com fortes apelos de emancipação política, 
que repercute ainda hoje na memória dos habitantes do bairro.  
 
 
 
Palavras-chave: Produção social do Espaço, Zoneamento, Planejamento Urbano, 
Bairro de Santana, Crescimento Urbano, Urbanização. 



 

ZONING POLITICALS WITH THEIR REFLECTIONS IN URBAN: A STUDY OF THE 
DISTRICT OF SANTANA, SAO JOSE DOS CAMPOS, BETWEEN  

  (1920 and 1950) 
 

ABSTRACT 
 

This paper studies the process of production of space in the district of Santana, located 

in Sao Jose dos Campos, SP, notably that the effects of zoning politicals implemented in 

the city between 1920 and 1950. It is proposed to understand the social, economic, 

political and cultural about the division of the urban landscape of the city into four zones 

(Sanatorialis, industrial, commercial and residential), and the impact of this politic, 

specifically for residents of the district of Santana. The space division as a strategy to 

meet the operational needs of the economy of the city, specifically geared to 

accommodate patients affected by tuberculosis, limited the boundaries of production in 

the city center, the area Sanatorialis, between the Vila Ema and the central region. 

Defined by an imaginary line separating the areas of treatment of tuberculosis of the 

promising industrial zone (Santana), the zoning politic, trying to organize and manage 

the city in accordance with guidelines of the modern principles of urbanization, just 

making the area an industrial area self-sustaintable with strong calls for political 

emancipation, which still resonates today in memory of the inhabitants of the district. 

 

  

Key-words: social production of urban space, zone urban planning, Santana’s district, 
urban growth, urbanization. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 Esta pesquisa começou a ser elaborada no curso de graduação em História 

e Geografia da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), quando alguns 

questionamentos me induziram a compreender os motivos que levam uma 

administração pública a decretar o zoneamento da cidade de São José dos Campos 

e as repercussões dessa divisão da cidade em zonas, nas décadas de 1920 a 1950.  

 

Moradora da Vila Maria, vizinha ao bairro de Santana, fui freqüentadora 

assídua das rodas de conversas entre família e amigos nestes dois espaços. Ouvia 

comentários a respeito das representações que os moradores, a maioria operários, 

tinham do bairro, dos doentes e da própria cidade de São José dos Campos. 

 

Atualmente, uma questão premente na concepção dos habitantes sobre o 

bairro diz respeito ao isolamento sócio-espacial, reflexos de um passado que 

continua presente também na minha memória como na de muitos santanenses. O 

passado repercute no presente do bairro e torna compreensível o sentido das falas 

de sujeitos inteiramente envolvidos com sua dinâmica do devir histórico.   

 

O fato de o meu pai ter sido interno em sanatório desta cidade e minha mãe 

operária da Tecelagem Parayba contribuiu para endossar o interesse pelo meu 

objeto de estudo ao mesmo tempo em que me impôs certos cuidados à pesquisa. A 

história que busco desenvolver tem estreita relação com a história de vida de 

pessoas bastante próximas; por conta disso, tive que me amparar no princípio da 

“neutralidade” e manter certo distanciamento para poder alcançar as respostas que 

buscava.  

 

O reconhecimento de um passado que ainda permanece incorporado ao 

imaginário dos habitantes do bairro de Santana deveria ser conduzido sem que a 

minha subjetividade interferisse nos princípios desse entendimento. Sabendo da 
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ligação existente entre a história que cada um fez e a história de que cada um é 

produto (Nora, 1987), tentei compreender a sociedade joseense, as culturas e os 

sujeitos em suas concretas condições objetivas e subjetivas, ciente que este espaço 

foi, pela força do tempo, bastante re-significado.  

 

Buscando a coerência entre os diferentes tempos, pautamo-nos na seguinte 

fala de Thompson (1979): 

 
Quem busca os fios de ligação na história de sua vida já terá criado, de 
diferentes pontos de vista, uma coerência naquela vida que agora está 
pondo em palavras. Em sua memória, já terá separado e salientado os 
momentos que experimentou como significativos, outros terá deixado 
perderem-se no esquecimento. Assim, o primeiro problema, de anotar e 
apresentar as conexões históricas, já estará meio resolvido. 

 
 

Constitui-se este estudo numa contribuição para pensarmos sobre as políticas 

públicas e seus efeitos no espaço, especificamente na memória dos sujeitos que o 

ocupam. 
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1 INTRODUÇÃO 

“O zoneamento surge da 
necessidade de se encontrar 
soluções para o controle 
econômico e social dos conflitos 
urbanos. Na sua origem, é 
instrumento ideológico 
marcadamente funcional para 
atender a consecução desses 
objetivos. 
Não resulta, portanto, de uma 
elaboração disciplinar autônoma, 
nem traduz tecnicamente uma 
hipótese arquitetônica ou 
urbanística correspondente a uma 
determinada idéia de cidade” 
(MANCUSO, 1980). 

 
A concepção de um espaço moderno, resultado de políticas públicas cujas 

propostas visavam estruturas urbanas e bairros adaptados, por um lado, pela 

doença e, por outro, pela indústria, colocou-nos diante de experiências urbanas 

diferenciadas.  A configuração espacial,  pode ser concebida como a materialização 

de ações decorrentes da interação político-econômica e social (SANTOS,1978).  

 

 Foi nesse sentido que traçamos uma trajetória urbanística da cidade de São 

José dos Campos compreendendo a ocupação territorial e as ações públicas 

referentes à dinâmica industrial e sanatorial, que acolhiam tuberculosos vindos de 

várias regiões do Brasil. 

 

A política de zoneamento adotada na cidade de São José dos Campos nas 

décadas de 1920 a 1950 tinha o espaço especializado como referência. A instalação 

de empresas era incentivada visando a atividade social e a entrada de receitas.  A 

funcionalidade do espaço levou-nos a entender o crescimento da cidade, sobretudo 

seus embates políticos e sociais.  

 

A complexidade crescente das necessidades humanas e também das 

estruturas econômicas e sociais, a partir do século XIX, obrigou a mudanças na 
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organização das sociedades e nas formas de produção do livre mercado e da 

constante busca do lucro exigindo uma crescente especialização, visando maior 

eficiência e, conseqüentemente, maior lucro (GOTTDIENER, 1993).          

 

Durkheim (1958), em A divisão Social do Trabalho, deixou claro que o 

mercado e o lucro são focos das modernas estruturas econômicas, desprezando-se 

características capazes de unir e harmonizar as antigas organizações de trabalho 

como as antigas corporações nas quais as solidariedades e as coesões se 

empunham evitando a corrosão social. Em São José dos Campos, a realidade 

impunha algumas perspectivas, porém baseada em setores econômicos bastante 

adversos.  

 

A matriz econômica do município de São José dos Campos, sui generis no 

cenário valeparaibano, apoiava-se no mercado da doença, ao mesmo tempo em que 

a administração municipal cuidava para proteger os empresários e o mercado da 

indústria. Inseridos num mesmo espaço, doentes contaminados pelo bacilo de Koch 

e operários, sujeitos de uma sistematizada organização territorial (1920 -1950), 

foram testemunhas oculares de um momento em que imperava a divisão espacial. 

 

O zoneamento é um tradicional instrumento do planejamento urbano, 

difundido durante o século XX, caracterizado pela aplicação de um sistema 

legislativo (normalmente em nível municipal) que procura regular o uso, ocupação e 

arrendamento da terra urbana por parte dos agentes de produção do espaço urbano 

tais como as construtoras, incorporadoras, proprietários de imóveis e o próprio 

Estado. Normalmente, as leis de zoneamento restringem o tipo de estrutura a ser 

construída em um dado local com base em: atender a destinações variadas, a saber: 

áreas para produções industriais, comerciais e de serviços, áreas residenciais e 

áreas de uso misto, nas quais diferentes áreas se sobrepõem. 

  

 

Na obra, Las Experiências Del Zoning, Mancuso (1980), reconstrói o 
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percurso da política de zoneamento, de seu surgimento, em 1870 na Alemanha, à 

sua difusão, a partir da primeira década do século XX, nos Estados Unidos. 

Mancuso mostra que o zoneamento, como instrumento de controle urbanístico, foi 

inicialmente motivado por questões essenciais sanitárias, de estética, de arquitetura 

e urbanismo e que a cidade de Frankfurt, na Alemanha foi pioneira, ao experimentar, 

em 1891, o primeiro plano de zoneamento composto de um conjunto de norrmas 

que regulavam a altura das edificações, a ocupação e o uso do solo, esta última 

distinguindo o uso residencial, industrial e comercial.   

 

Os interesses setoriais e individuais, bem como aqueles chamados de 

interesse da coletividade, agem como força motora na organização, no planejamento 

e na normalização do ambiente das cidades, por meio das leis. Considerando São 

José dos Campos uma cidade, no inicio do século XX, de pouca representatividade 

econômica no Vale do Paraíba, vale a pena pesquisar com maior profundidade a 

receita que movimentou e dinamizou a economia da cidade.   

 

O entendimento da implantação na região de indústrias e sanatórios sem o 

capital financeiro cafeeiro é uma questão a se tratar. A economia de São José dos 

Campos relaciona-se com outros projetos, quando passou a receber investimentos 

estatais, no início do século XX.  O Estado, nas décadas enfocadas (1920 a 1950), 

aliava as políticas públicas aos investimentos privados que a cidade começou a 

atrair (LESSA, 2001). 

 

 O zoneamento do espaço urbano de São José dos Campos era uma das 

exigências para a condição de Estância Climatérica, pleiteada pela municipalidade 

no início do século XX. Por meio desta vocação viriam os incentivos fiscais, que 

possibilitariam novas políticas e projetos de infra-estrutura para a cidade. A cidade 

sanitária se sobrepôs na paisagem urbana a partir de 1932 convivendo, ao mesmo 

tempo, com o cenário industrial que, entre a década de 1920 e 1950, transformava 

São José dos Campos em uma das cidades pioneiras no zoneamento do espaço 

urbano. 
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             No objetivo geral do trabalho buscamos entender a organização espacial da 

cidade de São José dos Campos. Também fundou-se em analisar as 

transformações sofridas pelo espaço da cidade e do bairro de Santana, o papel da 

indústria, a existência ou não de conflitos entre os diferentes setores da economia. 

 

              E como objetivo especifico procuramos compreender o pedido de 

emancipação política do bairro como um dos reflexos da lei de zoneamento e 

procurar entender a imagem que os moradores têm do bairro e a relação que 

estabelecem com a cidade a partir da produção social do espaço.  Demonstrar que a 

permanência da barreira imaginária existente atualmente entre o bairro de Santana e 

o restante da cidade, pode ser fruto da delimitação geográfica estabelecida no 

passado, que separou a zonas industrial da zona sanatorial. 

  

Segundo Chuster (2000), apesar da doença representar fatos negativos, o 

município de São José dos Campos na fase sanatorial experimentou um razoável e 

acelerado crescimento urbano relacionado com diversas etapas do seu 

desenvolvimento sócio-econômico. Paralelo a isso, na fase de pré-industrialização, 

devido a fatores de ordem geral e local, o município acabou se beneficiando com a 

concessão pela Prefeitura Municipal de incentivos fiscais e oferta de terrenos para a 

instalação de indústrias. 

 

O bairro de Santana, localizado na Zona Norte da cidade de São José dos 

Campos - São Paulo sofreu interferências diretas e indiretas da administração 

pública municipal, as quais ainda estão presentes no cotidiano dos seus moradores, 

(figuras 1 e 2). 
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Fig. 1 – Localização da área de estudo. 
Fonte: http://www.google.earth.com.br acesso em: 16  mar. 2009 

 

       São José dos Campos, centro de tratamento da tuberculose, concentrava um 

grande número de doentes na sua área urbana. Como lidar, ao mesmo tempo, num 

mesmo espaço, com a força de trabalho industrial e com os tísicos, considerados 

grandes focos de contaminação? 

 

        A linha geográfica, que no passado separava o espaço da cidade, entre os 

operários e os doentes, ainda é sentida pelos moradores do bairro; outra questão 

levantada é: o zoneamento do espaço urbano de São José dos Campos ao ordenar-

se, gerou barreiras política, geográfica e social? Por quê? 
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Fig. 2 – Bairro de Santana, 2007.  
Fonte: http://www.google.earth.com.br acesso em: 16 mar. 2009. 

 

 

A metodologia do trabalho pressupõe uma análise de abordagem histórica e 

geográfica tendo como base o espaço socialmente construído, uma vez que, 

segundo Milton Santos: 
 

“Se a geografia deseja interpretar o espaço humano como um fato 

histórico que ele é, somente a história da sociedade mundial, aliada à 

sociedade local pode servir como fundamento à compreensão da 

realidade espacial e permitir a sua transformação a serviço do 

homem, pois a história não se escreve fora do espaço e não há 

sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo, é social”. (SANTOS, 

1978). 
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A delimitação do período (1920 a 1950) e do local geográfico (bairro de 

Santana) se deu em função do momento em que o bairro passou a ter importância 

no cenário local, tornando-se o espaço da produção industrial, dos serviços e área 

de concentração dos gêneros de primeira necessidade, além de acomodar uma 

zona residencial vinculada aos ditames do setor industrial. O bairro de Santana 

cresceu paralelamente à dinâmica dos sanatórios, alojados na área central da 

cidade. 

 

As diferentes expectativas de políticos, empresários e moradores do bairro 

de Santana somados aos reflexos das políticas de zoneamento urbano do município 

de São José dos Campos, fizeram com que o estudo se fundamentasse em literatura 

referente ao planejamento urbano e às políticas públicas, especificamente às teorias 

que dizem respeito à divisão espacial urbana. 

 

A análise do efeito da política de divisão do espaço na cidade de São José 

dos Campos pressupõe a utilização de fontes orais. Depoimentos de alguns 

moradores do bairro de Santana, operários da fábrica Tecelagem Parayba, bem 

como de parentes dos portadores de tuberculose, foram de suma importância para 

compreensão da problemática analisada, enriquecendo a tentativa de reconstituição 

do ambiente social.  

 

      Critérios utilizados para seleção dos sujeitos da pesquisa: ser ex-funcionários da 

fábrica da Tecelagem Parayba; ter idade acima de 70 anos; ter residido no bairro de 

Santana ou na vila operária; ter convivido com portadores de tuberculose. 

 

            As fontes documentais consultadas encontram-se no Arquivo Público 

Municipal da cidade de São José dos Campos; dentre elas, relatório de inspeção 

sanitária realizada na cidade de São José dos Campos, elaborada pelo estudante de 

medicina Amaral, que no ano de 1930 apresentou este trabalho como parte de 

exigência á cadeira de higiene da USP.  
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A inspeção preliminar sanitária realizada pelo Doutor João Flório, no ano de 

1944 em São José dos Campos também perpetram parte da pesquisa, pois o 

medico trabalhava para o departamento de Saúde Publica do Estado de São Paulo, 

Divisão do Interior, seu relatório vem enriquecer nossa pesquisa. 

 

Notícias divulgadas em edições do Correio Joseense, fichas de 

recenseamento municipal, confeccionadas pela administração do município no ano 

de 1938, relatórios do perfil comportamental dos operários da fábrica Tecelagem 

Parayba, documentação que nos revela um sistema de preponderância no espaço 

externo da fábrica, que se estende ao bairro de Santana. 

 

 As fontes consultadas permitiram coletar dados sobre a Tecelagem 

Parayba, uma vez que a fábrica tem estreita ligação com o bairro de Santana. Foi 

justamente a força do anseio industrial do bairro e a convivência com tísicos que 

estabeleceu a divisão do espaço da cidade em zonas e forneceu as novas 

determinações nas relações entre os espaços divididos, possibilitando entender a 

percepção que os moradores têm do bairro de Santana no contexto da cidade.  

 

Lynch (1960), em A Imagem da Cidade, destacou questões ligadas à 

percepção que as pessoas podem ter da cidade e das suas partes constituintes, 

tendo como foco de estudo três cidades norte americanas. Lynch ressalta que a 

percepção do espaço é algo pessoal, subjetivo, contudo se apóia numa realidade 

material concreta. O espaço construído da cidade acaba sendo percebido como algo 

comum a todos que nela habitam, uma vez que nada é experimentado 

individualmente, e sim em relação a seu entorno. A imagem que cada cidadão tem 

do espaço é determinada por associações com partes da cidade, impregnada de 

memórias e significados.  

 

 
 

A pesquisa foi estruturada em quatro  seções: 
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 A primeira dedica-se a introdução, contendo uma discussão sobre o espaço. 
Propomos uma análise da estruturação do espaço à sua produção abordando as 

diferentes linhas de pensamento dos principais estudiosos da área. Enveredamo-nos 

pelos conceitos de Políticas de zoneamento e racionalização do espaço, e 

procuramos entender como essas políticas influenciam nas relações sociais 

estabelecidas na cidade.   

 

Na segunda seção tratamos da cidade de São José dos Campos no 

contexto das décadas de 1920 a 1950 buscando os motivos que levaram a 

administração pública a justificar as leis de zoneamento da cidade que geraram, por 

sua vez, a divisão do espaço em quatro zonas.  

 

E na terceira seção, estudamos especificamente o bairro de Santana: sua 

realidade social, política e econômica dentro das leis de zoneamento das décadas 

de 1920 a 1950; sobretudo buscamos subsídios para o entendimento das diferentes 

percepções do bairro se estendendo ao espaço da fabrica. 

  

Na quarta e ultima seção expomos a conclusão  do trabalho. 

 

Entende-se que a realidade espacial, social e econômica do bairro de 

Santana de tempos passados nos permitirá compreender a imagem que alguns 

moradores têm do bairro e a relação que estabelecem deste com a cidade. 

 

 
1.1 O Processo de Estruturação do Espaço: Produção do Espaço 

 
 

A concepção do espaço não é consensual. Cada estudioso, utilizando suas 

ferramentas conceituais para o entendimento do objeto, analisa espaço segundo 

seus instrumentais de área. Lefebvre (1974) observou que cada sociedade, com seu 

modo de produção, com suas relações específicas, constrói seu próprio espaço. O 
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espaço construído possui assim uma dimensão figurada. Na forma de construções e 

monumentos, esses objetos expressam as relações de poder mascaradas sob a 

ideologia do desenvolvimento, do conhecimento e do progresso. 

 

 Santos (1996) reforça a análise do espaço a partir da abordagem 

interdisciplinar, desde a geografia à história e às ciências políticas, incluindo no 

campo das análises, a saúde. Essa nova abordagem procura espacializar a narrativa 

histórica, trazendo à tona o espaço já presente, por vezes de maneira oculta. Na 

teoria crítica social de autores como Foucault e Lefebvre, o espaço é transformado 

assim em categoria do pensar histórico. 

 

Gottdiener (1985) diz que a organização sócio-espacial é conseqüência 

direta das relações entre processos econômicos, políticos e culturais. O autor 

ressalta que a configuração urbana, com sua apresentação material desigual, 

resultado do conflito pela apropriação do espaço amparada pelo estado, apenas se 

exacerba ao atuar de forma fragmentada em benefícios da classe dominante. O 

autor cita também que a cidade ter-se-ia tornado mercadoria no capitalismo tardio, 

pois os novos modos de produção surgiram depois das cidades.  

 

Santos (1997), em suas reflexões sobre a abordagem do espaço sob nova 

perspectiva, definiu o espaço como um conjunto indissociável de sistemas de 

objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de sistemas de ações (organizações do 

trabalho, produção, circulação, consumo de mercadorias, relações familiares e 

cotidianas), que procura revelar as práticas sociais dos diferentes grupos que nele 

produzem, lutam, sonham, vivem e fazem a vida caminhar. 

 

 Para Corrêa (1997), o espaço urbano se resume ao conjunto de diferentes 

usos da terra, definindo áreas, como centro, onde acontecem as atividades 

comerciais, de serviços e de gestão; áreas residenciais distintas; áreas de lazer e 

aquelas áreas reservadas à futura expansão. Este conjunto de uso da terra é a 

organização espacial da cidade, em função dos diversos interesses sócio-
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econômicos, sobre parcelas do espaço urbano. 

 

Vários são os atores que participam da produção do espaço: os 

empreendedores, os agentes imobiliários que ficam analisando o melhor momento 

para comercializar em função de uma localização ou, isto ocorre inerente a uma 

demanda necessária, ou seja, se origina também em função do mercado, das 

articulações de grandes empreendedores que detêm e dominam as negociações 

deliberadamente. 

 

Castells (2000) discute que o espaço urbano não é produzido por acaso, ele 

é estruturado e evidentemente composto por processos sociais, econômicos, 

políticos e ideológicos. Segundo o autor, ao mesmo tempo em que o espaço urbano 

é fragmentado, é também articulado, pois cada uma de suas partes tem relação com 

as demais. O espaço fragmenta-se através de formas de apropriação para o 

trabalho, moradia e consumo.  Esta fragmentação que se aprofunda, divide o espaço 

em parcelas cada vez menores.  

 

Este espaço se torna uma mercadoria disputada, produzido e vendido como 

solo urbano, cujo conteúdo escapa aos indivíduos, posto que submissos à troca e à 

especulação, uma troca nem sempre justa, que sem relação com o uso, gera a 

apropriação bem distinta do espaço por estratos diferentes da sociedade. É 

extremamente importante considerar ainda o fator local, pois, uma vez que cada 

sujeito se situa num determinado lugar, é possível a análise deste em relação a um 

espaço mais amplo. O lugar define a princípio, como a identidade histórica que liga o 

homem ao local que processa a vida.  

 

Dentro desse contexto, o conceito de espaço de Santos (1997), atende a 

uma necessidade, segundo a qual o espaço deve ser considerado como um 

conjunto de relações realizadas através de funções e de formas que se apresentam 

como testemunha de uma história escrita por processos do passado e do presente. 
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Ainda segundo Santos (2002), em suas reflexões sobre o papel da geografia 

e da abordagem sob nova perspectiva, o espaço é definido como categoria de 

análise, tomado como via para a compreensão da sociedade, elemento de um 

conjunto, um fato histórico e não um mero reflexo da sociedade.  O espaço define-se 

pelo conjunto, mas também é produtor e produto, determinante e determinado e ao 

mesmo tempo em que revela é decifrado por aqueles mesmos a quem revela e 

possui significação autêntica e atribui sentido a outras coisas. 

 

Deák (1989), em A Organização da Metrópole, cita que, no capitalismo, a 

finalidade de toda e qualquer produção, quer espacial ou não, é a produção de 

mercadoria. Csaba Deák demonstra assim que os mesmos processos que levaram a 

necessidade de um planejamento espacial criaram também as condições para uma 

característica fundamental do estágio de acumulação intensiva na verdade do 

capitalismo plenamente desenvolvido.  

 

Gottdiener (1993), além de considerar os determinantes estruturais, deu 

maior peso às ações de organizações ou grupos de interesses dentro da localidade. 

O autor mostrou como a relação dialética entre estrutura e ação pode substituir 

modos anteriores de pensamento único e limita sua teoria à produção do espaço. O 

autor enfatizou que a localização espacial está envolvida na valorização e realização 

da mais alta valia, encarnando a espacialidade, ou seja, a especialização do capital. 

 

 

1.2 Políticas de Zoneamento e Racionalização do Espaço 
 

 
Embora as cidades estejam em estado de permanente transformação, seu 

desenvolvimento é conduzido sem precisão nem controle e sem que sejam levados  

em consideração os princípios do urbanismo contemporâneo atualizados aos meios 

técnicos qualificados. O urbanismo exprime a maneira de ser de uma época e 

detectava um único problema o da circulação, se preocupando apenas em abrir 

avenidas ou traçar ruas. No entanto os princípios do urbanismo moderno foram 
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produzidos pelo trabalho de inúmeros técnicos: da arte de construir, técnico de 

saúde, técnicos da organização social. 

 

 As cidades devem assegurar no plano material e espiritual a liberdade 

individual e o beneficio da ação coletiva, é o que consta na carta de Atenas no 4º 

congresso internacional de arquitetura moderna (CIAM), realizado na cidade de 

Atenas no ano de 1933.  A carta que trata da chamada cidade funcional, prega a 

separação das áreas residenciais, de lazer e de trabalho, propondo, no lugar do 

caráter e da densidade das cidades tradicionais, uma cidade – jardim, na qual os 

edifícios se localizam em áreas verdes pouco densas. 

 

Tais preceitos influenciaram o desenvolvimento das cidades européias após 

a segunda guerra mundial e a criação do plano piloto de Brasília por Lucio Costa. As 

chaves do urbanismo estão nas quatro funções, habitar, trabalhar, recrear-se (nas 

horas livres), circular.  Desde o congresso em Atenas essas funções passaram a ser 

as quatro chaves do urbanismo, sendo o urbanismo a conseqüência de uma 

maneira de pensar levada à vida pública por uma técnica de ação. A reforma do 

zoneamento harmoniza-se ás funções chaves da cidade criando entre elas vínculos 

naturais que levaram em consideração as funções chave da cidade, habitar, 

trabalhar, recrear-se, ordenando assim o território urbano. 

 
 A carta de Atenas vai influenciar o Brasil do século XIX, tendo início os 

debates sobre a necessidade da introdução do urbanismo no Brasil. Este período 

não nos permite caracterizar padrões de planejamento, mas refletir como as 

concepções analisadas influíram nas formas de intervenção sobre as cidades. No 

embasamento do planejamento urbano encontram-se presentes os elementos 

fundamentais de uma nova estratégia de reforma social (a questão social) e sempre 

que se apresenta um país sem uma sociedade organizada, a missão intelectual só 

pode se materializar através da ação do estado, que se da através de interferências. 

   

             Ribeiro e Cardoso (2003) relatam que, no Brasil, ao longo da Primeira 
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República, o padrão de intervenção na cidade se deu através dos chamados “Planos 

de melhoramentos, embelezamento e expansão”, que não configuram exatamente o 

modelo do plano urbanístico, em geral, não consideram a cidade na sua totalidade, 

mas apenas se dedicam a intervenções localizadas ou setoriais (plano de avenidas), 

que se deram, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro com Pereira Barros. 

 

   O desejo das elites de controlar a cidade se manifestou como uma aspiração 

de proteger seu próprio espaço: a intensidade do desenvolvimento urbano era fonte 

simultaneamente de riqueza e perigo, porque poderia permitir que a riqueza 

mudasse de mãos, eliminando, como conseqüência, o desfrute de alguns privilégios. 

Por essa razão era preciso proteger a cidade. De acordo com o discurso das elites, 

confrontadas com o populismo da legislação estatal, era seu território que 

necessitava de proteção legal - uma proteção que tinha, ao contrário da anistia do 

território popular, fronteiras e regras claramente definidas por lei (ROLNIK, 1997). 

 

 Chuster (2000), sobre as políticas de zoneamento e racionalização do 

espaço, cita que o principio de Zoning, institucionalizado em 1932, foi consolidado 

em São José dos Campos somente na década de 1950, com o código de obras 

implementado pelo Prefeito Sanitarista, Benoit Almeida Victoretti. A preocupação 

mais importante dessa legislação era seguramente proteger os cidadãos tanto dos 

enfermos contaminados pela tuberculose, como da incomodidade das indústrias. A 

primeira razão tinha a ver com a fase Sanatorial da cidade e a segunda com o 

processo de industrialização, intensificado pela construção da Rodovia Presidenta 

Dutra, em 1950, 

 

O valor da produção para subsistência se transforma em salário, e o 

excedente apropriado na forma de lucro é incorporado no valor da mercadoria, o que 

resulta num mercado unificado em que seu espaço seja suficiente homogeneizado 

por infra-estrutura de transporte e comunicação de forma que não possam nele reger 

regimes independentes de acumulação. A combinação de acumulação acelerada 

trouxe consigo um crescimento demográfico que requeria uma concentração 



 29

espacial. O surgimento do capitalismo se deu a partir do processo de transformação 

através do qual a forma mercadoria se tornou generalizada e dominante (DEAK, 

1989). 

 

No final de 1860, o crescimento das aglomerações urbanas havia resultado 

em estruturas espaciais ingovernáveis, que ameaçavam a própria reprodução social. 

Morris (1880) apud Deak (1989), as aglomerações como “meros amontoados de 

sordidez, imundice e miséria de uma hediondez pomposa e vulgar”. 

 

Já em outros autores clássicos do fim do século XIX e início do século XX, 

tais como Weber (1921) e Durkheim ,(1958) o interesse pela cidade é mais abstrato 

e generalizante. Há uma preocupação na definição do que é cidade e 

conseqüentemente as condições de vida que nela aparecem. Weber destaca o 

papel da cidade na medida que procura remontar à origem e ao desenvolvimento 

como lugar de mercado. Durkheim aborda a cidade quando atenta à morfologia 

social, percebendo-a como a disposição de uma massa populacional em um 

território, e servida de meios de comunicação. 

 

Burgess (1948), estuda a cidade de Chicago (EUA) na década de 1920 de 

forma empírica, descrevendo sua forma de crescimento, considerando seu tamanho, 

densidade e distribuição da população e das atividades. Burgess tomou a cidade 

como uma variável sociológica por abordá-la de forma isolada, não fazendo uma 

análise das relações internas e nem da cidade com sua região. Um exemplo desses 

pressupostos pode ser percebido em Park, contemporâneo de Burgess e também 

importante representante da escola de Chicago. Park explicou os padrões urbanos 

através do entrelaçamento do biótipo competição, segregação, invasão, sucessão, 

com o cultural. 

 

É interessante observar a opção feita pela escola de Chicago para explicar 

os problemas urbanos decorrentes da industrialização nos EUA. Hoje, a escola de 

Chicago recebe diversas críticas por estudar a cidade por si só, porém o grande 
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mérito dessa escola foi constituir a cidade como objeto de análise e apontar 

questões básicas da vida urbana que são estudadas até hoje como: formas de 

crescimento, uso do solo urbano, segregação social. 

 

 A aplicabilidade do modelo de Burgess em outras realidades, também tenta 

compreender, de forma relacional, a estrutura das cidades da América do norte e a 

do sul, procurando ver relações causais para a estruturação da cidade.  Identificou 

como variáveis importantes o ambiente, a tecnologia, os transportes e a população. 

O raciocínio de Burgess (1948) é baseado em complexos ecológicos. Chegou à 

conclusão que o modelo de círculos concêntricos não é regra geral de todas as 

cidades, mas lança a hipótese sobre a lei geral evolucionista sobre a urbanização de 

que as cidades pré-industriais partem de um ponto da cidade em modelo espiral e 

vão geograficamente se posicionando no circulo.  

 

Em essência, Burgess estava preocupado em articular uma explicação da 

mudança dos padrões de uso da terra, relacionando especialmente essa mudança 

na diferenciação interna da cidade ao processo de crescimento urbano.  

 

Segundo Burgess, a cidade crescia por um processo de aglomeração central 

e descentralização comercial, à medida que surgiam novos negócios tanto em áreas 

marginais quanto no distrito comercial central, a fim de satisfazer as necessidades 

das atividades funcionalmente diferenciadas em toda a região em expansão. 

Portanto, a cidade crescia para fora, pois as funções que perdiam na competição da 

cidade central eram relocalizadas em áreas periféricas, (círculos concêntricos).   

 

Foucault (1982), em Microfísica do Poder, ressaltou que o plano urbanístico 

estabeleceu as técnicas disciplinares que se tornaram, a partir do século XIX, 

pressupostos básicos para o processo de homogeneização implementado pelo 

capital sobre o conjunto da população e do território. Essas técnicas visavam, em 

primeiro lugar, uma organização da população no espaço e em segundo lugar, a 

administração e o controle do tempo. Acima de tudo, visava-se o controle das 
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massas populacionais crescentes nas cidades. 

 

No conceito de espaço disciplinador de Foucault (1982), o espaço é 

apresentado como um continente de poder que oprime e aprisiona e que a liberdade 

é possibilitada apenas no espaço do corpo. Certeau (1984), se contrapõe a esta 

conceituação e avalia a cidade como sendo os espaços sociais instâncias mais 

abertas à criatividade e ação do homem. 

 

Nesta análise, os caminhos entrecruzados da cidade ao se unirem lugares 

dão forma ao espaço – a cidade se faz a partir das atividades e lugares, e dão forma 

ao espaço, e também a cidade se faz a partir das atividades e movimentos diários, e 

essa ampla gama de ações ao criar espaços específicos na cidade deixa também 

nela a marca da intenção humana.  Quanto ao zoneamento, Foucault (1986), a 

mensagem de que a atual sociedade vive momentos de fraqueza e insegurança 

quanto as idéias que procura apresentar, porque ao invés de tomar a palavra, ela 

deseja apenas transferi-la, dando continuidade a uma idéia que alguém iniciou a 

tempos. 

 

O conceito de espaço urbano utilizado neste trabalho refere-se a uma 

configuração espacial concebida com a materialização de ações decorrentes da 

interação política, econômica e social vinculadas ao processo das leis de 

zoneamento que com isso se referencia e estabelece uma estrutura compreensível e 

significativa.  
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2 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: ENTRE DOENTES E OPERÁRIOS (1920 A 
1950) 

 
 

O processo histórico do Brasil e de São Paulo é de grande importância para 

compreendermos a região do Vale do Paraíba. O estudo da transformação de São 

José dos Campos no contexto das décadas estudadas (1920 a 1950) revelou-nos a 

importância das leis do zoneamento da cidade e possibilitou-nos estudar essa 

política no presente. 

 

Durante a Primeira República (1889-1930), a economia brasileira ainda se 

caracterizava pelo predomínio da atividade agro-exportadora.  O café, o açúcar, a 

borracha, o cacau e o fumo eram os principais geradores de divisas para o país. Já 

se registrava, entretanto, o funcionamento de diversas indústrias, inauguradas desde 

o final do século XIX (FAUSTO, 2001). 

 

Em 1930, Getúlio Vargas, por meio do Decreto Federal 19.398, instituiu o 

governo provisório da República, dissolvendo todas as assembléias Legislativas das 

esferas federal, estadual e municipal. Com a imposição deste decreto, o estado de 

São Paulo teve seu presidente deposto e iniciou-se o período de interventores 

nomeados por Vargas (ALVES, 1996). 

 

A partir da ascensão de Vargas, vários segmentos da sociedade joseense 

mostraram aos interventores federais as precariedades urbanas e, sobretudo, a 

necessidade de isolar, em instalações sanatoriais, o grande número de desvalidos, 

cada vez mais crescente que buscavam a cura da tuberculose no município de São 

José dos Campos. 

 

A crescente entrada de tísicos no município de São José dos Campos, fez 

com que alguns grupos sociais, organizados em torno da doença pleiteassem 

transformar a cidade em estância climatérica, amparada na emenda constitucional 
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de 1921, que previa a criação de estâncias climatéricas de repouso, administrada 

pelo Governo do Estado ( SOARES; SOUZA, 2002). 

 

 

 
 
Fig. 3 – Entrada da cidade em 1930 

1 
Fonte: Amaral (1930) 
 
 

2.1 A Indústria da doença no Espaço urbano de São José dos Campos 
 

 

O departamento das municipalidades, criado em 1935, substituiu o antigo 

Departamento de Administração Municipal, criado em 1931. Tratava-se de uma 

repartição subordinada à Interventoria Federal, com amplos poderes para nomear, 

exonerar, licenciar os prefeitos municipais e interferir na administração de todos os 

municípios. 

 

 
1 Amaral não identifica o  nome da rua que permite a entrada da cidade, supõe-se tratar da rua 
Humaitá (nota da autora). 
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As aspirações dos médicos em transformar São José dos Campos em 

estância climática, já eram anunciadas desde o início do século XX, quando os 

tisiólogos alertavam sobre a necessidade da interventoria Federal agir em nome dos 

preceitos sanitários então preconizados pela comunidade cientifica. Para o 

cumprimento das ações advertidas pela moderna epidemiologia, os tisiologistas 

joseenses recomendavam que o prefeito da Estância deveria ser nomeado pelo 

Estado e que tivesse formação em medicina e fosse versado em questões de saúde 

Pública. (SOARES; SOUZA, 2002). 

 

A marcha dos tisiólogos joseenses para transformar a prefeitura de São José 

dos Campos em Prefeitura sanitária estava fundamentada em legislação já aplicada 

no Estado de São Paulo. A própria constituição Paulista, de 1921, permitia a criação 

de Estâncias Climatéricas de repouso, subordinadas ao governo do estado 

(MASCARENHAS, 1953). 

 

Com o desenvolvimento do capitalismo e o advento da economia de mercado, 

as crises passaram a fazer parte do cenário da nova condição econômica. Devido ao 

predomínio da atividade ligada ao tratamento da tuberculose, a cidade pôde se 

amparar numa ampla rede de serviços que movimentava a “economia da doença”. 

Comerciantes e moradores, aproveitando-se das condições da área urbanizada, 

acabavam, por ali, localizando suas pensões, hotéis, consultórios e farmácias.  

 

Posteriormente, a cidade ganhava fama com as instalações dos sanatórios, a 

população economicamente ativa tinha, no ramo da doença, a justificativa de sua 

renda. O incremento da cidade sanatorial, para muitos desses comerciantes, 

tornava-se a saída para a dinamização do setor que, a partir de 1920, seria 

intensificada no município (VIANNA, 2004). 

 

Zanetti (2008) relata que ao mesmo tempo em que a conjuntura econômica 

propiciava o acolhimento de estabelecimentos ligados aos setores industriais no 

município, viabilizado por meio de medidas para atrair investidores, a doença surtia 
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as deficiências econômicas do município. Os interesses industriais da cidade eram 

constantemente representados em âmbito estadual. A administração “discutia não só 

os recursos para viabilizar os projetos econômicos de São José dos Campos como 

também debatia e reclamava das decisões do governo estadual”. 

 

O município, caracterizado extra oficialmente no início do século como uma 

estância climática, bastante procurada para a cura da tuberculose, aumentou sua 

demanda com a oficialização da condição sanatorial na década de 1930. A partir daí, 

novos sanatórios juntavam-se ao já existente e renomado espaço de cura, o 

Vicentina Aranha, o maior centro de tratamento da América Latina, apontado pelos 

veículos de comunicação como um dos elementos responsáveis pelo crescimento 

urbano, inaugurado em 1924 no centro da cidade (Figuras 4 e 5).  

 
   Fig. 4 - Sanatório Vicentina Aranha na década de 1920 
   Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos 
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     Fig. 5 - Sanatório Vicentina Aranha década de 1940 
     Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos 
 
 

A força da doença em São José dos Campos fez com que os tuberculosos em 

passassem a dar a tônica na vida da cidade de São José dos Campos, tornando a 

economia da doença a potência financeira da cidade (BONDESAN, 1967). Os tísicos 

“em sua maioria pobres” procuravam o complexo sanatorial de São José dos 

Campos em busca da cura gratuita, da qualidade dos médicos, da idéia que o clima 

da cidade era favorável à cura da tuberculose e da facilidade relativa de acesso em 

razão do sistema de transportes e proximidade com a capital do Estado 

(BONDESAN, 1967). 

  

 Em Campos de Jordão no ano de 1931, o governo estadual subvenciona os 

sanatórios do município. Segundo Bertolli Filho (1996), o município foi batizado pelos 

higienistas e pelos administradores como a Suíça brasileira, e atraiu a sociedade 

paulista, que buscava a região serrana para desfrutar o período de férias. 

Possivelmente os ricos que pertenciam a elite paulistana dirigiam-se para as 

montanhas para discretamente tratar de parentes e amigos contaminados pelo 

bacilo de Koch, apesar de ser considerada a Suíça brasileira este titulo não impediu 
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que Campos de Jordão se tornasse um ambiente lúgubre. 

 

           O crescimento urbano contratava a precariedade da infra–estrutura. Para 

Bittencourt (1998), a inserção de um novo modelo proporcionado pela engenharia 

sanitarista, expressa no código sanitário de 1894, já influenciava a expansão urbana, 

dando necessária importância ao equipamento no tratamento da tuberculose. O 

perfil sanitário da cidade fundamentado nos seus ares foi definido logo na primeira 

década de 1900, quando já se recomendavam os ares da cidade aos portadores da 

moléstia pulmonar que aqui começavam a chegar a proporções consideráveis. A 

partir do início do século XX, a paisagem da cidade foi se remodelando em moldes 

modernos, sustentada pela doença.  

 

A expressão “bondade do clima” aparece nas fontes consultadas desde 1884, 

num Almanaque da cidade, sendo reimpresso de tempos em tempos em outros 

periódicos locais. Como referência, podemos citar, entre outros exemplares, o 

correio joseense de 12 nov.1939 (figura 6). 

 

Além do Boletim Médico, a Liga de Assistência aos Tuberculosos, formada 

por uma elite de médicos e intelectuais, combinava o pensamento político corrente, 

vinculado ao projeto de modernização do país, aos interesses particulares de um 

grupo à prática clínica liberal. O sentido da solidariedade das ligas com a proposta 

do Estado era “desobrigar os hospitais centrais das grandes cidades do tratamento 

desses doentes” (VIANNA, 2004). 
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    Fig. 6 - Jornal o Correio Joseense, dirigido por Napoleão Monteiro, em 12 nov. 1939. 
    Fonte: Arquivo Público Municipal de São José dos Campos 

 

 

Em 1930, a inspeção sanitária feita em São José dos Campos, realizada por 

João Ferraz Amaral, estudante de medicina de São Paulo afirmava, em amplo 

relatório, que a cidade tinha características pobres parecendo, às vezes, que seus 

prédios e casarões antigos tivessem sido abandonados. Era necessário, na sua 

concepção, mudar esse aspecto. (BERTOLLI FILHO, 1996).  

 

Até o final da década de 1930, a economia Joseense estava baseada na 

estrutura sanatorial, com investimentos e planos da administração voltados para a 

cidade da cura da tuberculose. Conseqüentemente, os problemas de infra-estrutura 
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se agravaram devido ao grande contingente de doentes que aportavam na cidade, 

sobretudo, os riscos de contágio dos sadios.  (SOARES, 2007).  

 

Não existem dados exatos sobre o número de doentes infectados que 

estavam internados no município para a data de referência, mas, têm-se uma 

projeção desse número somando-se os diagnosticados doentes em relação ao total 

da população no município, porém, a participação dos tuberculosos na vida 

econômica da cidade nos fornece indícios da influência social que os tuberculosos 

poderiam exercer na cidade (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Localização dos doentes de tuberculose na Estância Hidromineral 
de São José dos Campos, 1938. 

Natureza dos leitos  
Local 

 
N° de 

estabelecimentos Gratuito Pago 
Sanatórios 5 219 132 
Pensões 29 36 295 
Repúblicas 22 0 52 
Casa de Assistência Social Ignorado 26 0 
Residência particular 203 0 394 
Total 259 281 873 

                      Fonte: PMSJC (1938). 
   

Em 1938, dos 1.154 doentes em tratamento na cidade (cerca de 10% da 

população urbana), 54,4% encontravam-se ocupados, sendo a maior parte 

comerciários e comerciantes, contadores, profissionais liberais, ocupantes de 

pequenas profissões e funcionários públicos. Note-se a representatividade de 

algumas profissões, como comerciários, bancários e profissionais liberais em 

comparação à mesma categoria na população urbana total, por vezes superando a 

população de indivíduos “sãos” ocupados, como no caso de comerciários; outras 

representando cerca de 60% das pessoas ocupadas, como os profissionais liberais, 

especialmente médicos, mas também jornalistas. Esses dados são corroborados 

pela taxa de alfabetização, que segundo “O Anuário” de 1938, era de 56.3% para o 

total da população e de 73,1% para os portadores de tuberculose (PMSJC, 1938 

apud VIANNA, 2004). 
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Tabela 2 – Ocupação da população urbana do município de São José dos Campos, 
segundo presença ou ausência do diagnóstico de tuberculose, 1938 

Indivíduos sem TB 
diagnosticada em 1938 

Indivíduos portadores de TB 
1938 

 
 
 

Profissão  
Número 

 
% relativa ao total 

da população 
urbana 

 
Número 

 
% relativa ao total 
de tuberculosos 

 
 

Indivíduos 
com TB 
em 1944 

Bancários 9 0,08 21 2,7 13 
Comerciantes 218 2,00 44 5,6 
Comerciários  155 1,42 160 20,00 

 
149 

Carpinteiros 73 0,67 6 0,8 6 
Contador / Guarda-livro 45 0,41 32 4,1 7 
Diversas 1096 10,05 87 11,00 0 
Domésticas 3103 28,45 282 35,7 246 
Funcionários Públicos 128 1,17 41 5,2 13 
Farmacêutico / Prático 49 0,45 14 1,8 6 
Industriais 14 0,13 6 0,8 0 
Motoristas 111 1,02 4 0,5 24 
   Operários 1589 14,57 37 4,7 43 
Pedreiros 3476 31,87 5 0,6 8 
Proprietários 541 4,96 0 0 0 
Profissão liberal 86 0,79 51 6,5 0 
Tecelão 0 0,00 0 0 30 
Trabalhador de serviço 
público 214 1,96 0 0 0 

Total 10.907 100,00 790 100 545 

Fonte: PMSJC (1938) e Flório (1944) apud Vianna (2004).  
 
 

             Estão excluídos da tabela os estudantes e os trabalhadores da lavoura. As 

profissões dos portadores de tuberculose têm representatividade também naqueles 

com sanatórios específicos, como ferroviários. Em 1944, outras profissões, além dos 

tecelões surgem, como telegrafistas (9) e professores (23); 5 médicos são 

considerados curados e não catalogados. 

 

Em 1931, pela imposição da condição sanatorial, São José dos Campos 

passou a ser governada pelo médico Ruy Dória (interventor nomeado) ganhando 

prestigio e influência suficiente para se tornar líder da política Valeparaibana no 

período Varguista. Porém, para Ruy Dória, a questão da vinda das indústrias para 

São José dos Campos não era vantagem, comumente dizendo: “precisamos de 
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doentes, essa é a nossa indústria” (BONDESAN, 1996).  

 

Pelos serviços médicos prestados, Ruy Dória se popularizou no domínio 

local (figura 7). A aptidão de São José firmava-se na conformação do seu espaço. O 

funcionamento e construção de sanatórios, pensões, repúblicas e hospitais 

acompanhavam o crescimento da demanda.   

 

O município, cuja história define-se pela pobreza, encontrou relativo 

incentivo econômico com o incremento da receita de forasteiros enfermiços. Surgia a 

necessidade de explorar os bons ares de forma a contribuir para o seu necessário 

desenvolvimento. A inspeção sanitária, feita em 1930, foi apresentada ao chefe 

executivo estadual que demonstrou grande interesse pelo intervencionismo estatal 

em São José dos Campos. Alegava-se 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. 

Em 1935, a cidade conseguiu o tão almejado título de Estância Climatérica 

(SOARES, 2007). 
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   Fig. 7 - Propaganda do Sanatório Ruy Dória. 
   Fonte: Arquivo Público Municipal de São José dos Campos 

 

Para resolver os problemas de saneamento básico, moradia, transporte, a 

Prefeitura sanitária colocou em prática algumas das primeiras medidas de 

ordenação, ocupação e uso do solo urbano, instituídas a partir de 1930. Estas 

medidas resultaram no zoneamento urbano, criado por meio do Ato nº 110 de 10 de 

março de 1932 e que regeria, em 1935, todo um funcionamento baseado no espaço 

urbano dividido. 
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 José Domingues Vasconcellos assumiu a prefeitura Sanitária de São José 

dos Campos em março de 1932. A interferência da interventoria, nas ações das 

administrações municipais, foi nitidamente notada nas novas medidas de 

zoneamento. Por meio do ato de 1932, foram criadas três zonas: Residencial, 

Comercial e Sanatorial. Em 1933, a essas foi acrescentada a zona industrial 

abrangendo Santana e a recente Vila Maria (figura 8). 

 

O zoneamento apenas se adequou ao que já havia sido estabelecido pela 

dinâmica da cidade. 
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Fig. 8 - Planta da cidade em divisões: zonas sanatorial, comercial, residencial e industrial. 
Fonte: Amaral (1930). 
 
 

A delimitação geográfica imposta pela prefeitura sanitária era justificada sob a 

alegação de resguardar a estética da cidade e evitar a promiscuidade entre 

tuberculosos e sadios, assim como destinar espaço específico da cidade para a 

instalação de pensões sanatoriais e sanatórios.  

 

Estas medidas resultaram no zoneamento urbano, criado por meio do Ato nº 
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110 de 10 de março de 1932 e que regeria, a partir de 1935, todo um funcionamento 

baseado no espaço urbano dividido no zoneamento (SOARES; SOUZA, 2002). 

Cabe lembrar que esta divisão do espaço viria como condição para que, por força do 

Decreto 7007, de 12 de março de 1935, São José dos Campos se tornasse Estância 

Climatérica.2  

  

Por outro lado, há que se considerar que a iniciativa, por parte das 

autoridades públicas de São Jose dos Campos, não visava, expressamente, 

segregar as populações “perigosas” da cidade.  

 

O motivo do estabelecimento da Estância foi amplamente celebrado no 

município. De acordo com Bertolli Filho (1996), a razão para tanta comemoração 

devia-se, sobretudo, ao fato da história municipal confundir-se com a trajetória da 

pobreza no município. Os Joseenses saudavam as medidas oficiais que iriam 

produzir uma “cidade nova” onde a renovação era a palavra de ordem. 

 

 Por força desse decreto, as receitas da Estância passavam a ser constituída 

pelas arrecadações municipais destinadas à manutenção administrativa.  As receitas 

oriundas da arrecadação Estadual seriam aplicadas em serviços públicos. 

 

Com a elevação da cidade à Estância Climatérica (1935) (figura 9) instituiu-se 

a Prefeitura Sanitária, ou seja, a cidade deixou de ter eleições democráticas para a 

prefeitura e para a câmara sendo que, seus membros, eram nomeados pelo governo 

do Estado. Essa forma de manter interventores municipais nomeados por Getúlio 

Vargas levou à centralização política e a subordinação dos Estados ao governo 

central. 

 

 

 
2 Na época era utilizada a terminologia climatérica e não climática como atualmente (nota da autora). 
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Fig. 9 - Decreto Estadual que criava a Estância Climatérica de São José dos Campos 
Fonte: “Correio Joseense” de 17 mar.1935  
 
 

Desde a virada do século XIX para o século XX, uma grande atração sobre os 

enfermos e, consequentemente, novas levas de doentes buscavam tratamento e 

profissionais da área médica envolvidos profissionalmente com a tuberculose 

(SANTOS 2006). O crescimento urbano esteve associado, até a metade do século 
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XX, aos sanatórios e pensões que atraíram tuberculosos e médicos de todo o país; e 

em menor proporção às indústrias, que atraíram principalmente moradores da zona 

rural da região, inclusive o sul de Minas Gerais. 

 

Os investimentos vindos de fora da cidade para sustentar a Estância 

Climatérica e agora também Hidromineral (Fig. 10), eram controlados pelo Estado, o 

que se mostrou um facilitador para fazer de São José dos Campos local de 

implementação das políticas públicas. 

 

Lessa (2001), ressalta que entre a decadência e a opulência do Vale do 

Paraíba, nota entre o período marcado pelo Estado Novo, à ditadura de Vargas, 

como um novo período de emergência desta região no cenário nacional.  O marco 

da ação planejadora do governo varguista na região foi o decreto numero 9.716, de 

9 de novembro de 1938. O decreto apoiava à recuperação econômica da região 

valeparaibana (indústria e comércio), no ramo da produção mineral, vegetal e no 

ramo da organização econômica, por via de assistência ao cooperativismo. para 

criação de estações experimentais e hortos florestais.  

 

 “O planejamento estatal e as transformações urbanas e industriais mudaram o 

rumo do processo de industrialização e crescimento urbano no Vale do Paraíba 

paulista (LESSA, 2001). 
 
 

O Vale do Paraíba paulista, não tinha vínculos expressivos com o complexo 

cafeeiro, como era o caso de outras regiões do estado de São Paulo, no entanto tem 

primeiro incentivos municipais, e depois incentivos estaduais e da união em sua 

base estruturadora. 
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Fig. 10 - Placa de Identificação do Município 
Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos 

 

Há, na verdade, uma interdependência das atividades, das funções e dos 

grupos entre as grandes cidades centrais e o território circunvizinho. São José dos 

Campos a partir de 1935 passou a ser Estância Climatérica recebendo cada vez 

mais doentes e, sobretudo, investimentos estatais, como o Fundo de Melhorias das 

Estâncias (FUMEST), A essa política governamental Lessa (2001) define como 

“política territorial desenvolvimentista”. O investimento do Estado na cidade 

sanatorial criou as bases da infra-estrutura que viabilizaram a cidade industrial 

moderna. 

Campos de Jordão e São José dos Campos reúnem quase todos os leitos 

pagos do Brasil, pois são cidades que se destacam pela representação de estância. 
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Tabela 3 – Leitos hospitalares para tuberculosos dos municípios de Campos do Jordão e 
São José dos Campos em 1935, segundo fonte de pagamento. 

 
Município 

 
Hospital Leitos 

Gratuitos 
Leitos de 

Pensionistas 
Total de 
Leitos 

Campos do 
Jordão Sanatório Santa Cruz 

 
43 

 
34 

 
77 

 Abrigo São Vicente de Paula 25 0 25 
 Sanatório São Paulo 53 24 77 
 Sanatório Maria Auxiliadora 29 9 38 
 Associação Sanatórios 

Populares 47 22 69 

 Sanatório de Santos 48 0 48 
 Sanatório Ebenezer 22 10 32 
 Sanatório São Cristóvão 8 24 32 
 Pensionato Divina Providência 21 24 45 
 Total de Campos do Jordão 296 (66,8%) 147 (33,2%) 443 (100%) 

São José 
dos Campos Sanatório Maria Imaculada 

 
22 

 
25 
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 Sanatório Vicentina Aranha 80 50 130 
 Sanatório Ezra 36 0 36 
 Sanatório Ruy Dória 0 88 88 
 Sanatório Vila Samaritana 39 ? 39 
  Total de São José dos Campos  177 (52,1%) 163 (47,9%) 340 (100%) 
Fonte: Mascarenhas (1953). 

 

De acordo com Zanetti (2008), se por um lado a tuberculose inseriu a 

economia de São José dos Campos na economia do país, por outro, as dificuldades 

administrativas advindas da presença dos doentes e dos riscos de contágio, fizeram 

com que a política estadual interferisse nos problemas urbanos da cidade.  

 

Para Lessa (2001), a intervenção do Estado na cidade foi aparentemente 

maior que nas regiões de Campinas, Baixada Santista e mesmo na capital. Um dos 

marcos dessa intervenção foi o período sanatorial, que deixou afluir para a cidade, 

uma leva de pessoas pobres e doentes, estimuladas, por uma política do Estado, 

associado à filantropia. As crises urbanas, oriundas desse fenômeno social ativaram 

políticas e investimentos públicos e privados que “transformaram a forma urbana e 

estabeleceram um novo lugar para São José dos Campos na divisão social e 

territorial do trabalho e no processo de descentralização dos problemas urbanos da 

capital paulistana”. Os doentes, que as metrópoles temiam e tentavam isolar, foram 
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acolhidos por São José dos Campos e foi a sua existência em massa no espaço 

joseense que possibilitou ao município reivindicar verbas estaduais para empreender 

as reformas modernizadoras do espaço urbano. 

 

Em Chuster (2000), casas de família, hotéis e pensões passaram a abrigar 

os tísicos excedentes que ficavam fora da capacidade médica da capital do Estado. 

A adaptação de outras edificações em áreas de uso residencial e comercial 

demandou a reformulação da política urbana local, com a adoção de um 

zoneamento que melhor promovesse a segregação e o afastamento dos infectados 

pela tuberculose do centro urbano. Para atendimento desses doentes a cidade de 

São José dos Campos criou condições não só para o controle das edificações de 

assistência médica como de outras localizadas em áreas de uso residencial e 

comercial.  

 

A vocação sanatorial da cidade demandou a reformulação da política 

urbana local com a adoção de um zoneamento visando promover, de forma 

satisfatória, o atendimento aos doentes e o seu afastamento no centro urbano. Essa 

política marcou profundamente as relações sociais do espaço urbano ultrapassando, 

inclusive, as fronteiras do município, resultando numa forte tendência 

segregacionista. O plano urbanístico estabeleceu as técnicas disciplinares que se 

tornaram, a partir do século XIX, pressupostos básicos para o processo de 

homogeneização implementado pelo capital sobre o conjunto da população, visando 

o controle sobre as massas populacionais crescentes nas cidades (FOUCAULT, 

1982). 

 

Foucault adotou o princípio do panoptismo como forma de entender a 

vigilância cerrada sobre os indivíduos, a ponto de acentuar que os governantes 

sonhavam com o estado da peste, para ver funcionar suas disciplinas perfeitas Esta 

é a fórmula da utópica cidade impecavelmente governada, que trata os tísicos como 

pestilentos, projetada em finos recortes disciplinares. O esquema panóptico pode ser 

considerado um intensificador da vigilância para qualquer aparelho de poder, cujo 
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objeto e fim não se resumem à relação de soberania, mas às relações de disciplina ( 

(FOULCAULT, 1982)   

 

A repartição pública de São José dos Campos, visando intensificar a 

fiscalização dos moradores e impedir o trânsito livre entre eles produziu um 

minucioso censo municipal (figura 11). Por meio de um detalhado censo demográfico 

obtinha-se conhecimento do local de residência, perfil clínico de cada habitante, 

incluindo o endereço dos familiares. Buscava-se vasculhar sobre a vida dos 

habitantes e, sobretudo, criar meios para intervir em nome da saúde publica. A 

redução dos antigos e novos joseenses ao capital humano útil e lucrativo para o 

Estado e cidadãos subservientes aos interesses da ditadura tinha como 

continuidade o que comodamente definiu-se como “defesa da raça”. Logo, uma 

estratégia foi usada, a reeducação individual e coletiva e a intensificação da 

vigilância em nome da saúde (BERTOLLI FILHO,1996). 
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Fig. 11 – Formulário aplicado no recenseamento demográfico realizado em 1938. 
Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 
 

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. As ações da 
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policia sanitária endureceram a partir de 1938, sob o comando do médico chefe do 

centro de saúde local, que invadia casas, fábricas e lojas comerciais, indicando os 

indivíduos que deveriam ser removidos para outros locais, sob escolta policial no 

caso de resistência. Para tanto, foram destacados vigilantes sanitários para atuarem 

nas estações rodoviária e ferroviária, além das principais entradas da cidade, para 

inquirir os transeuntes sobre seu estado de saúde, e os motivos que os faziam 

chegarem ao município (SOARES;SOUZA,  2002). 

 

Neste censo, constava que a população tinha o prazo de 48 horas para 

devolver a ficha devidamente preenchida Na ficha também incluía que a notificação 

da moléstia contagiosa era obrigatória por lei, sendo que a tuberculose deveria ser 

notificada em qualquer de suas formas clínicas para os efeitos do presente 

regulamento. Caso não fizessem a notificação, sofreriam pena de multa e se 

ocorresse reincidência, a multa teria seu valor dobrado, sob o decreto nº 5043, de 13 

de junho de 1933 - artigo 410. 

 

Zanetti (2008) refere-se a São José dos Campos como cidade hospedeira 

da tuberculose apoiada em um completo sistema estratégico de propaganda em que 

o Boletim Médico, publicado pelos tisiólogos, teve um papel fundamental. Nota-se 

que o discurso de contenção das doenças propagadas pelo Estado tinha um sentido 

que ia além das preocupações com a saúde pública. O início do século inspirava e, 

sofregamente respirava a política de modernização que os ventos traziam da 

Europa.  

 

O crescimento das cidades, neste período, estava associado às 

transformações do país independente que procurava se inserir nos marcos 

internacionais do desenvolvimento do capitalismo tanto do ponto de vista das 

relações econômicas quanto pela incorporação de doutrinas, valores e modos de 

vida. O Boletim Médico (1930-36), dirigido pelo médico Nélson D’Ávila, retratou a 

preocupações do setor político local, expressando a idéia do momento. Um dos 

objetivos da publicação do Boletim foi criar condições para que a implementação da 
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Estância climática e Hidromineral na cidade viabilizasse os projetos de interiorização 

dos problemas da metrópole (Idem, 2008). 

 

O aumento demográfico ocorrido na cidade em relação ao Vale do Paraíba 

deve-se a um conjunto de fatores como: a instalação de indústrias e a economia da 

doença, ambas intensificaram e atraíram população para diversos serviços na 

cidade. A população cresceu desde 1934, à base do componente migratório, perfil 

que ainda caracteriza a cidade. A imigração de famílias dos doentes para a cidade 

trouxe a demanda de mão-de-obra requisitada pelas indústrias e por outras funções 

as quais a cidade se especializava, conforme tabela 4. 
 
  Tabela 4 – Variação percentual da população urbana, São José dos Campos e Região  do 

Vale do Paraíba, 1934 a 1964.  
  
 
 

 
1934-40 

 
    1940-50 

 
   1950-60 

 
São José dos Campos 

 
55,8 

 

 
91,9 

 

 
       113 

 
 
Vale do Paraíba 
 

 
15,7 

 
41,4 

 
70,6 

Incremento relativo de 
São José Campos 

 
3,6 

 

 
2,2 

 

 
1,6 

 
   Fonte: Muller (1969). 
 

 

O depoimento da senhora Maria de Lourdes Pollon Ramos, de 83 anos, nos 

revela um pouco da história desses imigrantes. Sua história e a de seu marido, 

senhor Winebaldo Serafim Ramos representam em parte, os anseios dos que 

procuravam a cidade para tratamento. O senhor Winebaldo chegou em 1942, vindo 

da cidade de Tupã, a 648 km da cidade de São José dos Campos (figura 12). Ao 

contrair tuberculose, foi encaminhado para se tratar na então Estância hidromineral e 

climatérica do município pela igreja Evangélica, internando-se no sanatório 

Samaritanos de 1942 a 1945 (figuras 13, 14 e 15).  
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Fig. 12 - Ilustração dos municípios do Estado de São Paulo, cidades de Tupã e São José dos Campos, 
distancia de 680 km.    
Fonte - Fonte: http://www.google.earth.com.br acesso em: 31  mar. 2009 

 
 

Seu tratamento durou cerca de dois anos, retornando, logo após a cura, à 

cidade de origem, casando-se lá com a senhora Maria de Lourdes Pollon Ramos no 

ano de 1945. No mesmo ano, o senhor Winebaldo retornou à cidade de São José 

dos Campos com sua esposa, alegando que ali havia melhores condições de 

empregos. Desiludido e desempregado acabou se especializando em eletrônica, 

(Fig. 16) curso feito por correspondência que lhe dava oportunidades de trabalhar 

em sua própria residência como autônomo. O Senhor Winebaldo percebeu que, na 

cidade reconhecida nacionalmente como acolhedora de doentes, o tísico curado 

dificilmente conseguia ocupações no comércio ou na indústria.  
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te     

 

Fig. 13 - Winebaldo Serafim Ramos, no sanatório Samaritano, 1942.  
Fonte: Acervo particular da autora. 

                                                                                                                
te     

 

 
Fig. 14 - Entrada do sanatório Samaritano – o primeiro da direita para esquerda: Sr. Winebaldo Serafim 
Ramos. 
Fonte - Acervo particular da autora. 
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Fig. 15 – O primeiro da esquerda para direita, Winebaldo Serafim Ramos e dona Maria, administradora do 
Sanatório junto aos demais internos, ano de 1942. 
Fonte - Acervo particular da autora. 
 
 

 
Fig. 16 - Diploma do curso de rádio técnico cursado por correspondência pelo Sr. Winebaldo Serafim 
Ramos no ano de 1945. 
Fonte: Acervo particular da autora. 
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Já sua esposa, imune da doença, foi aproveitada como operária na fábrica da 

Tecelagem Parayba: 

 
Meus pais vieram da Itália de navio fugindo da falta de trabalho. Eu 
nasci aqui no Brasil, em Iacri cidade que fica ali na estrada da 
Sorocabana.  Casei-Me na cidade de Tupã e depois viemos para São 
José. Meu marido já conhecia São José, porque infelizmente teve 
tuberculoso por 2 anos, enquanto estávamos noivos, e ficou 
internado no Samaritano em 1942 a 1944 e ele disse que conheceu 
bastante gente que ia dar emprego para ele. Com o falecimento de 
minha mãe eu recebi uma herança que deu para nós comprarmos 
um terreno na Vila Maria. E então eu fui trabalhar na fábrica, pois 
quem foi tuberculoso não poderia se misturar com operários, “mesmo 
ele estando curado”, não era aceito na fábrica. Então ele fez um 
curso a distância e se formou em rádio–técnico no ano de 1945, 
passou então a trabalhar como autônomo em casa,  conforme  Maria 
de Lourdes  Pollon Ramos (informação verbal), anexo A.1. 

 
 

O interesse dos doentes tuberculosos e de sua família pela cidade, atraídos 

pelo discurso da cura da doença, se vislumbrava como uma possível solução para o 

problema da demanda de mão-de-obra que a indústria necessitava. A perspectiva 

de cura acabava mantendo uma população fixa e considerável, que poderia ser 

amplamente aproveitada pelas exigentes necessidades da indústria nascente 

(LESSA, 2001). 

 

        Soares (2007) considera que, para uma sociedade moderna, era imprescindível 

que houvesse transformações saneadoras urbanas, baseadas nos conhecimentos 

técnicos e científicos. Para implementação destes ideais foi fundamental o papel de 

alguns profissionais, tais como os médicos sanitaristas que cuidavam da saúde da 

cidade, e os engenheiros, que cuidavam das intervenções urbanísticas, promovendo 

demolições das habitações insalubres que causavam riscos à saúde da população. 
 
  

2.2 O Centro da cidade dividido pela doença 
 

Os grandes centros urbanos brasileiros sofreram transformações na década 

de 1940. Na cidade de São José dos Campos não foi diferente. O centro, espaço 

mais dinâmico, representado pela movimentação de pessoas por conta da 
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concentração dos serviços e do comércio, foi alvo de intensas modificações, 

principalmente pela concentração de áreas consideradas insalubres segundo o 

código sanitário da cidade, gerando riscos à saúde da população (SOARES,  2007). 

 

Paula Vianna (2004) tratou da organização do espaço como um produto das 

relações entre a sociedade e o poder do Estado, influenciadas pela economia e 

possibilitada pela política. Esse espaço que se revela, ao ser compreendido como 

construção social, concretiza a narrativa histórica, possibilitando uma melhor 

compreensão de como as políticas são formuladas e materializadas no espaço 

urbano.  

 

Dessa forma, as realidades econômicas em São José dos Campos a partir 

da década de 1920, se resumiam na força de duas atividades: a sanatorial, que 

movimentou a economia, e a industrial, alojada em boa parte, na paisagem do bairro 

de Santana. Enquanto a zona sanatorial e comercial da cidade eram movimentadas 

também pelos doentes da tuberculose, o bairro de Santana, agora uma zona 

industrial, projetava-se, por conta do seu isolamento, um centro a parte. 

 

Segundo Soares (2007), no período de 1933-1935, sob o governo do Dr. 

Rodolfo dos Santos Mascarenhas, foi determinada a desapropriação de áreas 

Centrais, sendo que uma delas transformou-se na Avenida São José, de acordo com 

o cumprimento da legislação Sanitária Estadual apoiando-se na política de 

modernização do país. 

 

Porém, a infra-estrutura de São José dos Campos não apresentava 

características de desenvolvimento, conforme observou Bertolli Filho (1996). O autor 

ressalta que o alto grau de miserabilidade da maior parte dos tuberculosos 

confundia-se com os pobres Joseenses. A situação era de grande preocupação, 

pois não se acreditava no poder de contenção da terrível peste branca, levando os 

sadios a suplicarem por medidas que mudassem a situação atual. 
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As transformações da paisagem urbana de São José dos Campos foram 

mais significativas no período em que o prefeito engenheiro sanitarista Dr. Francisco 

José Longo assumiu, em 1938. Em sua gestão observa-se a preocupação com 

questões relacionadas à falta de higienização urbana, representada pelas ruas sem 

pavimentação, pela falta de água, precariedade no serviço de coleta de esgoto, etc. 

Nesta ocasião, foi criada a taxa de colocação de guias e sarjetas em decorrência da 

ampliação dos serviços públicos. Estas desapropriações amparavam-se na gestão 

de Francisco José Longo que enaltecia a modernidade e o embelezamento da 

cidade, atenção voltada, principalmente, para a região central.  

 

Em 1938, casebres insalubres foram demolidos, ruas alargadas e 

moradores desapropriados, essas foram algumas das propostas do novo perfil do 

espaço. O centro moderno de São José dos Campos, ao contrário do que ocorria 

nas outras cidades, delineava-se como o local de concentração da doença. 

Sanatórios foram erguidos enquanto uma política de zoneamento dava diferentes 

funcionalidades aos espaços (SOARES; SOUZA, 2002). 

 

As verbas recebidas pelo Estado eram destinadas ao saneamento e 

organização do espaço urbano, as desapropriações dos imóveis eram justificadas 

pelo discurso de modernização da cidade. Entre as décadas 1930 a 1940, o 

urbanismo era associado ao embelezamento urbano. Existe uma vasta legislação 

sobre a desapropriação de imóveis, alargamento de vias publicas, novos prédios, 

instalação de água e rede de esgoto (SOARES, 2007). 

 

Uma das funções do espaço urbano, segundo Vilaça (1978), é a 

acessibilidade às regiões centrais. O autor percebe que as classes de alta renda 

detêm os mecanismos de apropriação das zonas centrais, o que resulta na 

segregação sócio-espacial. Uma área central não é necessariamente o centro 

geográfico da cidade, mas sim a área dotada da maioria dos serviços urbanos 

públicos e privados. No caso de São Jose dos Campos, a zona sanatorial 

concentrava-se no centro assim caracterizado, onde se investiu notadamente nos 



 61

serviços de infra-estrutura. 

 

Pode-se perceber, na relação abaixo que, em sua maioria, as pensões que 

alojavam os doentes estavam localizadas no cento da cidade (figura 17), que sofreu 

adaptações urbanas para atender à demanda de tuberculosos e incrementar a 

economia da doença. João Amaral, estudante de medicina da USP, relatou, em 

1930, que o número de pensões existentes ultrapassava os índices anotados, uma 

vez que as pessoas viam na atividade uma vantajosa forma de captar recursos. No 

cadastro fiscal da prefeitura temos um levantamento de 23 pensões, (dia 5-7-1930), 

conforme relação a seguir: 

 
               Tabela 5 - Nomes e endereços de pensões, 1930. 

Nome Endereço 
D. Dulce Rodrigues dos Santos  Praça Affonso Penna 

José Castilho  Rua Parahybuna 
Clarinda Gonçalves Rua Sebastião Hummel 
Constância Furquim Leite R. Humaytá 

Elvira Ciochi  R. - Antônio Saes 
Saul Block   R. Rubião Jr. 
Olívio Dias   Av. João Guilhermino 
Benedicto Antônio de Freitas  R. Parahybuna 

João Batista da Cruz  Rua Antônio Saes 119 
Odtte Santos  Av. João Guilhermino 
Hana Rosensack  Av. Floriano Peixoto 
Leonor Ribas  R. Humaytá, 21 
Emanuel Rosenberg  R. João Guilhermino 
João Muzaco  Rua da Fábrica 
Menotti Secheto   R. Serimbura 
José Gogliano  Av. Floriano Peixoto 
Sylvio Polesky  R. Antônio Saes 
Cidália Carreira  R. Rubião Jr, 13 
Miguel Simões dos Prazeres   R. Antônio Saes 

Luiza Soares Cardoso   R. Villaça 
Quirino Mezzanotte   R. Villaça 
Romão Ovalli  R. Villaça    

    Fonte: Amaral (1930). 
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Sanatórios
Cerâmica Weiss e 
Tecelagem Parayba

Pensões

Abrigo da Cruzada Paulista de
Assistência aos tuberculosos

Legenda:

 
Fig 17 - Planta do Zoneamento da cidade de São José dos Campos, em 1938, e distribuição dos 
sanatórios, pensões, e principais indústrias. 
Fonte: Bittencourt (1998). 

 
 

Em 1935, a prefeitura sanitária estabeleceu um plano para o calçamento da 

área central da cidade, compreendido entre as ruas Coronel Monteiro e Rubião 

Junior (Fig. 18). Nesse período, só havia calçamento num pequeno trecho da rua XV 

de Novembro. No restante da área central, as vias ainda eram despavimentadas e 

empoeiradas (SOARES; SOUZA, 2002). As ruas do centro foram remodeladas em 

grande parte com padrões higienistas.(figuras 18, 19 e 20). 
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Fig. 18 - Rua Coronel José Monteiro esquina com rua Vilaça, 1940. 
 Fonte: Fonte-livro memória fotográfica São Jose dos Campos -1916-1952 Prefeitura Municipal, Setor 
Assessoria de comunicação e propaganda Ltda. 
 

 
Fig. 19 - Rua Humaitá, 1950 
Fonte: Fonte: Fonte-livro memória fotográfica São Jose dos Campos -1916-1952 Prefeitura Municipal, Setor 
Assessoria de comunicação e propaganda Ltda. 

 

Moreira (1997) relata que as propostas de Brito estão inseridas no 

movimento geral que rompia relação entre o edifício e o lote existente desde os 

tempos coloniais. As novas exigências higiênicas levariam a adoção dos recuos, que 
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proporcionaria o isolamento das moradias no terreno e a ruptura da continuidade do 

tecido colonial, impondo uma nova imagem urbana. Em 1924, a antiga estação 

ferroviária foi transferida para a avenida Sebastião Gualberto, no bairro da Vila 

Maria. 
 

 
Fig. 20 - Rua Sebastião Humel, 1940. 
Fonte: Fonte: Fonte-livro memória fotográfica São Jose dos Campos -1916-1952 Prefeitura Municipal, Setor 
Assessoria de comunicação e propaganda Ltda. 
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 Fig 21 - Inauguração do calçamento da rua Sebastião Humel, 1940.  
 Fonte:Fonte:Fonte-livro memória fotográfica São Jose dos Campos -1916-1952 Prefeitura Municipal, Setor 
Assessoria de comunicação e propaganda Ltda. 
 

 
 Fig. 22 - Rua Siqueira Campos/ Praça João Pessoa, 1950. 
 Fonte:Fonte-livro memória fotográfica São Jose dos Campos -1916-1952 Prefeitura Municipal, Setor 
Assessoria de comunicação e propaganda Ltda. 
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  Em 1909, foi aprovada uma lei propondo a isenção de impostos para 

prédios com “moderna arquitetura”, com jardins à frente, localizados na avenida, 

doutor João Guilhermino (fig. 23). Neste momento, constata-se a tendência de 

antigas formas de ordenação de lotes coloniais com mais intensidade, e essas 

mudanças refletem-se já nas administrações sanitárias, quando as novas 

concepções de modernismo constam em projetos de engenheiros, como o 

sanitarista Saturnino de Brito. 

 

 
Fig. 23 - Av. dr. João Guilhermino, décadas de 1910-1940 e 1950. 
Fonte Fonte:Fonte-livro memória fotográfica São Jose dos Campos -1916-1952 Prefeitura Municipal, Setor 
Assessoria de comunicação e propaganda Ltda. 
 
 
2.3 Indústria no seio da economia sanatorial 
 

 

A fase inicial da industrialização moderna no Brasil abrangeu o período de 

1870-1930, e se iniciou, no Vale do Paraíba, nas primeiras décadas do século XIX, 
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quando surgiram estabelecimentos fabris característicos da primeira revolução 

industrial na Inglaterra. O crescimento do setor industrial no país só foi possível 

depois da década de 1920, quando o modelo econômico agroexportador, baseado 

na cafeicultura, começou a desmoronar (FAUSTO 2001). 

 

Segundo Bertolli Filho (1996), uma das medidas promovidas por Getúlio 

Vargas, no período de 1930-1945, trouxe a oportunidade de instituir uma política de 

união entre o Estado e as outras esferas do poder público, visando o crescimento da 

industrialização no país. Ações governamentais marcaram o amadurecimento de 

uma vertente urbana e industrial principalmente na região sudeste. 

 

O fortalecimento do sistema fabril implicava a estruturação do mercado 

interno que dependia, por sua vez, da mão-de-obra assalariada, mercado que viria 

consumir os produtos industrializados. São Paulo concentrou os empreendimentos 

fabris, o que desencadeou a saturação desse mercado e conseqüentemente elevou 

os custos para novos empreendimentos nessa região. Essa situação aumentou a 

migração de novas fábricas para regiões distantes da capital. Nesse momento, a 

industrialização no Vale do Paraíba ganhou importância, e o município de São José 

dos Campos propiciou as condições ideais para que isto acontecesse (SANTOS 

2006). 

 

No entanto, a economia do Vale do Paraíba, observando o período de 1870 a 

1930, registrou um lento crescimento nas atividades industriais. Estas atividades 

limitavam-se ao setor têxtil, cerâmico e de alimentos, em função da matéria prima 

disponível, bem como pela proximidade de São Paulo e Rio de Janeiro, principais 

centros de distribuição e consumo do país. O Vale do Paraíba passou a ser uma 

região estratégica por manter ligação ferroviária e rodoviária com dois grandes 

centros industriais e dinâmicos da economia, Rio de Janeiro e São Paulo. A cidade 

de São José dos Campos era o alvo de investimentos e de intervenção do governo 

tanto no que diz respeito à industrialização quanto a projetos de políticas de saúde 

(LESSA, 2001).  
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 O processo de ordenamento das redes urbanas e do espaço urbano se deu 

em praticamente todo o mundo capitalista como um elemento de reestruturação do 

próprio sistema. Redes de infra-estruturas se espalharam por meio de uma malha de 

fios e tubulações. Apontar com exatidão o início da industrialização na cidade é 

tarefa complexa, porém, no final do século XIX, no Vale do Paraíba e em São José 

dos Campos, a maior parte da população estava na zona rural.  No entanto, havia 

alguns empreendimentos modestos de origem familiar, dedicados ao abastecimento 

do mercado local, principalmente da zona rural. 

 

Uma ação relevante no processo de transformação urbana de São José dos 

Campos teve início com a chegada da ferrovia em primeiro de agosto de 1876. A 

estação Engenheiro Martins Guimarães (Fig. 24), a principio, estava instalada na 

região central da cidade, especificamente na rua João Guillhermino.  

 

A fase de industrialização tomou impulso no município na década de 1920, 

Isto se deve a vários fatores tais como a concessão de incentivos fiscais e territoriais 

pela prefeitura municipal para a instalação de indústrias (SANTOS, 2006). 
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Fig. 24 - Estação Engenheiro Martins Guimarães, na rua João Guillhermino. 
 Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 

 

A usina hidrelétrica, situada no bairro do Turvo, inaugurada em 1910, 

proporcionou um importante requisito para novos investimentos na área industrial, e 

para a iluminação pública da cidade. A partir da década de 1920, a administração 

municipal adotou novas políticas públicas promovendo a vinda de indústrias que se 

juntaram aos modestos comércios e estabelecimentos existentes que abasteciam o 

mercado local, tanto urbano como rural. A indústria passou a ser uma das opções ao 

desenvolvimento.  

 

Em São José dos Campos, a resolução Nº 4 de 18 de maio de 1920 

concedia favores especiais aos investidores com doações de terrenos para as 

indústrias a serem instaladas no município. Para isto, a empresa deveria ter um 

capital superior a quinhentos contos de Réis e deveria contratar mais de cem 

operários, além de possibilitar uma quantidade de vagas destinadas à contratação 

de mão-de-obra feminina. Essa resolução propiciou uma alternativa às empresas 

que se originavam da capital Paulista em busca de lucro e, fosse pelo valor da terra, 

da mão-de-obra ou pelo pequeno volume de capital disponível (figura 25). 
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 Fig. 25 - Resolução nº 4 de 18 de maio de 1920, Correio Joseense de 30 maio 1920. 
 Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 
 

 

A instalação da Tecelagem Parayba foi um marco referencial na história do 

município e do bairro de Santana.  Noticiada, em 1925 pelo Correio Joseense, a 

inauguração da fábrica recebeu grande destaque, evidenciando-se sua importância 

para o desenvolvimento local (figura 26). 
“Assim possa se confirmar quanto a installação do importante 

estabelecimento industrial que a companhia Fiação Tecelagem Parayba 
vai funcionar terá inicio dentro de pouco tempo terá concluída as 
edificações da obra, já é do conhecimento e da compreensão de todos 
que a importante fabrica será para o nosso meio e para o 
desenvolvimento local e será um elemento a mais para o progresso de 
nossa Estância” (CORREIO JOSEENSE, 31abr.1925). 
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   Fig 26 - Correio Joseense 31abr.1925 –  Anúncio da vinda da fábrica. 
   Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 
 

 

A primeira a se beneficiar da resolução de incentivo à indústria em 1920 foi 

a fábrica de louças Santo Eugênio (figura 27), que iniciou suas obras neste mesmo 

ano de 1920, sendo a pioneira na cidade. A segunda, “um dos nossos focos de 

estudo”, veio no ano de 1925, a fábrica de Tecelagem Parayba (figura 28). Ambas 

acabaram se transformando nas primeiras indústrias de maior vulto a serem 

instaladas na cidade com os benefícios oferecidos pela prefeitura. Episódio que, de 

fato, marcou o início da industrialização na cidade, resultado de uma política pública 

para atrair investimentos fabris, consignadas em lei municipal.  
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 Fig. 27 - Fábrica de Louça Santo Eugênio, década de 1930. 
 Fonte: Arquivo Público do município de São Jose dos Campos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig. 28 - Símbolo da fabrica Tecelagem Parayba. 1920.  

    Fonte: Arquivo público do Município de São José dos Campos. 
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A instalação dessas empresas, somadas ao funcionamento dos sanatórios e 

pensões elevou os dados demográficos referentes aos anos de 1920 a 1938. 

Estima-se que, em 1920, o município contava com uma população de 30.681 

habitantes, chegando este número a 31.606 em 1934. Em 1920 a população urbana 

era de 8.659 habitantes, representando 27%.  Em 1938, temos 14.474 habitantes na 

zona urbana, 40% do total de 38.000 do município. Podemos perceber o 

crescimento demográfico do município e o processo de migração rural para o centro 

urbano, conforme registro da tabela 6. 

 
           Tabela 6 - Crescimento Demográfico da População Urbana do Município de São                       

José dos Campos 
  

          Ano            Pop. Município     Pop. Rural               Pop. Urbana 
 

1920 
 

30.681 73% 27% 

1938 38.000 60% 
 

40% 
 

             Fonte: Muller (1969)  

 

Esse crescimento relativo da população urbana é gerado sem dúvida pelos 

investimentos industriais e sanatoriais ao proporcionar o crescimento da população e 

a formação da mão-de-obra que pudesse suprir a demanda exigida pelas novas 

vocações, sobretudo a partir da chegada dos tuberculosos em São José dos 

Campos. No Brasil, o aumento da população urbana aconteceu em meados da 

década de 1970. Em São José dos Campos esse fenômeno aparece a partir da 

década de 1920. A resolução municipal de nº 04 de 1920, buscando atrair 

investimentos que a capital paulista não conseguia mais açambarcar, representou de 

fato uma injeção de ânimo nas economias do município que tinha no complexo 

sanatorial sua maior receita. 

 

  Nota-se na tabela 7, que a partir da década de 1940 a população de São José 

dos Campos tendeu a ultrapassar índices da região do Vale do Paraíba.  A política 

de atração de doentes se juntava à política de atração de capital que, dado ao 
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empenho da administração local, acabou por seduzir alguns investidores. 

 
Tabela 7 – População rural e urbana e taxa de urbanização para a região do Vale do 
Paraíba e cidade de São José dos Campos, 1934 a 1950. 
 

 1934 1940 1950 
 Região SJC Região SJC Região SJC 

Rural 256.253 20.182 228.767 21.805 247.226 18.204 

Urbana 123.656 8.659 143.118 14.474 202.498 26.600

Total 379.909 28.841 371.885 36.279 449.724 44.804
Taxa de 
Urbanização 32,5 30,0 38,5 39,9 45,0 59,4 

Fonte: IBGE, censos Demográficos, para 1940 a 1950  

  
A industrialização de São José dos Campos da década de 20 passou a ter 

uma aceleração quantitativa e qualitativa a partir de 1940. Conforme Correa (1997), 

a rede urbana das áreas industriais do Sudeste, especialmente aquelas do Vale do 

Paraíba e das áreas próximas à metrópole Paulista, caracteriza-se por forte 

tendência a uma coalizão física e forte integração funcional. Trata-se de um padrão 

especial de áreas urbano industrial originador de corredores urbanizados. 

 

A industrialização, como uma atividade alternativa para a cidade de São 

José dos Campos começa a ser visualizada para mudar-se o conceito que o 

município caracterizava-se pela sua pobreza e pela horda de doentes que aqui 

habitavam. Santana começa a se configurar como uma opção de expansão efetiva 

em 1915, com o término da construção da ponte vinda da França e iniciada em 

1920. Assim São José dos Campos se transformou em uma cidade laboratório, onde 

os investimentos industriais e sanatoriais cresciam juntos até meados da década de 

1950 (LESSA, 2001). 
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3 O BAIRRO DE SANTANA E SEUS SENTIDOS E PERCEPÇÕES 
 
 

 

 
 Fig. 29 - Bairro de Santana início do século XX (sentido Centro-Santana). 
 Fonte: Arquivo Público Municipal de São José dos Campos 

 
 
 

3.1 Conceito de bairro 
 

 

Na concepção de Lynch (1999), bairros são as regiões médias ou grandes de 

uma cidade concebidos como dotados de extensão bidimensional. O observador 

neles penetra mentalmente e eles são reconhecidos por possuírem características 

comuns que os identificam. Sempre identificáveis a partir do lado interno são 

também usados para referência externa quando visíveis de fora. O conceito deste 
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autor refere-se a uma área percebida relativamente como homogênea em relação ao 

resto da cidade ou, ao menos, como possuindo uma certa característica em comum 

que permite diferenciá-la do resto do tecido urbano. Lynch se utiliza do critério visual, 

perceptivo, e não são considerados apenas limites administrativos.  

 

As características que determinam os bairros podem ser das mais variadas 

naturezas: texturas, espaços, formas, detalhes, símbolos, tipos de edificações, usos, 

atividades, habitantes, grau de conservação, topografia. Os bairros desempenham 

papel importante na legibilidade da cidade, não apenas em termos de orientação, 

mas também como partes importantes do viver na cidade, e podem apresentar 

diferentes tipos de limites (LYNCH, 1960). 

 

Apesar da classificação em categorias, Lynch (1960), observa que cada um 

desses elementos especificados pode mudar de tipo conforme as circunstancias do 

modo como é observado e percebido, oberva também que nenhum deles pode 

existir isoladamente em situação concreta, ou seja “os bairros são estruturados com 

pontos nodais, definidos por limites, atravessados por vias e salpicados por marcos”. 

Dessa forma se a análise de determinada paisagem começa pela diferenciação dos 

dados em categorias, deve sempre terminar por sua reintegração à imagem total. 

 

O aspecto que fica evidente na obra de Lynch (1960), é a tentativa de 

estabelecer uma metodologia de análise que toma como referencial a perspectiva de 

visão do usuário e a relação que este estabelece com os elementos percebidos nos 

cotidianos das cidades. O estudo procura dimensionar as diversas maneiras de 

como ele vê, sente, compreende, utiliza-se e se apropria dos espaços da cidade, de 

suas formas, de seus elementos e de suas atividades. 

 

Nos estudos da geografia urbana, Jorge (1999), afirmou que o conceito de um 

bairro, assim como da cidade, emerge com a posse do solo por um determinado 

grupo humano e se estabelece propiciado pela sobrevivência e pelo crescimento.  

Buscou-se no decorrer da povoação Portuguesa no Brasil, um sitio natural propício 
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para o habitat e que, ao mesmo tempo, tivesse características de via de 

comunicação. 

 

           No conceito da formação dos primeiros bairros paulistanos, encontramos o 

crescimento expansionista, incentivado pelas doações territoriais. Esta situação 

intensificou a predominância do patriarcado rural, e permitiu a disposição de grupos 

organizados dentro destes limites. Com o decorrer do tempo, constituíram-se vilas e 

arraiais beneficiados pelos latifúndios, antes de se formarem os bairros como 

conhecemos contemporaneamente. Por isto, o fenômeno do abairramento tardou em 

alcançar a estrutura de instituição político-administrativa, desenvolvida através da 

ação de seus habitantes (JORGE, 1999). 

 

           Oliveira (1996), cita que, ao refletimos sobre a formação de um sitio 

geográfico, encontraremos alguns aspectos que são comuns em todos os casos, 

que é um elemento essencial para o habitat de uma população. Para que esta 

população possa ter as condições necessárias, faz-se mister que a área a ser 

povoada não esteja sujeita às cheias das águas e às doenças que dela advenham. 

Era preciso, entre outras coisas, propiciar o plantio à alimentação, estar próxima a 

alguma área de caça e pesca; ser favorável à criação de animais domésticos, 

possuir fonte de água potável e outras condições que possam trazer tranqüilidade 

para a população. 

 

           O bairro em si não significa um agrupamento de indivíduos em um 

determinado número de moradias, ou sujeitos às condições de vida num 

determinado local. Refere-se ao agrupamento social, somado á posição geográfica, 

ao caráter social de seus indivíduos e ao vigor das atividades econômicas que estes 

promovem. Apesar de ser formado pela iniciativa coletiva, o bairro é dependente do 

poder municipal pelos mecanismos de tributação e pela política administrativa que 

este oferece (JORGE, 1999). 

  

        Esta teorização nos permite entender que Santana, núcleo rural e urbano mais 
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antigo e estimulador do próprio crescimento da cidade de São José dos Campos, 

reproduz a história dos bairros que, após sua formação, experimentaram cada um, o 

diferente ritmo de crescimento urbano. Este bairro acompanhou o desenvolvimento 

econômico da zona rural, oriunda dos lucros do algodão, do café e da pecuária, 

comércio propiciado pelas vias de acesso de tropeiros com destino às Minas Gerais; 

do desenvolvimento da via fluvial do Rio Paraíba e mais tarde dos caminhos da 

estrada de ferro – que contribuiu para a formação de um bairro industrial na cidade. 

  

  
3.2 Caracterização do bairro de Santana 

 
  

O bairro de Santana, localizado ao horizonte norte-centro da cidade de São 

José dos Campos, São Paulo, tem um recorte geográfico preciso: entre o Rio 

Paraíba do Sul e a linha férrea Rio São Paulo, eixos vitais de comunicação e chaves 

ao processo de constituição das cidades valeparaibanas: e nos extremos ladeados 

pela extensa várzea do Rio Paraíba, pelo Banhado Joseense (OLIVEIRA et al., 

1999). O bairro conta ainda com a Serra da Mantiqueira apontando sobre o território 

Mineiro, origem de muitos Santanenses.  

 

No final do século XIX, através da fixação de uma população em torno deste 

caminho do Vale do Paraíba - Minas Gerais criou-se um pátio. Como era de 

costume, instalou-se neste lugar uma cruz, e esta deu o nome ao local de Pátio de 

Santa Cruz. As atividades alojadas no pátio influenciaram na localização do núcleo 

do Bairro de Santana como entreposto comercial. 

 

A facilidade de travessia do Rio Paraíba e a proximidade com as zonas 

agrícolas da região de Buquira e ao mesmo tempo do Vale do Rio Buquira fizeram 

do bairro um espaço movimentado, passagem mais fácil para cruzar a Serra da 

Mantiqueira e Sul de Minas Gerais (OLIVEIRA et al. 1999). Até 1860 não se tinha 

noticias de Santana. Emílio Zaluar apontou sobre Santana em sua viagem pelo Vale 
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do Paraíba no ano de 1860: 

 
       Perto da povoação, para o lado do Paraíba, existe uma 

capelinha chamada Santa Cruz (no primeiro pátio de Santana), que é o 
lugar onde costuma afluir o povo da vila, e que muito tem aumentado 
ultimamente em construções de casinhas de modo que em breve unira 
este ponto com o primeiro povoado (ZALUAR, 1953).  

 

Este núcleo, relatado por Emílio Zaluar, localizava-se num ponto estratégico 

da Rua Parahyba (Ruy Barbosa), a mais ou menos dois quilômetros do centro, que 

tinha na Igreja Matriz sua referência e, a mais ou menos dois quilômetros do Rio, 

aproximadamente na metade desta rua e em sua maior altitude cerca de 565 metros 

acima do nível do mar (OLIVEIRA et al., 1999). A rua Parahyba trocou de nome em 

1923 quando a municipalidade homenageou Ruy Barbosa após sua morte: 

 
              Tendo falecido em 1923 o grande Ruy Barbosa, a 

municipalidade, em ata da câmara municipal de 21 de maio, consignou 
um voto de profundo pesar e deu o nome do notável Brasileiro á Rua 
Parahyba (CALDEIRA, 1934).  

 

As tropas vindas do litoral chegavam à Vila de São José do Parahyba (São 

José dos Campos) pela estrada para Paraybuna (rua Rui Barbosa), passavam pelo 

Largo de São Benedito (Praça Afonso Pena) e pelo Pátio de Santa Cruz e seguia 

para o “Porto Grande”, rumo à Serra da Mantiqueira e Minas Gerais (Fig. 30). Em 

1868, Santana tornou-se oficialmente bairro de São José dos Campos, conforme 

relato do Almanaque de 1934: 
 

                                     Nas margens do Paraíba, a 4 km, aproximadamente, desta cidade, 
existem umas casas toscas. Vários moradores, entre outros pensaram em 
erigir a pequena igreja em que seria venerada a imagem de Santana, 
pertencente ao primeiro. Dado o inicio das obras em 1868, data dessa época 
a fundação do grande bairro Joseense que tomou o nome de sua padroeira 
(CALDEIRA, 1934). 
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Fig. 30 – Planta da concepção da região de Santana 1860. 
Fonte: Arquivo Público Municipal de São José dos Campos 

 

A proximidade de Santana com a região agrícola de Buquirinha e com o Rio 

Parayba, bem como a chegada da Estrada de ferro Central do Brasil ligando Rio de 

Janeiro e São Paulo, após 1877, permitiram a consolidação desse núcleo como 

entreposto de mercadorias. 

 

No século XX surgiu um novo Pátio, especificamente quando o primeiro Pátio da 

Praça Santa Cruz já não atendia mais às necessidades religiosas e comercias deste 

povoado. O novo Pátio veio consolidar a fixação do núcleo pela caracterização como 

entreposto comercial. 

 

               O primeiro Pátio da Praça Santa Cruz já não atendia às exigências e anseios 

do povoado: era estreito e com topografia acidentada para alojar as grandes festas 

religiosas e a atividade comercial do bairro que tendia a aumentar. Pelas características 

do novo pátio – topografia plana, local amplo, proximidade com o Rio e com o Porto de 

desembarque e embarque de pessoas e produtos, menor distância com a estrada que 
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leva a Minas – deduz-se que sua escolha deu-se não estritamente por razões culturais 

e religiosas, sobretudo por fatores comerciais (OLIVEIRA et al., 1999). 

 

          Nos Relatos de Siqueira (1991), encontramos características do bairro de 

Santana que se estabelecia como um ponto de ligação entre as terras que ficam além 

do Rio Paraíba, estrada dos Bandeirantes seiscentistas no caminho para as Minas; e a 

cidade propriamente dita. Por força de sua localização, foi sempre um entreposto 

obrigatório nas idas e vindas daqueles que se dirigiam à cidade ou dela regressavam. O 

segundo Pátio de Sant’Anna, constava na planta de São José dos Campos no ano de 

1910  (Fig. 31). 

 

 

 

 
       Fig. 31 - Planta do centro de São José dos Campos e o Bairro de Santana em 1910 
       Fonte: Arquivo Público Município de São José dos Campos 
 

 

O bairro de Santana sofreu interferências diretas e indiretas da 
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administração pública municipal. Para se entender situações contemporâneas 

ligadas à memória da região, é necessário o resgate da história de cada lugar.   

 

Desde a sua formação como bairro em 1869, Santana convive com a 

presença dos tropeiros e comerciantes que vinham das Minas para o Vale do 

Paraíba, utilizando a passagem de São José dos Campos como uma via de acesso. 

Isto influenciou a economia do bairro e seu perfil comercial nas primeiras décadas do 

século XX.   

 

A construção da ponte permitiu a ligação mais rápida com o Sul de Minas 

(Fig. 32) e a intensificação do comércio atacadista possibilitou a emergência das 

atividades culturais, favorecidas com a instalação da energia elétrica, iniciada em 

1910 e 1915. As imposições das novas condições da vida moderna conflitavam com 

as tradicionais. A coluna “noticias de Sant’Anna”, do Correio Joseense, publicou as 

reclamações dos moradores por causa do som produzido pelos carros de bois que 

não davam sossego e trafegavam para lá e para cá com carga de telhas, tijolos e 

areia; esta última carga evidenciava a movimentação da olaria existente próxima ao 

Rio Paraíba (OLIVEIRA et al, 1999). 
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Fig. 32 – Antiga Passarela sobre o Rio Paraíba ano de 1920. 
Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 

 

Foi também notícia, na ocasião, a construção de uma escola, de um posto 

policial, de um necrotério, de uma igreja e outros edifícios, sobretudo a instalação de 

uma fábrica para perplexidade dos moradores que mal sabiam das perspectivas de 

instalação de indústrias e dos novos rumos que o bairro teria no futuro. O 

crescimento do bairro esteve ligado à descoberta do ouro nas Minas Gerais, por ser 

o acesso que levava os viajantes até Minas, sendo um dos fatores que fizeram com 

que o bairro começasse a se desenvolver chegando a crescer mais que o centro da 

cidade no século XVIII (OLIVEIRA et al, 1999).    

 

Outro modo de uso do espaço aponta que o Bairro de Santana era caminho 

de rota dos romeiros que vinham de Minas Gerais em direção a Aparecida, fazendo 

surgir no trajeto ranchos, ferrarias e palanques para amarrar os cavalos; ou seja, 

havia estabelecimentos comerciais com características para o atendimento ao 

tropeiro (A Folha Esportiva, n. 512, 1937). 
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Caldeira (1934) relatou que a abertura da estrada para Campos do Jordão 

também contribuiu para a nova funcionalidade da urbanização do bairro, pois, este 

trajeto era feito com destino à cidade de Pindamonhangaba reduzido, em boa parte, 

via passagem por Santana. O comércio de Santana se tornou sólido e movimentado, 

chegando mesmo a suplantar o comércio de muitas cidades da região. Notícias nos 

Jornais do ano de 1925 mencionavam Santana como um bairro próspero e 

destacado no município. 

  
Em 1920, a inauguração do 1º Grupo Escolar de Santana (segundo grupo 

escolar da cidade), estabelecido ao lado da Igreja de Santana, revelou a importância 

do bairro no que diz respeito à significativa concentração demográfica. Ao lado da 

igreja do bairro também encontramos o prédio do Posto Policial e o necrotério, 

benfeitorias concedidas pela Câmara municipal na Gestão do Prefeito João Cursino, 

na década de 1920. 

 

 
Fig.33 - Grupo Escolar de Santana, 1920 
Fonte:Fonte-livro memória fotográfica São Jose dos Campos -1916-1952 Prefeitura Municipal, Setor 
Assessoria de comunicação e propaganda Ltda. 
 



 85

 

No início do século XX, destacavam-se no bairro o mercado (cooperativa de 

consumo); a farmácia; a escola primária, as formas de sociabilidades de caráter 

religiosos e as atividades esportivas. Enfim, toda a parte cultural era somada às 

festas religiosas com forte apelo das tradições mineiras. A área cultural de Santana 

foi bastante dominada pela religiosidade, o próprio nome dado ao bairro reforça essa 

forte presença no espaço.  

 

As obras da primeira igreja começaram em 1869 e terminaram em 1883. Em 

28 de outubro de 1915, moradores manifestaram o desejo da construção de uma 

nova igreja devido à ameaça de ruína da antiga. Surgiu então a necessidade de um 

espaço que viesse a atender a essas recentes exigências, bem como às demandas 

culturais, ligadas às tradicionais festas religiosas (SIQUEIRA, 1991). 

  

 
 Fig. 34 - Praça de Santana, 1930. 
 Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos 
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3.3 Do caminho das Tropas ao Caminho da Indústria: O espaço da fábrica da 
Tecelagem Parayba no bairro de Santana 
 

O país passava por um processo de crescimento urbano. Em São José dos 

Campos, essa tendência se firmava com a instalação da Fábrica de Louças Santo 

Eugênio, inaugurada em 1921; e cinco anos depois, a vinda da Fábrica Tecelagem 

Parayba instalada em 1925, ambas valendo-se dos incentivos fiscais previstos em lei 

municipal desde 1920. 

 

Várias resoluções foram tomadas pela nova câmara, entre elas as de nº 4 

de 13 de maio de 1920, concedendo favores especiais a qualquer indústria que se 

estabelecesse com capital superior a 500 contos. Caso fossem empregados pelo 

menos cem operários, os industriais teriam também direito ao terreno para 

construção do edifício fabril (CALDEIRA, 1934). 

 

A doação do terreno e o novo traçado da linha férrea em 1922 contribuíram 

para a vinda da fábrica Tecelagem Parayba para São José dos Campos.  Com a 

estação ferroviária e a vinda da fábrica da Tecelagem Parayba, o bairro, de 

características bastante rurais, no início do século XX, se transformou em importante 

setor urbano. Essa mudança foi da seguinte forma observada por Azis Ab’Saber: 

 
         Por muito tempo - avaliáveis em três séculos e meio - o 

tabuleiro foi o sitio urbano preferencial para o desenvolvimento da 
cidade. Quando a ferrovia passou pela região, ao término da terceira 
década do século XIX, o traçado escolhido para os trilhos foi adaptado á 
base da orla das escarpas e balizado aproximadamente pelo nível 
altimétrico de Santana. A estação ferroviária se iniciou a formação de 
uma cidade baixa para São José dos Campos, propiciando o 
estabelecimento de indústrias (décadas de 1920) no bairro rural de 
Santana, o qual aos poucos se transformou em setor urbano de São 
José dos Campos (AB SABER, 1998). 

 
 
 

Em meados da década de 20, a transferência da Estação Ferroviária que se 

localizava na Avenida Dr. João Guilhermino, passou para a Avenida Sebastião 

Gualberto, especificamente na porta da fábrica da Tecelagem Parayba (fig. 35). 
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Fig. 35 - Via férrea sendo construída na Avenida Sebastião Gualberto, de fronte a fabrica da Tecelagem 
Parayba. 
Fonte: Arquivo Público do Município.  Acervo Clemente Gomes. 
 

 Essas perspectivas estavam ligadas à industrialização, pois em 1911 já se 

pronunciava a vinda de uma fábrica para a cidade, conforme observação de Oliveira 

(1999) 

  
A título de um ofício datado de 1911, a Câmara Municipal de São 

José dos Campos insistiu em que se criassem meios para que os 
capitalistas instalassem a priori indústrias de fábricas de algodão, de 
modo que empregando as mulheres, fosse possível aumentar a renda 
familiar, e ainda insistiam nas necessidades de que se colocassem 
anúncios na capital, até mesmo de se doar terrenos, e mesmo se 
necessário, efetuar a desapropriação de algumas terras. 

 

Um dos fatores que contribuíram muito para a nova função do espaço do 

Bairro de Santana foi a vinda de operários para a construção da fábrica, 

principalmente vindos do sul de Minas Gerais, pois Santana tem passagem natural 

para esta região, (fig. 36). 
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Fig. 36 - Pedreiros na construção da fábrica 
Fonte: Arquivo Público Municipal de São José dos Campos 

 

          Oliveira et al. (1999) ressaltou a relevância da instalação da Tecelagem 

Parayba para o núcleo de Santana. De fato, tratou-se de um marco referencial na 

história do próprio município influenciando nos novos caminhos da cidade. A 

economia Joseense, pela primeira vez na sua história, teve um número considerável 

de operários assalariados (Tabela 8), grande parcela desses residindo em Santana. 

Na época, o Bairro de Vila Maria, vizinho da indústria, ainda não tinha se constituído. 

 

A fábrica da Tecelagem Parayba ocupava uma área construída de 7.491 m2, 

dentro de um terreno de 150 mil m2 (Fig. 37).  Integravam o empreendimento inicial a 

Vila Operária e a residência para diretores. A fábrica foi situada na parte direita do 

lote, dispondo ao fundo desse lado a vila operária e, no extremo oposto, a casa dos 

diretores. A instalação superou as expectativas da época, pois se tratou de um 

marco referencial da história do próprio município influenciando os caminhos da 

cidade (SANTOS, 2006). 
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  Fig. 37 - Vista panorâmica da fábrica em 1930.  
  Fonte: Arquivo Público do Município - Acervo Clemente Gomes. 

 
 

As obras foram iniciadas em 1925 e a fábrica entrou em atividade no ano 

seguinte, especializando-se em manufatura de brins e cobertores de larga aceitação. 

A vila operária mantinha a mão-de-obra diretamente vinculada à vida da empresa e 

ao funcionamento da fábrica. A empresa utilizava como estratégia a satisfação das 

necessidades ampliadas de reprodução de força de trabalho oferecendo, além de 

moradia, serviços de assistência social, mercado, farmácia, escola primária, clube, 

barbeiro, assistência médica e odontológica. (SANTOS, 2006). 

 

A produção industrial, ocorrendo no espaço de Santana, modificou o quadro 

sócio-econômico e cultural urbano. A mudança da base produtiva levou ao 

incremento da vida no bairro possibilitado por um crescimento populacional 

significativo, expandindo o comércio local. Em 1934, a empresa contava com 850 

operários. No entanto, o empreendimento assumiu dimensão maior a partir de 1938, 
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momento em que reunia cerca de 1.200 funcionários correspondendo a 8% dos 

14.474 habitantes da zona urbana do município que exerciam atividade no complexo 

da tecelagem. (SANTOS,2006). 

 

O estabelecimento produzia, mensalmente, 170.000 cobertores e 180.000 

metros de brim. Anexo à Tecelagem funcionava em dois períodos, uma escola de 

alfabetização (SANTOS, 2006). A afirmação da marca Cobertores Parayba no 

mercado interno e o lucro com as exportações, em função da Segunda Guerra 

Mundial (1939–1945), possibilitaram o capital necessário para que a fábrica pudesse 

ampliar seus investimentos no setor agrícola e pecuário. 

 

Somada à vinda da fábrica, um dos objetivos do zoneamento era organizar o 

espaço da doença e da produção industrial já que a taxa de crescimento da 

população urbana sobre a rural crescia notadamente a partir da década de 1930.  A 

população de Santana cresceu em função das mudanças na sua base produtiva. A 

ocupação residencial de Santana, em 1939, pode ser considerada modesta, porém 

para o Brasil desta fase, em que grande parte vivia no meio rural, era significativo 

(OLIVEIRA et al., 1999). 

 

 Um artigo do jornal A Folha Esportiva de 10 de novembro de 1938 

apontava com base no recenseamento feito no ano de 1934 que “ a população 

somente do distrito de Santana do Parayba era de 9.598 habitantes, sendo 2.148 na 

sede do distrito, (22,38%) e 7.450 na zona rural, (77,62%), (FOLHA ESPORTIVA, 

1938) 

 

O censo demográfico Brasileiro de 1940 indicava que neste período 68% 

da população brasileira residia na zona rural do país. Santana apresentava índices 

aproximados à média Brasileira, o que era significativo para um bairro interiorano 

(OLIVEIRA et al., 1999). 
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Tabela 8: Crescimento da população urbana sobre a rural em SJCampos 
 

Período 
 

Total 
 

Urbana 
 

% 
 

Rural 
 

% 

1930 28.841 8.659 31 20.182 69 

1940 36.279 14.474 40 21.805 60 

1950 44.804 26.600 59 18.204 41 

Fonte: IBGE,  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censos Demográficos, 1930 – 1950. 

 
 
3.4  Muito além dos muros da fábrica: uma rua de mão única. 

 
 

Os reflexos da instalação da fábrica da Tecelagem Parayba e a convivência 

espacial com os doentes do peito marcaram a representação que os moradores têm 

do Bairro. A Tecelagem teve forte influência na ocupação do bairro de Santana, 

inclusive auxiliou na construção de algumas casas doando materiais, emprestando 

equipamentos e mesmo cedendo capital para as edificações. (OLIVEIRA et al., 

1999).  

 
 

Chegou-se mesmo a projetar uma vila operária, constando inclusive na 

planta da cidade de 1938,( fig.39) mas não concretizada como prevista. Edificaram-

se apenas algumas casinhas que até hoje, testemunham essa iniciativa. O complexo 

da tecelagem integrou ao empreendimento a Vila operária e a residência para 

mestres e contra- mestres. (fig. 38). 
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Fig. 38 - Vila operária da Tecelagem Parayba,1940. 
 Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos 

 
 

 A garantia de bons lucros dependia do aproveitamento máximo do potencial 

produtivo do operário. Assim, era importante mantê-lo junto à fábrica e ao bairro, 

numa relação de bem-estar satisfatório, o maior tempo possível. A empresa utilizava 

como estratégia a satisfação das necessidades ampliadas de reprodução da força 

de trabalho visando a maior produtividade e, conseqüentemente, maior lucro; 

proposta que poderia ser afetada graças à quantidade de doentes do peito na 

cidade. Os serviços de cura da tuberculose que o município oferecia e o perigo de 

contágio era eminente para todos, inclusive para os operários que a fábrica absorvia. 

 

 A convivência entre os doentes acometidos pela tuberculose e os operários 

que a dinâmica fabril queria saudável não era nada aprazível para os empresários. 

Como forma de tornar o espaço auto-suficiente para evitar a mobilização e contato 

do operariado com os tísicos que perambulavam pela cidade foram fornecidas várias 

orientações de caráter higienista e sanitárias aos operários. Recomenda-se não 

transitarem pela cidade, sobretudo nas áreas de concentração de doentes, evitando 

assim a contaminação. A importância de aumentar a verba do investimento na vila 
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operária reforçou a preocupação da fábrica que visava, dentre outras coisas, manter 

os operários o máximo possível restritos ás imediações do bairro (Santana), pois o 

risco de contaminação, supunha-se, era grande.  

 

Em Ata de reunião dos Diretores da fábrica da Tecelagem Parayba, escrita 

no ano de 1927, ficou registrado o empenho dos empresários em aumentar o 

complexo da construção da vila operária: 
 

Fica ainda uma margem considerável de lucro para a sociedade, 
pois que avalia em quantia superior a mil e cem contos de reis, o valor 
atual dos edifícios da fábrica a seus anexos. Igualmente propôs que a 
verba da Villa operária seja arredondada para cento e noventa e cinco 
contos de réis que é o valor de vinte e seis casas a sete contos e 
quinhentos mil réis cada uma a seu valor real (Anexo B.5). 

 
 

        A construção de moradias para os funcionários seguia os modelos 

utilitaristas europeus e americanos. Projetos e construções evidenciam a 

preocupação da empresa em promover a habitação para diretores, técnicos, 

operários, desde o ano de sua fundação em 1925, (FIG. 39).  Além da “Vila Velha” 

(1925), com 26 unidades, foram construídos, nas décadas de 1930 e 40, novos 

agrupamentos, formando a “Vila Nova” em frente à Usina de Leite, (SANTOS, 2006) 

 

A empresa dispunha também de casas isoladas nas imediações da fábrica, 

concebendo-nos por excelência caracterização do Fordismo.  Parte da “Vila Velha” 

foi adaptada e reformada posteriormente, para sediar atividades complementares ou 

especiais. Vale lembramos que a Vila Operária, bem como a residência para 

diretores, fazia parte da relação dos projetos arquitetônicos de Rino Levi (SANTOS, 

2006).  
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Fig. 39 - Detalhe da planta de São José dos Campos ,1938,constando a vila operária. 
Fonte: Arquivo Público Municipal de São José dos Campos 

No complexo, os operários que exerciam o cargo de contra mestre tinham 

prioridade de morar na vila operária, pois as casas eram maiores, (fig.40). Foi o que 

relatou o senhor José Moreira Sobrinho, com 93 anos. José Moreira sobrinho 

assim se refere à Vila Operária:  
 

Na Vila Operária era barato de se viver, não pagava água, e a luz 
era pago a parte.  Morei na vila operária por doze anos na casa nº 11, 
depois mudei para uma casa um pouco maior a de nº12, então a fábrica 
emprestava dinheiro e nós comprávamos lotes e íamos construindo 
nossas casas assim; outros operários iam ficando na casa vaga da Vila 
Operária (MOREIRA, Anexo A.2) 
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Fig. 40 - Vila Operária para moradia dos mestres. 
Fonte: Arquivo Público Municipal (Acervo Clemente Gomes) 

 
 

Para se acautelar de devida assistência aos operários e evitar o trânsito na 

cidade, os dirigentes da fábrica fundaram uma cooperativa em 1925, sob a gerência 

do Senhor Desidério Ferraz, onde eram encontrados todos os artigos de uso 

corrente e gêneros alimentícios que, de acordo com a propaganda da gerência, 

eram vendidos por preços ínfimos. 

 

 A relevância dos acontecimentos em 1932 levou o nome de São José dos 

Campos a despontar diante do segmento hegemônico Paulista por meio dos 

produtos da fábrica da Tecelagem Parayba (Fig. 41). Na ocasião, a Tecelagem 

vendeu seus cobertores para o uso das tropas do levante armado paulista, que ficou 

conhecido como a Revolução Constitucionalista, tendo que enfrentar a escassez de 

matéria-prima e mão-de-obra devido a grande demanda. Muitos funcionários foram 

convocados e tiveram seus salários mantidos pela fábrica. Conforme medidas 

anotadas nas atas de reunião de diretoria da fábrica: 
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 Nesta seção foram trocadas idéias a cerca do movimento armado 

de São Paulo sem que se tornasse possível adaptar se uma medida de 
caráter especial. Resolveu então manter se a fábrica no seu movimento 
normal até que se esgotasse todo o seu stock de matéria prima, sendo 
assim mantido todo o pessoal. Resolve se manter o salário de todos os 
operários que em parcela numerosa começaram desde o inicio do 
movimento a se alistar nos batalhões de voluntários. Ao iniciar se o 
movimento armado tendo cessado as nossas vendas de tecidos, tentam 
colocar os nossos cobertores para uso das tropas. Accentuou-se a 
sahida de operários alistados nos batalhões de voluntários das diversas 
turmas (ACTAS DE DIRETORIA,1932, anexo B.9). 

 
 

 
  Fig.41 - Caminhões carregados com os cobertores para as tropas, 1932 
  Fonte: Arquivo Público municipal de São Jose dos Campos 

 
 

A escola financiada pela Tecelagem Parayba tinha acesso de entrada no 

bairro de Santana, mas ficava anexa junto ao complexo da fábrica, (fig. 42). 

Fundada em 1935, a escola de alfabetização Professora Lydia Guimarães Claro, a 

princípio, era uma escola destinada aos filhos dos funcionários, logo depois se 

estendeu aos demais filhos de moradores do Bairro de Santana (CORREIO 

JOSEENSE,17 fev.1935). 
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Fig. 42 - Escola Profª Lydia Guimarães Claro, s.d 
Fonte: Arquivo Público municipal de São José dos Camos 

 

Por meio da educação eram dadas as orientações higienistas e sanitárias 

aos operários. As fronteiras dos operários e dos doentes não poderiam ser 

transpostas, e a divisão do espaço em zonas assegurava na paisagem da cidade, o 

isolamento e a segurança dos dois segmentos. 

 

 No bairro de Santana apontamos para a  figura do Padre Luiz Gonzaga  que 

contribuiu, de uma certa forma, para o equilíbrio e estabilidade social do Bairro. 

Percebemos, no discurso do pároco, uma doutrinação anticomunista pronunciado na 

festa da Imaculada Conceição, no ano de 1946, nas dependências da fábrica 

Tecelagem Parayba. No registro do livro arquivo da igreja consta: 

 
 
Como nos anos anteriores, foi celebrada a Santa Missa na 

Tecelagem Parayba, com a devida licença da Cúria Diocesana. Durante 
a Santa Missa foi estabelecida, aos operários, a doutrina comunista em 
face da Igreja e quanto o operário católico deveria repudiar a doutrina da 
Rússia (Livro de Tombo, nº 1: arquivo da igreja Matriz de Santana) 
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Pode-se perceber, nas palavras da depoente senhora Maria José, a 

influência que o padre Luiz Gonzaga tinha sob seus fiéis e o seu papel como 

recrutador da mão-de-obra adequada às condições de trabalho na fábrica, incluindo 

o bom estado físico e moral, com prioridade para aqueles que morassem em 

Santana. 
 

“Acho que eu tava com catorze anos, não sei, é treze, porque 
trabalhei três meses na cerâmica e depois de uma leva, eu fui na Igreja 
(Paróquia de Santana), e o Padre Luis,  falou assim,  

- Você é católica? Mora em Santana?  Quer trabalhar na 
Tecelagem?  

Eu falei: 
- Imagine! Quero sim. 
Ele falou sim.  
Ele dava um bilhetinho para entregar na fábrica” (Santos, 

depoimento em 03 de 2009 - anexo A.3). 
 

 

 
Fig. 43 - Crianças trabalhando no tear. 
Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 

 

Shalhoub (1996), ao abordar em seu livro Cidade Febril, cortiços e 
epidemias na corte imperial sobre a problemática das classes pobres nos diz que:  

 
 

Vamos encontrar o conceito das classes perigosas, como um dos 
eixos de um importante debate parlamentar ocorrido na câmara de 
deputados do império do Brasil nos meses que se seguiram a lei de 
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abolição da escravidão, em maio de 1888. Preocupados com as 
conseqüências da abolição para a organização do trabalho, o que estava 
em pauta na ocasião era um projeto de lei sobre a repressão a 
ociosidade. Nossos parlamentares, ávidos leitores de compêndios 
europeus, irão utilizar como fonte nesta questão alguns autores 
Franceses, cuja definição de classes perigosas parecia vir mais ao 
encontro de suas preocupações. 

 

Segundo Shalhoub (1996), a apropriação do conceito de “classes perigosas” 

para denominar as classes pobres brasileiras se deu de forma leviana e 

preconceituosa, num único sentido de reprimir a liberdade daqueles que advinham 

da escravidão como forma de substituir a força coerciva das fazendas pela prática 

repressiva policial. 

 

Em São José dos Campos, essas classes perigosas eram evidenciadas por 

vários segmentos que incluíam a imprensa local, os doentes e o operariado. Não se 

pode deixar de reconhecer que foi na década de 1920 que o movimento operário 

brasileiro ganhou maior legitimidade entre os trabalhadores e começou a se 

transformar em um segmento político que iria atuar com maior desenvoltura nas 

décadas seguintes. 

 

 Apesar da existência de greves, o grau de comprometimento de alguns 

depoentes com o regime fabril paternalista era tamanho a ponto de defenderem a 

fábrica e sua política de produção. O depoente Senhor José Moreira tem sua opinião 

a respeito das greves: 
 

Eu nunca participava de piquetes ou greve, a maioria delas era pra 
reivindicar o salário, mas eu tava satisfeito com o meu salário.  Sou 
muito grato a Tecelagem, tudo que eu tenho devo a ela.  A gente 
ganhava prêmios por produtividade que era dividido em 3 prêmios, 1º 
lugar Cr$ 30,00; 2º lugar Cr$ 20,00 e em 3º lugar Cr$ 10,00. Em 1949 o 
dono da fábrica mandou distribuir grande valor de bonificação pra cada 
operário que tinha cumprido a sua produção (meta) (MOREIRA, 10-2008, 
anexo A.2). 

 
 

A premiação se tornou um dos métodos de controle e poder dentro e fora da 

fábrica, além da administração paternalista de cooptação dos empregados 

utilizando-se de benefícios e vantagens ligadas ao complexo de produção, tais como 
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a vila operária, a escola, as vendas, representadas na memória do operário como 

benfeitorias concedidas pelo empregador. É característica dos instrumentos usados 

pelo paternalismo encobrir os conflitos e manter a maioria dos operários satisfeitos. 

Observa-se em notícias do Correio Joseense, de 1935, que os grevistas envolvidos 

vieram de São Paulo “para perturbar a ordem da fábrica e do operariado dessa 

cidade” que, na concepção dos empresários, encontrava-se plenamente satisfeito. A 

trama fora resolvida na cidade de Taubaté, pois era a sede de polícia mais próxima 

da cidade de São Jose dos Campos no ano de 1935: 
 

 As graves conseqüências alli havidas (dentro da fábrica) os 
elementos extremistas atacam a propriedade alheia – Trama criminosa 
que se desvenda – A indignação dos operários contra os assaltantes. 
Estão no inteiro conhecimento do público, pelo amplo noticiário da 
imprensa, as graves occurrencias (ocorrências) desenroladas na vizinha 
cidade de S. José dos Campos (Taubaté). O estabelecimento é 
normalmente dirigido; os seus pagamentos andam rigorosamente em dia 
(...) Os operários, em número superior a 1.000, pacíficos, ordeiros e 
cumpridores exatos de seus deveres alli mourejam no contentamento 
relativo de sua vida quotidiana (CORREIO JOSEENSE, 17 fev.1935, nº 
617 - Secção Livre, Anexo B.11). 

 

Em sua convivência, estes trabalhadores urbanos produziram identidades, 

experimentaram a dissidência e a diversidade em seus embates da vida comum, 

mas também foram representados de forma homogênea como “classe operária”, 

classe dos doentes, “classes perigosas”, pois, do que se sabe doente contamina o 

operário e o operário contamina a sociedade.(ZANETTI, 2008). 

 

A maioria dos depoentes (oito), não se envolvia com conflitos mostrando-se 

satisfeitos com a política adotada na fábrica. A resposta dos operários influenciados 

pela doutrina paternalista acabava sendo a submissão e a subserviência. Uma ficha 

cadastral do operariado o classificava de acordo com seu comportamento no espaço 

da produção. Num sistema panóptico a fábrica vigiava todos os seus passos dentro 

e fora do território demarcado pela municipalidade e pelos altos segmentos da 

fábrica.  

 

Nota-se que apenas o cargo de chefia era avaliado como categoria “A”, 



 101

rotulados como os “melhores”; os demais operários eram avaliados com o 

comportamento a desejar. Alguns, mesmo caracterizados como bons operários, 

eram marcados com o adjetivo “suspeito”, conforme relatório a seguir: (fig. 44). 

Fig 44- Livro 1: Relatório do comportamento do operário da Tecelagem  
Fonte: Arquivo Público do Município de São Jose dos Campos 
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Fig.45- Livro 2: Relatório do comportamento do operário da Tecelagem Parayba  
Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos 
 
 

A segregação sócio-espacial, além de não ser um fato novo no Brasil, é 

determinada pelos embates entre as camadas sociais. A segregação pode ser 

entendida como resultado da competição pela apropriação do espaço urbano. 

Alertava o Correio Joseense sobre a utilização do espaço da fábrica e do Bairro de 

Santana: “o operário era perigoso, a fábrica era a vitima e os ideais comunistas 

pairavam sobre alguns operários, agentes higienistas e alguns médicos de renome 

da cidade” (SOARES, 2002). 

 

Segundo Bondesan (1967), esta greve não tem relação com os movimentos 
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dos combatentes socialistas ou com qualquer outro intuito político. A revolta dos 

operários esteve relacionada com as tradicionais festas de Santana, pois o conflito 

teve sua origem com um pedido dos operários da terceira turma para serem 

dispensados a fim de assistirem as festas do bairro. Com o pedido negado, alguns 

operários exaltados foram exonerados. O pesado ambiente se estende fora dos 

limites da fábrica, afetando os moradores do bairro de Santana e a própria cidade.  

 
A polícia compareceu para coibir o movimento e, para justificar a 

atuação política do operariado, acabaram por vasculhar a casa do doutor 
Ivan de Sousa Lopes, acusado de incitar o movimento. Na residência do 
médico foram apreendidos livros de inspiração marxista. (Anexo B.12). 

 

            Valores culturais dos operários contrapunham-se aos valores do capital 

industrial. O espaço de Santana era onde aconteciam as tradicionais festas 

religiosas; o espaço, agora, fora apropriado pelo complexo fabril.  Os habitantes do 

bairro viam a vida do bairro mudar; agora, o tempo que orientava o habitar era o 

tempo da máquina e do relógio; esse trazia consigo o turno para prosseguir a 

produção e, consigo os novos valores ligados à disciplina. O Pátio de Santana, da 

festa tradicional e comum às gerações anteriores, não era mais o pátio do encontro 

de lazer de todos (OLIVEIRA, 1999). 

 

O Correio Joseense (fig. 46) registrava  as notícias da greve: 
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Fig.46 - Correio Joseense de 17 fev.1935 noticia sobre a greve. 
Fonte: Arquivo Público Municipal de São Jose dos Campos. 
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3.5 Segregação espacial e emancipação política do bairro 
 

 

Os empresários de São José dos Campos apresentavam intenções  de 

proteger os operários em duas frentes: a da doença e dos movimentos sociais. 

Como lidar, ao mesmo tempo, num mesmo espaço, com a força de trabalho 

industrial e com os tísicos da cidade, considerados grandes focos de contaminação? 

(LESSA, 2001). 

 

  A partir de 1920, São José dos Campos começou a conviver com dois 

grandes títulos: “cidade Sanatório” e “cidade industrial”. Enquanto a cidade sanatório 

se restringia aos limites do centro urbano, o bairro de Santana se destacou na 

paisagem urbana de São José dos Campos como espaço da produção. Este 

subespaço, esta linha imaginária ou rua de ”mão Única“, é uma das questões 

abordadas nesse tópico. 

 

 
Fig. 47 - obra no viaduto da avenida Rui Barbosa, década de 1930. 
Fonte: Arquivo Publico Municipal de São José dos Campos. 
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Partindo-se do pressuposto de que o espaço urbano é construído e 

apropriado pelos diversos grupos sociais que ali interagem, podemos observar as 

transformações ocorridas em especial no Bairro de Santana, em São José dos 

Campos, nos anos de 1920 a 1950, partindo de dois grandes referenciais dessa 

região: o comércio e a industrialização. Enquanto a Zona Sanatorial e Comercial 

eram movimentadas para atrair os doentes da tuberculose, o Bairro de Santana, 

agora uma zona industrial, (acrescentada em 1938), se isolava das outras zonas que 

havia na cidade. 

 

 No decorrer das décadas de 1920 a 1950 chegaram a Santana os 

estabelecimentos industriais que trouxeram certo status ao bairro e a seus 

moradores. O bairro de Santana tinha estrutura de um centro urbano bem montado 

com comércio de gêneros alimentícios, correio, bancos, cinema, hospital, etc. 

Graças à “forçosa” delimitação espacial, o bairro conseguiu desenvolver-se 

independentemente do centro da cidade de São José dos Campos.  

 

A imprensa de São José dos Campos assim se referia a Santana, em 1938: 

“cidade nova, pelas modernas construções ultimamente concluídas, pode-se avaliar 

o surto de progresso por que passa o distrito. Concorrendo assim para o 

embelezamento de Santana, a nova cidade que floresce no Vale do Paraíba” (A 

FOLHA ESPORTIVA, 1938, p. 56). 

 

Santana conseguiu, no decorrer do século XX, manter significativa 

autonomia. As mudanças podem ser dimensionadas também pela implantação das 

seguintes empresas: Cooperativa de Laticínios, fundada em 1935 decorrentes das 

atividades agropecuárias, Cerâmica Conrado e Bonadio (1943), Weiss, (operando, 

inicialmente, de forma modesta em 1941), e as olarias que expandiram seus 

galpões. Alem dessas, pode-se apontar a fundação de clubes esportivos, como a 

associação Atlética de Santana do Paraíba em 1944, e a Matarazo, vindo se instalar 

mo final da década de 1940. 
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Verificava-se uma fase de modernização, todavia, contida dentro da 

estrutura urbana. A leitura desse período confirmada pela ocupação espacial, 

permite apontar as relações de convivência entre os moradores. Conquistando 

gradativamente seu desenvolvimento econômico e político, o bairro de Santana 

demonstrou que a ligação dos seus moradores com suas origens no campo, à 

distância do bairro com relação ao centro da cidade, a diversificação do comércio e a 

liderança do bairro assumida por antigos comerciantes e moradores colaboraram 

para essa modernização (OLIVEIRA, 1999). 

 

Quando a cidade de São José dos Campos se tornou Estância Climatérica 

no ano de 1935, a paisagem da cidade começou a mudar. Os maiores 

empreendimentos estavam focados no espaço central da cidade, que era o mais 

dinâmico, representado pela movimentação de pessoas e de comércio, no entanto, 

Santana estava seguindo com mudanças trazidas com indústria e comércio local, 

porém parecia que a municipalidade procurava atender as demandas do espaço da 

acumulação e das rendas que eram proporcionados pela indústria da doença na 

outra parte da cidade.  

 

Neste contexto em reflexão, Milton Santos (1996) afirma que para o 

tratamento analítico dos espaços devemos considerá-los como um arranjo complexo 

e dinâmico de sistemas que interagem constantemente e transformam o espaço. A 

construção de imagens atrativas é um recurso utilizado em muitas cidades com o 

objetivo sobretudo de se obter vantagens. Sobre esta afirmação acrescenta que se 

forma um consenso em torno de que a economia local deve adaptar-se a forças 

externas do mercado e que as políticas publicas devem facilitar essas 

mudanças.Construindo imagens de bons locais para o negócio e que devem ser 

valorizadas a coalizão das forças publicas e privadas para o desenvolvimento do 

local. 

 

Havia um esforço em se criar uma imagem do bairro de Santana, 

desvinculada da área de concentração de doentes no limite urbano de São José dos 
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Campos. O Correio Joseense esclarecia às pessoas que desembarcavam do trem 

nesta cidade, que não tivessem a impressão de que o Bairro de Santana era 

também um bairro de doentes, pois ali “residiam pessoas generosas e sadias, 

ocupando-se de todos os místeres da indústria”: 

 
 

O acesso aos doentes em nossa cidade é feito através da estrada de ferro 
Central do Brasil, numa pequena estação ferroviária Federal, situada na 
Avenida Sebastião Gualberto, numero 203, desembarcavam os doentes 
vindos dos mais distantes pontos do nosso país. Ao descerem do trem, 
deparavam com a primeira dificuldade; subir a ladeira íngreme da avenida Dr. 
Mario Galvão. A difícil respiração impedia-os de subir a pé, o que então 
tentavam alugar uma charrete ao lado da estação, local de ponto das 
mesmas. Outros subiam a ladeira de carro ou a pé demonstrando um grande 
esforço. 
O seu clima é o melhor que se possa desejar, estando separado o distrito de 
Santana naturalmente, pela topografia da cidade de São José dos Campos 
que se acha localizada num planalto a 2 Km. Da sede do distrito, sendo, 
portanto infundado, qualquer receio ou prevenção das pessoas mal 
informadas, que ( sugestionadas pela impressão de que por ser São Jose 
dos Campos uma estância climatérica, encontram-se pessoas enfermas por  
toda a parte), desconhecem essa parte do município, onde sua população é 
geralmente operosa  e sadia, ocupando-se em todos os misteres, 
notadamente na industria e na lavoura (FOLHA ESPORTIVA n. 512 de março 
de 1935). 

 

Os passageiros tísicos que aportavam em São José por trem, ao chegar à 

estação ferroviária de São José dos Campos, imediatamente eram orientados, pelos 

carroceiros, a chegar na região dos sanatórios, que lhes oferecia para o frete. O 

doente era prontamente encaminhado para o centro, lado oposto da região de 

Santana.  Essas carroças trafegavam pelas Avenidas Castelo Branco, Mário Galvão 

e  Rui Barbosa, (fig, 48 e 49),(BONDESAN, 1967). 

 



 109

 
 Fig. 48 - Rua Rui Barbosa, década de 1940. 
Fonte: Livro Memória Fotográfica de São José dos Campos (1916-1952) Prefeitura Municipal,  Setor 
Assessoria de comunicação e propaganda Ltda. 
 
   

 
Fig.49 - Avenida Castelo Branco, 1940. 
Fonte-livro memória fotográfica São Jose dos Campos -1916-1952 Prefeitura Municipal, Setor Assessoria 
de comunicação e propaganda Ltda. 
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A fragmentação do espaço urbano da cidade possibilitou que Santana se 

desvinculasse da cidade não só geograficamente como também no imaginário de 

seus moradores. A localização do Bairro de Santana, que fica numa depressão em 

relação ao centro da cidade, contribuiu especialmente para a separação desse 

espaço da cidade. O bairro se tornou isolado e propício a uma dominação 

centralizadora que foi sentida pelo pedido de emancipação administrativa e política 

da população no final da década de 1940. A população deste bairro, forte nas suas 

dimensões econômico-políticas, almejou fazer de Santana uma sub-Prefeitura. 

Quando se falava no Bairro de Santana, nas décadas de 1920 a 1950 tinha-se a 

idéia de um espaço autônomo dentro da cidade (OLIVEIRA, 1999). 

 
 

 Toledo (1995) tece os seguintes comentários acerca da segurança do bairro 

em relação à doença: “Aqui em Santana não há esse aspecto que a cidade 

apresenta (espaço povoado por doentes) nós tínhamos a impressão que estávamos 

em outro mundo, porque eram mais pessoas da roça; e aqui não ficavam os doentes 

por causa da umidade do Rio Paraíba. Graças a Deus, essas pessoas iam pra 

cidade”. 

 

Já no final do século XIX para o início do século XX, ocorreu a modernização 

do núcleo, acentuando o seu caráter de espaço urbano. Para alguns estudiosos 

incidiu a modernização da pobreza, pois não havia crescimento social ou econômico. 

A expectativa para tanto era a indústria que se consolidaria com a instalação da 

Tecelagem Parayba. A produção industrial constituiu-se no espaço urbano, 

modificando o quadro sócio-econômico. Máquinas, operários, êxodo rural, produção 

têxtil destinada à comercialização, acesso ao consumo pelos assalariados, 

incremento das funções do núcleo: habitacionais, comerciais, industriais e 

corredores de passagem, mudavam a configuração dos vazios existentes na 

paisagem de Santana. No inicio da década 1950, Santana foi um dos poucos bairros 

equipados da cidade, disputado pela recém construída rodovia Presidente Dutra, 
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que atraiu serviços e equipamentos urbanos pelas atividades empregatícias 

industriais. 

 

Nas décadas de 1940 e 1950, os Santanenses reclamavam de pouca atenção 

da Prefeitura municipal. Diante do acirramento político, as lideranças de Santana na 

década de 1950, promoveram uma campanha para dar mais autonomia à região.  

Encabeçado pelo vereador Prianti Chaves, o projeto lei (Processo 38.154) que pedia 

a autonomia do bairro, foi apresentado à câmara Municipal. Tinha-se a intenção de 

criar uma subprefeitura na Região Norte. Mesmo conseguindo colher mais de mil 

assinaturas, o projeto lei teve forte rejeição entre os demais vereadores do 

município. Depois de muitos conflitos chegou-se a um acordo: criou-se apenas um 

posto de arrecadação em Santana, tendo o Bairro de Santana a maior arrecadação 

de tributos da cidade, os pretensos administradores incentivavam a idéia de 

autonomia. Apesar da tentativa de emancipação, a iniciativa foi frustrada no final do 

processo (PINTO, 2007). 

 

 Esse perfil concretizou-se também com a instalação da fábrica Rhodia, em 

meados da década de 1950. A estrutura espacial do bairro de Santana apresentou 

um crescimento que indicava para a possibilidade de ampliação urbanística. Era 

exigência imposta para comportar tal indústria: a multiplicação do número de 

habitação, infra-estrutura, comércio e equipamento cultural e institucional. Apesar 

dessa mudança, Santana conseguiu resistir preservando parte de suas 

características culturais, mantendo certa independência em relação à cidade. 

(OLIVEIRA et al., 1999). 

 

3.6 Os reflexos das políticas de zoneamento no bairro de Santana 
 

 

Dois fatores, segundo Lessa (2003), contribuíram para o redirecionamento 

das atividades industriais no bairro, a partir da década de 1950 mudando o destino 

da região que, aos poucos, perdeu a sua vocação industrial. Embora Santana se 

tornasse o bairro mais populoso da cidade, a Rodovia Presidente Dutra e o Centro 
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Técnico Aeroespacial mudaram o sentido da expansão de São José dos Campos. A 

nova área de abrangência industrial ligada agora às transnacionais passou a instalar 

ao longo da rodovia Dutra. 

 

O desenvolvimento econômico, categoria ao mesmo tempo concreta e 

simbólica e mítica; e as relações sociais, apaziguadas sob a hierarquia e a disciplina 

que ordenavam o espaço socialmente construído, deram um sentido racional ao 

projeto de modernidade que se consolidava , ao qual se atribuía o sentido do novo, 

do progresso, do futuro.(VIANNA, 2004). 

 

Em resgate a memória coletiva e ao levantamento contemporâneo sócio- 

urbano do bairro de Santana, Reis apud Oliveira et al (1999), deixou suas 

impressões: 

 
 Pareceu-me um pouco decadente. Acabou a vitalidade comercial 

da Avenida Rui Barbosa. Não vi nas ruas o mesmo movimento das 
pessoas. Não havia na época, a pairar sobre nossas cabeças, com a 
onipresença atual, a preocupação com a globalização e com o desmonte 
do Estado. Tratávamos a temática do planejamento local supondo que o 
poder público tivesse relativa autonomia, capacidade e interesse de 
intervir concretamente nas condições do desenvolvimento.  

Na década de 1990, São José dos Campos recebeu o Carrefour, o 
Wal-Mart, o McDonald’s. A vinda dessas transnacionais abalou o 
comércio da Avenida Rui Barbosa. A Rodhia foi incorporada por outras 
empresas, a MacQuay transferiu sua fábrica para as margens da Dutra, 
a fábrica da Tecelagem Parayba praticamente acabou e o trabalhador de 
Santana sentiu os reflexos dessa mudança.  

  

O espaço da fábrica da Tecelagem Parayba ficou transformado em Zona de 

preservação pelo COMPAHC (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos), conforme 

lei nº 05 de janeiro de 2004: 
 

Dispõe sobre a preservação do complexo formado pela antiga 
Tecelagem Parayba e Fazenda Santana do Rio Abaixo.  

O Prefeito Municipal de São José dos Campos faz saber 
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

Art. 1º. Fica declarado, para fins de preservação, nos 
termos da Lei nº 3021, de 27 de setembro de 1985, como Zona de 
Preservação (ZP), o complexo formado pela antiga Tecelagem 
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Parahyba e a Fazenda Santana do Rio Abaixo. (Arquivo Público 
Municipal, Fundação Cultural Cassiano Ricardo). 

 
 
 

  
Fig. 50 - Mapa indicativo da área preservada.  
Fonte: arquivo público municipal de São Jose dos Campos. 

 

 Atualmente, os comentários relativos à Santana apontam a idéia de um 

espaço autônomo dentro da cidade: 
Santana foi palco de candidatura de grandes políticos, porém, 

quando eleitos, se esqueciam do bairro que foi abandonado pelo poder 
público. As empresas não vêm para cá porque não tem incentivo nenhum. 
A geração mais nova de minha família teve que migrar para outros bairros 
por vários motivos. Falta uma boa política de desenvolvimento, melhoras 
no trânsito. A população tem que andar pela rua, pois o bairro quase não 
tem calçadas. Parece que o tempo parou e que nós da região Norte somos 
uma cidade a parte (OLIVEIRA, 02-2009, anexo A.4). 

 

Lembranças de um antigo morador que acompanhou as transformações pelas 

quais o bairro passou ao longo do tempo, ressaltou a remota auto-suficiência da 

região com ar de saudosismo: 
 
Moro em Santana há cinqüenta anos, vim do sul de Minas 

acompanhando meus pais, fizemos nossa vida aqui. O bairro era 
pequeno. Cresci tendo tudo por perto, ia passear na praça da igreja, 
participava das festas do bairro, também ia ao cinema, quase não 
precisava sair do bairro. Apesar do bairro não ter mais as mesmas 
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coisas, eu sempre vou morar nessa região, que saudades dos bons 
tempos (GODOY, 02-2009 Anexo A.5). 

 
 
É fato que no Brasil a cidadania é um aprendizado. E é no território tal como ele 
atualmente é que a cidadania se dá tal como ela é hoje, isto é, incompleto. 
(SANTOS, 1996). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O zoneamento de 1938, ao acrescentar a Zona industrial em Santana nos 

levou a refletir sobre o uso desse novo espaço que se propunha ordenado segundo 

regras da economia de mercado. O zoneamento, visando organizar o espaço 

determinou de certa forma, a segregação do Bairro de Santana, que de certa forma 

se beneficiou com o isolamento proposto, caracterizado pelo pedido de 

emancipação do bairro. 

 

 A divisão da cidade também se deveu à topografia do bairro de Santana, à 

sua localização periférica privilegiada já com indústrias funcionando em 1938, que 

favoreceu sobremaneira o crescimento econômico e populacional do bairro, ao 

mesmo tempo em que possibilitou uma reserva de mão-de-obra para as fábricas que 

ali se instalaram. 

 

Quando se deu início da fase sanatorial, Santana teve seu destaque na 

economia de São José dos Campos paralelamente à sua fase sanatorial. Não 

podemos esquecer que o período da fase Sanatorial que, proporcionou a estrutura 

urbanística em São José dos Campos necessária para a chegada de indústrias de 

grande porte na cidade. 

 

A apropriação deste espaço e sua (re) produção, embora pautada pela 

questão econômica, se deu dentro da lógica que caracteriza a sociedade brasileira 

(CHAUI, 2001). 

  

 Neste contexto urbano, fez-se necessária a requalificação do espaço do 

bairro, predominantemente de operários, como território de forte convivência social e 

expressão cultural. O zoneamento de 1938 parece ainda sobreviver na memória 

daqueles que ocupam o espaço físico e que estabelecem relações sociais no bairro. 

 

 A localização de Santana, antes tão privilegiada para o crescimento 
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industrial e comercial, se vê agora limitada pelas leis de preservação ambiental. Esta 

questão acabou, dentre outros fatores, estagnando o crescimento da região norte. 

São diversas as formas presentes em Santana: a trama urbana assentada sobre um 

sítio geográfico; o elo com o mundo através da indústria; o florescer do comércio; a 

presença dos imigrantes mineiros.  

 

A chegada da Rodovia Presidente Dutra em 1950 contribuiu para a 

transferência do poder industrial de Santana para os bairros que começaram a se 

formar ao redor das multinacionais próximas à rodovia. 

 

 O bairro parece apresentar boa parte dos mesmos impasses das décadas 

pesquisadas nesse trabalho (1920-1950). Como resultado, os moradores se sentem 

abandonados pelo poder público, tomando a impressão de um bairro apartado da 

cidade, revelando um retrato de abandono econômico e social.  

 

Quanto às políticas de zoneamento e seus reflexos (1938), olhamos o 

espaço de Santana e lembramos um tempo pretérito, em que na visão de seus 

moradores destaca- se a indiferença dos órgãos municipais em relação aos 

investimentos públicos. A ênfase comercial que o bairro tinha parece ter ficado para 

trás.  

 

Apesar de conviver com outra realidade e com a distância do passado, a 

impressão que se opera no bairro de Santana ainda mantém muitas ligações 

remanescentes com seus primórdios. Cabe aqui lembrar Chartier (1990), quando 

afirma que a compreensão do mundo real por cada cultura é construída com base 

num processo de significação e associação com símbolos já existentes no 

imaginário do grupo. Até o desconhecido é pensado a partir de símbolos já 

conhecidos. 

 

 Lembrou Chartier que : 
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uma realidade nunca é apreendida de forma pura; sempre é apropriada e 
simbolizada, consciente ou inconscientemente, pelos grupos que dela se 
aproximam. E, é nesta atribuição de sentido, que percebemos que as 
representações não são “ingênuas”. Apesar de se proporem a uma 
aproximação com a realidade, sempre são influenciadas pelos interesses do 
grupo que a produz (CHARTIER, 1990). 
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ANEXO A - DEPOIMENTOS 
 
Formulário para autorização dos depoentes nesta pesquisa 
 
Carta de Cessão 

 
 

Comissão de ética da Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento 

 
 

 
 
        
     
Eu, -------------------------------------------------------------------------------------- 
autorizo a pesquisadora Waldecy Serafim Ramos, a utilizar meu depoimento e 
torná-lo publico por meio de seu trabalho de pesquisa 
 
 
 
                                                  
 
Nome:- ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Idade:- ------- 
 
Endereço:- -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
                                                         São Jose dos Campos, -----/-----/-------- 
                                                  
               
 
                                                             Ass: ------------------------------------------ 
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Anexo A.1 
Nome Maria de Lourdes Polon Ramos 

Data de Nascimento: 1925. 

Data de admissão: 1946. 

Idade hoje: 83 anos 

. Eu vim de Iacri  cidade que fica ali na estrada  da Sorocabana, mas 

meus pais vieram da Italia de navio  fugindo da falta de trabalho.  Nasci aqui no 

Brasil,  me Casei na cidade de  Tupã  e depois viemos  para São José. Meu marido 

já conhecia São José e ele dizia que em Saõ josé era mais facil dele trabalha , 

porque o coitado teve tuberculoso por 2 anos e ficou internado no Samaritano em 

1942 e 1944 e ele disse que conheceu bastante gente que ia dar emprego para ele. 

Com o falecimento de minha mãe  eu recebi um dinheirinho de herança  que deu 

para  nos comprarmos um terreno na Vila Maria e levantamos 3 cômodos. E ai eu fui 

arruma emprego na fabrica, porque eles não aceitavam quem foi tuberculoso pra se 

mistura com os operários,” mesmo ele tando curado”, então ele tinha feito  um curso 

a distancia de técnico em eletrônica e passou a concerta rádio e televisão em casa. 

Meu marido consertava radio e eu fui trabalhar na fábrica para ajudar ele. 

Cheguei lá falei com o guarda e ele falou que tinha uma leva de gente que 

ficou de voltar no outro dia cedinho. No outro dia cedinho eu fui lá, mas não 

consegui entrar, acho que porque eu falei que era casada. Aí fui lá 2 semanas 

seguidas até que consegui. 

 Não achava difícil o serviço, o que me cansava era chegar em casa e cuidar 

dos três  filhos. 

Me lembro de uma vez que eu sai a tarde para vir embora  tinha uns senhores 

entregando uns papelzinho para gente ir no sindicato, mas eu não fui, precisava 

muito do trabalho e não queria que meu encarregado me visse pegando esse papel. 

Sai da fábrica 7 anos depois, estava muito puxado pra mim, fiquei doente, 

mas tinha vontade de voltar. 
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Anexo A.2 

Senhor José Moreira Sobrinho (ex-funcionário da Tecelagem). Nascido em 

1915 – natural de Paraisópolis – MG – 93 anos.Admitido: de 1939 à 1970 – entrou 

com 24 anos – trabalhou 31 anos na Tecelagem 

Cargo: Tecelão, sendo promovido a contra mestre dos teares de cobertor em 

1942. Recebia em 1945, o valor de Cr$ 500,00 + 60% e produção. 

Pagou imposto sindical em 1943 Cr$ 18,00. 

- Senhor José Moreira Sobrinho: Morei doze anos na vila operária na casa 

número 7, depois mudei para a o número 12, porque era uma casa um pouco maior. 

Tive 18 filhos e 1 trabalhou na Tecelagem, ele (filho) entrou na Tecelagem com 14 

anos e também aposentou lá. 

- Na Vila Operária era barato de se viver, não pagava água, e a luz era pago a 

parte. No começo a Vila Operária era para os chefes, mas iam comprando lotes e 

construindo suas casas, e assim outros operários iam morando na Vila Operária.  

- Minha esposa Maria entrou pra Tecelagem em 1941, trabalhou por 6 anos, 

saiu contragosto, pra cuidar dos filhos (já falecida).  

- As mulheres trabalhavam em tear pequeno. Nunca participava de piquetes 

ou greve, a maioria delas era pra reivindicar o salário, mas eu tava satisfeito com o 

meu salário.  Sou muito grato a Tecelagem, tudo que eu tenho devo a ela.  

- A gente ganhava prêmios por produtividade que era dividido em 3 prêmios, 

1º lugar Cr$ 30,00; 2º lugar Cr$ 20,00 e em 3º lugar Cr$ 30,00. Em 1949 o dono da 

fábrica mandou distribuir grande valor de bonificação pra cada operário que tinha 

cumprido a sua produção (meta), com este valor paguei quase a metade do valor do 

terreno que eu moro hoje (Vila Maria). 

- Eu freqüentava a associação que era de propriedade da fábrica e gostava 

de jogar futebol. - Meu pai e muita gente veio de Paraisópolis, desceu a Serra para 

ajudar na construção da fábrica (Tecelagem). Muitos ficaram trabaiando na fabrica, e 

com o tempo casaram e tivera fio e até conseguiro que nem eu compra um 

terreninho e construi. 
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Anexo A.3 
Senhora Maria José dos Santos (Ex-Funcionária da Fábrica da Tecelagem 

Parayba  S.A. ). 72 anos 

Data de Nascimento: 20 de abril de 1937.  

Natural de São José dos Campos 

Data de admissão: 14 de fevereiro de 1952 – Data de saída: 30 de abril de 

1982. 

Idade na época: 15 anos –  trabalhou 30 anos na Tecelagem 

Espécie de Estabelecimento: Fábrica de tecidos 

Natureza do Cargo: Fiação  

Remuneração (especificada): Tarefa 

- Senhora Maria José: Acho que eu tava com catorze anos, não sei , é treze, 

porque trabalhei três meses na cerâmica e depois de uma leva, eu fui na Igreja 

(Paróquia de Santana), e o Padre Luis,  falou assim,  você é católica?  Quer 

trabalhar na Tecelagem? eu falei, imagine! Quero sim!, ele falou sim, (assim), você é 

mais fácil de encaixa; que eu era de menor né, e as outras era de maior. Ele dava 

um bilhetinho para entregar na fábrica. (carta de recomendação). 

- Trabalhei na fiação Cassiano, dentro da Tecelagem, eu fazia fio, fio para ir 

pro tear, fio de fazer cobertor que pro tear pra ficar na cadeira  pra fazer o cobertor já 

pra ir pro terno, vinha da Cardas pra nóis, agente fazia né. 

- Era gostoso trabalhar lá sim. 

- Eu fiquei trinta e dois anos. Me aposentei lá né.  

- Eu gostei de trabalhar na Tecelagem e porque precisava né, é lógico. 

- Os chefes tratavam bem, o encarregado era bom né.  

- Agora só tem Galeão lá né.  

- Hoje eles têm uma associação (acionistas), não tem mais uma fábrica, não 

tem nada. O dono era o seu Olivo Gomes. Depois tinha pessoas acionistas né que 

fala, cada um tem um poquinho. E o sobrinho dele herdou tudo, e afundou o 

negócio. 

- A vilinha (Vila Tecelagem), já existia antes deu trabalhar, é a primeira vila 

que eles fizeram foi o Olivo Gomes, foi  ele mesmo.  
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-Eles passavam pela portaria, pra fábrica. Lá trás da fábrica tinha o 

consultório médico que era lá e as casas nos fundos, de encarregado. Agora 

venderam tudo aquela vilinha... 
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Anexo A.4 

 

Nome: José Benedito de Oliveira  

Idade: 65 anos 

Endereço: Estrada Municipal Taquari 

 

 

Em minha opinião Santana foi abandonada pelo poder publico.  Políticos de 

renome vinham até Santana para montarem seu palco e fazerem seus discursos 

prometendo uma boa política de desenvolvimento para a região, no entanto muitos 

deles chegaram a ser eleitos, porem esqueceram das promessas feitas na época de 

campanha.  

Neste bairro praticamente não temos calçadas, somos obrigados a andar pela 

rua. O transito de veículos é péssimo nos convivemos com engarrafamentos e em 

virtude disso muita emissão de fumaça.  

A geração mais nova da família acaba indo morar em outros bairros, pois o 

bairro não tem atrativos para atender sua população. 

Minha família imigrou de Minas gerais para São Jose dos Campos, antes deu 

nascer, mais ou menos na década de 1930, porem a maioria se instalou no bairro de 

Santana porque era o bairro que mais tinha serviços para a população. Alem do que 

os meus parentes trabalhavam na Tecelagem, na Rhodia e na Cerâmica Weis, não 

me lembro dos meus pais saírem muito para fora do bairro, aqui tinha muita festa, 

cinema e até uns bailinhos para a comunidade......nós éramos muito felizes.....,bons 

tempos que não voltam mais. Sinto não poder andar mais de bicicleta, porque não o 

bairro não tem mais espaço para carros e muitio menos para as pessoas. Eu já me 

aposentei, morei em Santana por 40 anos e vim morar mais pra parte rural para 

voltar a ter o sossego que nunca mais Santana vai ter. 
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Anexo A.5 
Senhora Genésia Godoy (Ex-Funcionária da Fábrica da Tecelagem Parayba 

S.A.)  - 81 anos 

Data de Nascimento: 10 de abril de 1925 

Natural de São José dos Campos 

Data de admissão: de 1943 a 1951. 

Idade na época: 18 anos – trabalhou  8 anos na Tecelagem 

Espécie de Estabelecimento: Fábrica de tecidos 

Natureza do Cargo: Tecelã 

- Senhora Genesia: Nóis era um bloco de moça né, bem que agente 

encostava lá, ficava na fila. 

- Daí tinha umas quinze moças, pegou só as mais bonitas (risos).  

- Daí pegaram quatro, eu e mais três irmãs. Bonitas..., filhas do Varanda, era 

gente do Varanda, da igreja lá. O nome delas não me lembro. Agente só chamava 

de Varandas elas.  

- Mas era gostoso... e dava dó de ver os outros que ficou que eles não 

pegaram.  

- Ia todo dia, punha uma roupinha mais bonitinha, ia na fábrica pra arruma, 

daí eles pegaram.  

- Daí tira o documento, tira a fotografia lá mesmo. 

- Indecência! A fotografia, olha aí!... 

-Trabalhei oito anos com lacinho na cabeça.  

- Eu tinha dezoito anos quando eu entrei. Era tão gostoso aquele tempo. Aí a 

gente ia tudo andando, ia e voltava andando. (para casa).  funcionando lá? 

- Resposta: Está. 

- Trabalhava de manhã, quase morria de dor de cabeça, não estava 

acostumada acordar cedo né. É era tão gostoso, mas não acostumava acordar cedo 

não.  

- Trabalhei na seção de cobertor no tear.  

- Sonho meu... que vontade... eu tenho de ir lá..., Mas acho que não pode 

entrar lá.  
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- Na Ana Maria (programa de televisão), passava um programa, “Hora da 

Saudade”, ela levava. Eu ia pedir pra ela que eu queria ir na tecelagem. 

- Ah! Quando chegava lá era um barulhão, até chegar em casa depois que 

dorme, acordava, não tava o barulho mais, até a hora de deitar tava aquele barulho 

no ouvido. Minha filha não acostumou, e o dela não fazia muito barulho né.  

- E acontece que eu estou surda agora. Será que é isso que deixou eu surda? 

Escuto só desse agora.  

- Judiação.... e o tempo que pegou o cabelo de uma moça, a máquina pegou 

tudo o cabelo dela,  e depois voltou a trabalhar; naquele tempo não tinha segurança. 

Eu trabalhei oito anos, e saí chorando de lá. 

- Porque eu não queria sair, fiquei com raiva dele (marido). Trabalhei três 

anos depois de casada, daí ele arrumou amante e eu descobri né, e sai no outro dia, 

entrei lá pedi a conta e vim embora, não trabalhei mais. Saí por causa dele. A gente 

não tinha mãe pra orienta, ninguém pra dar conselho e saí chorando, e a dona 

Deuvina (Funcionária da Tecelagem), você vai para sua casa! Eu queria ir pra minha 

casa, mas não posso, tenho que trabalhar. 

- Passou um tempo, ela saiu e entrou na Cerâmica (Cerâmica Weiss), né... 

desceu do ônibus foi atravessar a rua o carro mato na hora ela. Triste a história dela 

não, judiação viu, eu morri de dó dela. Ruim morrer de acidente né. Era irmã da 

Cidinha gerente.  

- Teve muito gerente em oito anos, o primeiro era... não me lembro o nome, 

Roberto! Sobrinho do Seu Gomes, ele era bonitão, “puta merda”... passava na 

sessão..., alto corpulento, bonito, andava só de branco. O filho do Gomes era lindo, 

o Clemente, foi gerente também, mas não era do meu tempo. O Severo Gomes era 

irmão do Olivo Gomes, que morreu no acidente de helicóptero, junto com Ulisses 

Guimarães.  

- Eu tenho saudade, eu sonho que eu trabalho, sonho com o encarregado, do 

mesmo jeitinho, do jeito que era. 

- Um dia ele (encarregado), chamou eu num quartinho, era pra dar pega na 

gente, eu fui lá, ai meu Deus, o que será, o chefe quis falar comigo, era pra eu ser 

passadeira, eu não quis, mas por que você não quer? (encarregado), não quero e 
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não contava por quê. Eu não gostava de trabalhar no meio dos homens lá. A gente 

trabalhava no nosso setor e no expliquei porque, não quero, não quero, não quero. 

Daí, pois outra no meu lugar. Era setor dos homens também. E eu não queria e não 

tão gostoso, mas trabalhar, mas não no meio dos homens não. Quando eu levava 

material, passava no meio dos homens, eles gritavam, hei morena!  

- Daí eu não parei, e um dia um deles passou na minha calçada, subindo de 

bicicleta e a gente fez amizade, ele estava amarelo, (pálido), ele é gente dos Maias. 

A mãe dele morava ali na subida da avenida perto do cinema.  Moro em Santana há  

60 anos,viemo do sul de Minas,  cresi tendo tudo por perto, ia passea na praça da 

igreja, participava das festas do bairro, também ia no cinema quase não saia do 

bairro. Agora o bairro não tem mais as mesma coisa, mais eu sempre vou mora 

nessa região, que saudade do bom tempo. 
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Anexo A.6 

Senhora: Deolice Maria de Oliveira 

  Data de Nascimento: 30/12/1939 

Natural de São Francisco Xavier – Distrito de São José dos Campos 

Admissão: de 1954 a 1955. 

Idade na época: 14 anos 

Com 70 anos 

- Já freqüentava a Tecelagem desde criança, chii....porque levava comida pra 

minha irmã Natália, que trabalhou lá. 

- Ela trabalhou até depois de casada, porque demorou para ter filho, ai 

quando teve filho eu olhava pra ela trabalhar. 

- Minha irmã coitada.... ficou surda lá, porque não tinha protetor de ouvido 

naquela época. 

- Aí quando eu fiquei mais moça, também fui trabalhar lá, mas aí minha irmã 

já tinha saído de lá. Ela trabalhava na kardas e eu fui trabalhar no tear, porque eu 

tinha 14 anos e era mirradinha. 

- Trabalhei pouco tempo na Tecelagem, porque minha mãe conseguiu 

emprego em São Paulo e não quis deixar sozinha em São José, nem com a minha 

irmã, porque minha mãe não gostava do marido dela, se não fosse isso, eu não 

tinha saído da Tecelagem, ainda mais morando em Santana que era perto. Ganhava 

bem, o chefe era bonzinho. Aí eu fui com a minha mãe, não deu muito certo em São 

Paulo, atormentava direto a minha mãe pra eu volta, aí ela concordou, mas aí não 

consegui mais entrar na Tecelagem. Eu adoro morar em Santana, só não gosto do 

baruio, nem o apito da tecelagem e da rodhia me incomodava, mais esse carros são 

muito barulhento, mais eu não saio daqui não, até quando eu morrer quero ficar por 

aqui mesmo. 
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Anexo A.6 
 

Senhora: Santina Maria de Souza Poli  

Data de Nascimento: 20/07/1916 

Admissão: de 1930 à 1945. 

Idade na época: 14 anos – trabalhou 15 anos na Tecelagem 

Idade:  92 anos 

 

- Eu trabalhei pros Veneziani desde os 10 anos, ajudei a criar Rui e a 

Terezinha, e aí fiquei sabendo não me lembro por quem, que a fábrica estava 

pegando gente pra trabaia.  

-Meu pai era funcionário da fazenda, e eu trabalhava de olha as crianças pra 

patroa dele. 

- Quando fiz 14 anos eu disse pra Dona Nica, agora vou pra Tecelagem, eu 

nem sei como é que eu arrumei, eu sei que eu cheguei lá e conversei não sei com 

quem, tirei foto e no outro dia comecei a trabalhar. 

- Me colocaram na encruzadeira, era uma máquina que fazia fio pro cobertor, 

a máquina era de virar aquele negócio assim a gente pegava uma meada grossa e 

punha naquele arco, sabe, e aí puxava um fiozinho de lá e enroscava aqui. (fazendo 

gesto). 

- O negócio de ligar era em baixo não era difícil não era molinho. 

- Eu gostava do trabalho, ia virando lá, e enchendo um negócio comprido 

assim. 

(gesto), pra depois ir pro cobertor, punha na lançadeira e a moça fazia o 

cobertor com aquilo lá, linha que nóis enchia. 

- O serviço não era pesado, acho que porque eu sou pequeninha (1,52m), e 

nem tinha muita força. Ah! O serviço mais pesado da muerada era no tear, tinha que 

ser fortona pra trabalhar lá. 

- Eu acho que elas ganhava mais que nóis da encruzadeira.  

- A minha sessão era só de muerada, o único homem lá era meu encarregado 

o Dito Guedes, tanta gentarada, morreram tudo, Seu Antônio Simão, o Angelim, tudo 
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eles era da caldeira lá pra aqueles fundo, eu fiquei Deus levou tudo eles. 

- Eu trabalhei com a Verônica, morreu, com a Francisca, com o Zé João, 

nossa Senhora..... as vezes eu to quieta lembro de tudo eles.  

- O que eu ganhava lá, dava quase tudo pro meu pai e minha mãe que eram 

veinhos, ah!  não dava tudo, ficava com um pouco, porque eu saia passea também 

né ... com as outras moças. 

- O salário era pouco, quinhentos e ..... não me lembro. 

- Eu morava no Alto da Ponte (Bairro), no trevo da estrada de Campos do 

Jordão, saia a pé de casa as 3 e 30 da manhã  (horas), quando nóis tava na ponte já 

ouvia o apito da 4 e 15 (horas), eu entrava as cinco. 

- No finalzinho da tarde eu tava chegando em casa, ia cuidar dos meus pais. 

 Um dia cedinho antes deu chega na fabrica tinha uns home entregando um 

papelzinho na ponte eu e as companheiras pegamu o papel e tinha uma que sabia lê 

daí ela disse que era falação contra nosso  patrão  então nois chegamu na fabrica e 

demo  (o papel) pro feitor de medo de perder o serviço. 

- Depois de 8 anos na fábrica, fui embora pra Jacareí levando meus pais, e 

também arrumei emprego na fábrica de meias em Jacareí. 

- Um ano depois vortei pra São José aí fui na Tecelagem e o seu Dito falo pra 

mim trabaia di novo na fábrica, daí eu trabaei mais 6 anos. 

- E aí o Dr. Oto aquele veio que morreu,  falou: você não vai trabaia desse 

jeito, você tem a mão tremendo, não está com a cabeça muito boa, convém você 

sair, passar uns tempo e depois  entrar. Aí eu casei e não entrei mais. Mais se fosse 

pra eu trabaia lá di novo eu ia. 
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Anexo A.7 
 

Nome: Senhora: Jandira Maria da Cunha. 

.Endereço: 

 Data de Nascimento: 1931 

Idade hoje: 78 anos 

 Quando cheguei em 1941, as rua não tinha asfalto, com casa de cerca de 

taquara, vim pra ca por causa do meu marido , já falecido. Aí alguém falou que a 

fábrica Tecelagem tava pegando gente. Fui lá duas vez, na segunda me pegaram, 

acho que porque eu era magrinha.  

Lá em Minas, eu só plantava, num sabia fazer outra coisa. Então quando eu 

entrei na sessão vi aquelas máquina grandona levei susto, nunca tinha visto isso. 

Me mandaram para a máquina de meadeira. 

O bom de tudo isso é que eu conheci meu marido no trabalho lá também, só 

que era fiandeira. 

 Eu entrei na fábrica, era solteira, minha prima que arrumou pra mim, mas 

trabalhei só 5 anos, porque casei e tive que cuida dos filhos, aí eu não gostei muito, 

porque eu não queria sair do serviço, porque eu gostava de trabalha lá, tava 

juntando um dinheirinho pra compra um terreno lá pros lado do Alto da Ponte, depois 

do rio. 

 

Trabalhava de fiandeira, meu encarregado era gente boa, não queria que eu 

saísse. Eu tinha meu dinherinho, comprava as coisas pra mim. Eu gostava bem lá. 

Morei 50 anos em Santana. Hoje moro no Taquari, Naquela época eu tinha vontade 

mesmo era de morar na Vila Operária, que as casa era arrumadinha, fiquei na fila 

um tempão e não consegui. Em Santana era bom, tinha cinema, festas no bairro,e a 

tarde nois ia na missa e depois da missa ficava andando na praça.Eu nunca quero 

sair dessa região, pois morreria de saudades do bairro. 
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ANEXO  B - ATAS DE REUNIÃO DA  DIRETORIA  DA FABRICA TECELAGEM 
PARAYBA E  NOTICIAS TRANSCRITAS DO “CORREIO JOSEENSE” 

 
Anexo B.1 

 
Abaixo as transcrições de trechos da Ata de reunião de diretoria ocorridos na 

época a respeito da problemática e solução para a inauguração e funcionamento da 

fábrica: 

Ata de Reunião da Diretoria 

Inicio 30/12/1926 

Fim 10/07/1933 

Termo de Abertura 

Paulo de Moraes Barros, presidente da Tecelagem Paraíba S/A  São José 

dos Campos 30/12/1926. 

Acta da diretoria da sociedade anonyma Tecelagem Parayba, conjuntamente 

com o accionista incorporador Dr Ricardo Severo da Fonseca Costa. 

 

Anexo B. 2 
 

Acta da Diretoria 

No dia 30 de dezembro de 1926 na sede d’esta sociedade em São Jose dos 

Campos, reuniram se os directores, Dr Paulo de Moraes Barros, Eduardo da 

Fonseca Costa, na qualidade de organizador da sociedade, este accionista deu 

conhecimento aos direitos dos seus actos após a assinatura do contrato social em 

14/03/1925 (publicado no diário oficial de 5 de abril de 1925), referentes a 

acquisição do terreno, locação projeto e construção dos edifícios para a fabrica com 

seus  anexos a villa operaria, encomendada, despachos e assentamento dos 

maquinários. Estes assunptos foram tratados respectivamente pelos directores que 

deles se imcubiram, Eduardo da Fonseca Costa e José Severo Dumont da Fonseca, 

expondo por sua vez o sr Eduardo da Fonseca Costa, o que se passou para a 

aquisição do terreno, execução das obras e encomenda do maquinismo tendo 

installado em São José dos Campos, para melhor acompanhar as obras de 
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beneficiação do terreno e construção da fabrica com seus anexos, assim como a 

montagem dos machinismos. Sempre que necessário for Rio de janeiro para tratar 

da retirada dos machinismos importados, referindo se em detalhe ao despacho na 

alfândega federal pedidos ao governo para a isenção de direitos, todos os tramites 

officiaes e difficuldades a vencer juntos os ministérios da fiação e fazenda, por 

ultimo a retirada do maquinismo dos trapiches e seu embarque pela estrada de ferro 

central do Brasil, tendo sido necessária para este effeito inúmeras viagens a capital 

e a permanência no Rio de Janeiro durante oito mezes do director José Severo 

Gomes da Fonseca a quem coube uma grande parte dos encargos de todo este 

moroso processo burocrático ainda por terminar no que diz respeito a caixas de 

material electrico,accessorios de machinas e correias de transmissão. Da 

morosidade deste processo resultou que o favor da isenção não trouxe vantagem 

alguma, antes tem de ser considerado prejudicial nos interesses da tecelagem que 

sem estas demoras poderia estar montada e a funccionar no primeiro semestre de 

mil novecentos e vinte e seis. Taes dificuldades e demoras acarretaram não só o 

atrazo de quase um ano como também um acréscimo considerável de despeza em 

face dos vencimentos relativos aos títulos a pagar para fornecimento de machinismo 

e também em relação ao empréstimo primeiramente realisado com a companhia 

paulista de comércio e finanças e seguidamente tomada pelo sr Carlos Leôncio de 

Magalhães, o senhor Ricardo Severo da Fonseca Costa referindo se a esta 

perturbação financeira fornece a respeito todos os esclarecimentos assim como 

sobre a situação das contas da sociedade, afirmando mais uma vez a sua plena 

confiança nas condições promissoras d’este negocio que considera garantido 

sucesso. Justifica o plano de organização da sociedade e o plano primitivo do seu 

financiamento apenas perturbado pelos atrasos referidos e pela crise geral 

monetária que por demais se accentuou durante mil novecentos e vinte e seis. 

Expõe o solucionamento d’este caso, a respeito do qual, põe em justo relevo a 

intervenção altamente valiosa do accionista dr Antonio de Almeida Braga, cuja a 

dedicação sem medida de sacrifício se deve de facto a resolução deste problema 

financeiro do momento, a bem do qual devotou a sua acção e credito pessoal. E 

como de todos estes fatos se propõe opportunamente em relatório abrangendo o 
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período de organisação e construção do estabelecimento fabril Tecelagem Parayba 

dispensa se por agora de mais detalhes resumindo a situação nos seguintes termos: 

foi accordado com o accionista fundador dr Carlos Leôncio de Magalhães a 

transformação do débito da sociedade constante de quatro duplicatas no valor de 

mil e trezentos contos de   réis vencidas em doze do corrente,em um débito de mil e 

seiscentos contos de réis a praso de dois anos e juros anual de doze por cento 

como garantia hypotecaria dos bens immoveis da sociedade, sendo adquirido ao 

SR. Carlos  Leôncio de  Magalhães a  sua quota  de accionista no valor de trezentos 

contos de réis, enccargo também tomado pelo sócio Sr Antonio Almeida Braga. O 

novo contrato com o Sr Carlos Leôncio de Magalhães permitira a amortisação por 

parcellas sendo contatado juros mútuos. A atitude do Sr Carlos Leôncio de 

Magalhães foi comentada pelos presentes com palavras de louvor e 

reconhecimento sendo emocionalmente resolvido que n’esta acta se assigualassem 

os agradecimentos da diretoctoria pelo favor do credito concedido lamentando a sua 

retirada do grupo fundador. Para collocar a directoria em condições de levar a effeito 

esta transação foi com combinado no Rio de Janeiro com a casa fornecedora dos 

machinismo, F. R. Moreira S. Cia, na presença dos Drs Ricardo Severo da Fonseca 

Costa e Antonio de Almeida Braga; uma forma de pagamento que permitiria aquela 

firma abrir mão da garantia que lhes confere a clausula nona e décima do seu 

contrato de fornecimento de machinismos. O seu suprimento de réis: cento e trinta e 

treis contos setecentos mil e quatrocentos réis foi ainda fornecido pelo Dr Antonio de 

Almeida Braga. Desembaraçada a sociedade d’aquelle compromisso ficou acertado 

que o diretor presidente convocasse para o dia vinte de janeiro uma assembléia 

geral extraordinária dos accionistas, com o fim especial de autorizar o contrato 

hipothecário a realisar com o Dr Carlos Leôncio de Magalhães, aproveitando a 

mesma assembléia para propor também a ampliação do capital social, o qual foi 

com mil contos de réis, afim de habilitar a administração com mais largos recursos, 

ampliação que a directória  realisara quando julgar opportuno. Nada mais havendo a 

tratar foi encerrada a sessão. 

 

Anexo B.3 
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Acta da Diretoria 
No dia 5 de julho de 1927, reuniram se os membros da directoria, Dr Paulo de 

Moraes Barros, Eduardo da Fonseca Costa e José Severo Dumont da Fonseca, 

comunicando o primeiro que em virtude da sua eleição para deputado federal, se via  

forçado a permanência na capital, não podendo acompanhar de perto os negócios 

da sociedade,assistindo como director  presidente, convidou o accionista Dr Antonio 

de Almeida Braga, para o substituir, assegurando conjuntamente com um dos outros 

directores, todos os documentos que emvolvam a responsabilidade da sociedade, 

de accordo com os estatutos. Directores de pleno accordo, ficam resolvido que se 

communique que os bancos e mais interessados, esta resolução enviando as 

respectivas firmas,para o effeito das transações correntes da sociedade. Em seguida 

os directores resolveram marcar o dia 2 (dois) julho próximo vindouro para a 

inauguração da fabrica visto que todos os machinismo estão completamente 

montados e em funcionamento. O director Eduardo da Fonseca Costa comunicou 

que em uma visita a fabrica dos accionistas Dr Ricardo Severo da Fonseca Costa e 

Antônio de Almeida Braga, foi sugerido a alteração dos valores correspondentes aos 

títulos de escripta relativos a immoveis, fábrica e machinismo, estando terminadas 

todas as obras, a montagem do machinario, e este em funccionamento podem fixar 

se os respectivos valores, lançando aos títulos definitivos as verbas provisórias 

relativas as despesas de organização, administração, e despachos, e apresentou a 

nota formulada pelo Dr Ricardo Severo da Fonseca costa que da aos títulos 

principaes os seguintes valores: Terrenos e Benfeitorias (Cento e vinte e cinco 

contos de réis), Edifício da fabrica e anexos, (oitocentos e oitenta e nove contos 

oitocentos e vinte e oito mil setecentos e noventa réis), Escola e cooperativa (doze 

contos de réis), casa da gerencia (secenta contos de  réis). Machinismo e utencilios, 

Dois mil oitocentos e quarenta e seis contos de réis, trezentos e vinte e seis mil 

duzentos e noventa réis, Veículos (dez contos de réis) foram unânimes os directores 

em aceitar esta determinação de valores para escripta da sociedade.  

Assignam: Paulo de Moraes Barros,  Eduardo da Fonseca Costa e    José 

Severo Dumont da Fonseca 
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Anexo B.4 
 

Acta da Diretoria 
No dia trinta de novembro de mil novecentos e vinte e sete na sede da 

sociedade anônima tecelagem parahyba em são José dos campos, reuniram-se os 

diretores Dr Paulo de Moraes Barros, Eduardo da Fonseca costa, José Severo 

Dumont da Fonseca e o dr Antonio de Almeida Braga, que tem substituído, o 

presidente e o accionistas Dr Ricardo Severo da Fonseca Costa, foram tratados 

vários assunptos referentes a administração da sociedade, entre as quaes a 

discussão com F.R Moreira & Cia sobre a deficencia de producção dos teares, os 

quais pelas observações directas da fabrica não poderam attingir os dez metros por 

hora de trabalho, que foram estabelecidos no contrato com aquela firma. Apoz o 

convênio de quatorze de junho de mil novecentos e vinte e sete com F.R Moreira & 

Cia, para fornecimento de vinte teares supplementares, foi realisada em 4 de agosto 

de mil novecentos e vinte e sete, em experiência nas condições combinadas, que 

mas uma vez accentuou a deficiência dos teares fornecidos, ficando F.R Moreira & 

Cia obrigado depois de varias discussões em São Paulo e Rio de Janeiro a 

encomendar imediatamente os vinte teares necessários para reestabelecer uma 

produção media mais approximada a do contracto primitivo. Em seguida foi 

convidado o accionista Dr Ricardo Severo a ler o seu relatório como incorporador da 

empreza, organisador, e director dos serviços da construção e installação, o DR 

Ricardo Severo, leu então esse relatório, condensando todos os factos da vinda da 

empreza desde a sua organização em quatorze de maio de mil novecentos e vinte e 

cinco agrupando os dados fornecidos pelo SR Eduardo Fonseca que foi director 

residente em São José dos Campos até a inauguração da fábrica. 

Foi resolvido que este relatório se escrevesse no livro especial aberto com a 

data da inauguração e foi unaniminente decidido que nesta Acta da directoria se 

conseguisse um voto de louvor que merecem todos estes serviços cumpridos com a 

maior dedicação e o mais elevado desinteresse.  
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Assignam: Paulo de Moraes Barros 

Eduardo da Fonseca costa 

José severo Dumont da Fonseca Costa 

 
Anexo B.5 
 

Acta da Diretoria 
No dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e vinte e sete, em São 

José dos Campos na sede da sociedade anonyma tecelagem parahyba  reuniram se 

os seus directores os senhores DR Paulo de Moraes Barros, Eduardo da Fonseca 

Costa e José Severo Dumont da Fonseca, estando também presentes os accionistas 

Drs. Antonio de Almeida Braga e Ricardo Severo da Fonseca Costa. O Dr Eduardo 

Fonseca apresentou, os quadros que resumem toda a contabilidade correspondente 

ao exercício de primeiro de julho a trinta e um de dezembro de mil novecentos e 

vinte e sete, com o balanço geral e demonstração de lucros e perdas. Deverão ser 

desde já dedusidas d’aquellas contas e levadas aos títulos relativos dos edifícios e 

machinismos dando lhes n’este balanço os valores difinitivos,de acordo com o que 

foi approvado na assembléia geral de vinte e cinco de junho de mil novecentos e 

vinte e sete. Pediu aos accionistas presentes que se pronunciassem a este respeito, 

pois que a directoria necessitava do seu conselho e do seu voto. O dr Ricardo 

Severo, referiu-se então a verba, edifício da fabrica e anexos, a qual, não obstante já 

ter sido acrescentada com a nota das despesas (então provisórias). Até 31 de junho 

de mil novecentos e vinte e sete considerava que a ella poderiam ainda ser levadas 

uma parte das retiradas e as despezas dos dois directores até a esta dacta, assim 

como melhor distribuída a conta de juros e descontos relativos ao período de 

installação, as quaes não devem sobrecarregar inteiramente o primeiro semestre 

inaugural de produção demonstrou que a construção da fabrica ficou a empreza por 

preço inferior ao seu custo normal, e apresentou o quadro seguinte: 

Fica ainda uma margem considerável de lucro para a sociedade, pois que 

avalia em quantia superior a mil e cem contos de reis, o valor atual dos edifícios da 

fabrica a seus anexos. Igualmente propôs que a verba da Villa operária, seja 
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arredondada para cento e noventa e cinco contos de réis que é o valor de vinte e 

seis casas a sete contos e quinhentos mil réis cada uma a seu valor real. 

 
Anexo B.6 
 

Acta da Diretoria 
Reunião do dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e vinte e oito. 

Reúnem-se os directores e justificam a falta de reuniões pelo fato de que a 

ausência forçada do senhor presidente Dr Paulo de Moraes Barros obrigado a 

permanecer no Rio de Janeiro devido a suas qualidades de deputado federal. 

Percorrendo toda a fabrica ele sugere a compra de mais dez teares para maior 

produção, foi feito também à instalação de luz em toda a fabricca, porque houve 

necessidade de adquirir um novo transformador, foram feitos mais os seguintes 

melhoramentos no prédio, e anexos, uma caixa d’agua com bomba conjugada com a 

capacidade de dois mil litros, para a serventia dos moradores da villa operaria, um 

quarto para oficcina elétricas, um deposito com capacidade de sete mil litros para a 

alimentação da caldeira e abertura no Theeds e suas partes inferiores das janelas 

para melhor ventilação interna. Houve também nesta reunião uma alusão à 

necessidade de aproveitar os elementos locaes. A aprendizagem tem-se feito com 

alguma morosidade, não obstante ter-se conseguido alguns tecelões e outros 

operários relativamente perfeitos. Referiu-se a sahida inesperada de 30 teceloes nos 

meses de setembro e outubro a chamado de outras fabricas de Jacarehy. Esse fato 

perturbou a marcha da produção durante esse meses o que foi remediado com 

novos operários e aprendizes. Outro fato que a estiagem se faz sentir durante vários 

meses consecutivamente, o que muito contribuiu para anormalidade da produção, 

pois devido à falta de energia elétrica ocasionada pela falta d’agua fomos forçados a 

diminuir o horário de trabalho em toda a fabrica com prejuiso de muitos dias, 

ocazionando também a falta d’agua nos poços para a ligação completa de diversas 

secções da fabrica. O senhor presidente depois de ter tomando conhecimento 

destas alterações, e em virtude de não poder tomar conhecimento do balanço a se 

encerrar em 31/12/1928 marca uma reunião para 10/01/1929. 
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Anexo B.7 
 

Acta da Diretoria 
Reunião em ata de 24/10/1931 

O senhor Olívio Gomes, presente a reunião deliberam-se os directores 

presentes para quer se fizessem constar da presente acta: Deliberaram que fossem 

transcritos nessas actas da câmara, favores a esta sociedade são as seguintes: 

Lei número 164 de 15/10/1925:  

Concede favorecer a tecelagem parahyba que o tenente coronel João Alves 

da Silva Cursino, (1925) o prefeito municipal de São José dos campos faça saber em 

sessão ordinária de hoje que decretou e promulgou a seguinte lei:  

Artigo primeiro 

Pelo prazo de vinte e cinco anos da data da assignatura do respectivo 

contracto ficam concedidos os seguintes favores: 

A – Isenção do imposto de industria e profissão para a fabrica de tecidos que 

a dita a sociedade vae montar nessa cidade. 

B – Isenção de imposto sobre todos os vehiculos de condução pessoal e de 

mercadorias pertencente a sociedade e empregados no seu serviço 

C – Isenção do imposto predial e de viação para os prédios e terrenos da 

fábrica bem como os da “villa  operaria”. 

D- Isenção dos pagamentos da taxa de Água e Esgoto para os prédios da 

fábrica e vila operaria  

Artigo 2 

Isenção de todos os impostos municipais que futuramente venham a ser 

criados na vigência dessa concessão. 

Artigo 3  

A instalação de água e esgoto correra por conta da sociedade Anonyma 

parahyba e só será feita quando as respectivas linhas atingirem a fabrica e a villa 

operaria. 

Artigo 4  
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A derivação da água para a fabricca e suas dependências e villa operaria, 

não poderá ultrapassar na sua totalidade de uma pollegada de diâmetro. 

 

Anexo B.8  
 

Acta da Diretoria 
Acta de reunião de directoria de 24/10/1931 

O Dr Ruy Rodrigues Doria prefeito municipal de São José dos Campos no uso 

de suas atribuições concede favorecer a tecelagem que é uma empreza que tem 

trazido para a cidade notável desenvolvimento comercial e incremento de trabalho 

dando serviços a centenas de família e entrando com notável soma de numerário 

para o comércio local, considerando-se que os trabalhos da citada fábrica, não 

sendo prejudicados a cidade com a instabilidade do regimento de água em seus 

poços, o que em certas ocasiões chegam a ficar secos paralisando completamente 

os serviços considerando-se que na eventualidade de um incêndio poderá o 

estabelecimento encontrar-se absolutamente desarruado verificou-se que a 

escassez de água na cidade é antes de vida a defeitos na rede tributaria, e que o 

reservatório tem capacidade de trezentos e cincoenta mil litros podendo encher trez 

vezes nas vinte e quatro horas donde a possibilidade de ser fornecida para a cidade, 

para mais de um milhão de litros de água, considerando por Conseguinte que, uma 

ligação de água para a tecelagem, nenhum prejuíso para o abastesimento da 

população local. 

 

Anexo B.9  
 

Acta da Diretoria 
Acta da reunião 27/07/1932 

Nesta seção foram trocadas idéias a cerca do movimento armado de São 

Paulo sem que se tornasse possível adaptar se nenhuma medida de caráter 

especial. Resolveu então manter se a fabrica no seu movimento normal até que se 

esgotasse todo o seu stock de matéria prima, sendo assim mantido todo o pessoal. 
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Resolve se manter o salário de todos os operários que em parcela numerosa 

começaram desde o inicio do movimento a se alistar nos batalhões de voluntários. 

Ao iniciar se o movimento armado tendo cessado as nossas vendas de tecidos, 

tentam colocar os nossos cobertores para uso das tropas. O que se verifica desde 

logo ser impraticável. Resolvemos porem encerrar a fabricação de cobertores 

pesados, mercadoria essa que encontrou aceitação e que conseguimos colocar em 

grande numero para serviço das tropas. Em face da conveniência em aumentar a 

fabricação de cobertores pesados que viria necessariamente contrabalançar até 

certo ponto a desvantagem desde logo prevista em custos elevados. Ao restante de 

nossa fabricação, foi resolvido que se argumentasse a capacidade de fabricação 

dessa mercadoria. Entraram em operação 10 teares largos usados adquiridos para o 

fim especial de fabricar cobertores durante este mez. A cessação de vendas de 

outros artigos foi completa, por outro lado toda nossa fabricação tornou-se de custo 

mais elevado devido as difficuldade que se foram apresentando dia-a-dia, durante 

um mez. Accentuou-se a sahida de operários alistados nos batalhões de voluntários 

das diversas turmas em base econômica; resolveu-se entre tanto continuar o 

trabalho em cheio até o esgotamento de toda a matéria prima. Nada mais havendo a 

tratar o senhor presidente declarou que foi encerrada a sessão da qual foi lavrada a 

presente Acta, que todos assignam: 

Assignam: Ricardo Severo da Fonseca Costa. 

Olívio Gomes 

 

Anexo B.10 
 

Acta da Diretoria 
Acta da reunião de vinte e nove de agosto de 1932 (29/08/1932) 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de mil novecentos e trinta e dois, 

pelas onze horas do dia, nesta cidade de São José dos Campos na sede da 

tecelagem Parayba, tão presentes os directores da mesma sociedade que esta 

assignam, foi pelo senhor presidente aberta à sessão o senhor diretor gerente levou 

ao conhecimento da directoria as seguintes questões: Andamento da fabricação de 
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cobertores e dos seus resultados. Entraram em operação dez teares largos, usados 

e adquiridos para o fim especial de fabricar cobertores, durante este mês. A 

cessação de vendas de outros artigos foi completa, por outro lado toda a nossa 

fabricação tornou se de custo mais elevado devido as difficuldades que se foram 

apresentando dia a dia, durante o mez accentuou se a sahida de operários alistado 

nos batalhões de voluntários tornando se deveras difficil conjugar o trabalho das 

diversas turmas em base econômica; resolveu se, entretanto continuar o trabalho em 

cheio até o esgotamento de toda a matéria prima. Nada mais havendo a tratar o 

senhor presidente declarou: Para que fossem adquiridos teares usados, que 

passaram desde logo a produzir de modo renumerado. Adquirimos mais uma 

machina de garzar cobertores, machina essa que, no entanto se tornou imprestável 

para o fim em vista e só poderá ser aproveitada para escovar cobertores. No 

decurso deste mez fizemos a permuta de uma de nossas machinas de recuperar 

espulos defeituosos, por uma desfiadeira de três cylindros, machina que passou 

desde logo a produzir trabalho remunerado ao novo beneficiamento da fábrica.  

Assignam: Ricardo Severo da Fonseca Costa.e Olívio Gomes 

 

Anexo B.11 

Jornal Correio Joseense 

Matéria: Greves na Tecelagem  

 “Correio Joseense” – (17-02-1935 – nº 617 - Secção Livre) 

 As graves conseqüências alli havidas – Os elementos extremistas atacam a 

propriedade alheia – Trama criminosa que se desvenda – A indignação dos 

operários contra os assaltantes. 

Estão no inteiro conhecimento do público, pelo amplo noticiário da imprensa, 

as graves occurrencias desenroladas na vizinha cidade de S. José dos Campos, no 

dia 2 deste mez, tendo por theatro a fabrica “Tecelagem Parahyba”, alli existente. 

O estabelecimento é normalmente dirigido; os seus pagamentos andam 

rigorosamente em dia, o funccionamento de sua cooperativa jamais se interrompeu, 
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e a assistência médica, pharmaceutica e dentaria não teve nenhuma solução de 

continuidade.  

Os operários, em número superior a 1.000, pacíficos, ordeiros e cumpridores 

exatos de seus deveres alli mourejam no contentamento relativo de sua vida 

quotidiana. 

S. José dos Campos, uma linda cidade climatérica, de oito a nove mil 

habitantes, há pouco mais de um lustro vê modificadas as características de sua 

physionomia suave e morna, que o repouso lhe em prestava, pelo zumbido 

contrastante de colméia, que os apitos de uma grande fábrica lhe transmittem 

agora, e o borborinho vivificante dos mourejadores do tecido lhe attibue. São mil 

corpos que alli se acotovelam, para o sustento honesto e digno de mais três ou 

quatro mil pessoas felizes. 

Tivemos occasião de conhecer, de perto, esse estabelecimento, que honra a 

encantadora cidade das planícies e dos ventos, restauradores dos pulmões; 

verificamos a sua disciplina, a sua moralidade, a sua ordem e a sua discreta e nobre 

affabilidade de patrões para com empregados. 

É portanto de lamentar, e nós o lamentamos sinceramente, o gravíssimo 

incidente que alli se deu nos primeiros dias deste mez. 

Lamentamo-nos com os espíritos pensantes e ordeiros daquella terra; e o 

censuramos com os responsáveis destinos dessa cidade, cujos habitantes foram, há 

pouco surprehendidos por um attentado de symptomas evidentemente desoladores. 

De há muito sabia a direcção da fábrica do plano criminoso contra ella urdiam 

elementos estranhos, cujas idéas mal dirigidas de levar 50 homens a praticarem a 

violência que praticaram, invadindo subitamente o recinto do estabelecimento, para 

a força, conseguir a adhesão da massa que trabalhava. 

Expulsos, presos e inqueridos, foram os malfeitores postos em liberdade, 

para que se lhes appliquem, mais tarde, em processo regular, as penas que a lei 

comporta. 

Fechada a fábrica para facilitar a acção das autoridades no inquérito 
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instaurado, 4000 pessoas ficaram com o seu ganho momentaneamente 

interrompido. 

Dahi a indignação que reina no meio operário da “Tecelagem” contra o grupo 

de aggressores, cuja integridade procurando defender evitando assim maiores 

dissabores. 

O que se passou foi uma selvageria, que está longe de corresponder a 

direcção do estabelecimento, e muito menos ainda aos foros de cultura daquella 

cidade de princípios Moraes rígidos, mas de índole tradicionalmente pacífica. 

Cumpre às autoridades constituídas do Estado e do paiz não encarararam o 

incidente isolamente, mas como symptoma alarmante de um regime que não pode, 

por nenhuma forma, ser inaugurado entre nós. 

Somos pela liberdade, que tem o seu limite; mas não pelo ataque à 

propriedade privada, que precisa ser exemplarmente reprimido, custe o que custar. 

(“Editorial d” “A Platéia” de 13-2-1935) – Secção Livre –  

 

Anexo B.12 

 Jornal Correio Joseense 

“Correio Joseense” -  (17-02-1935 – nº 617 - Secção Livre) 

Através do relatório do Dr. Lousada Rocha conhece as origens dos factos, 

uma disciplina férrea e um pedido mal interpretado, agitação extremista e prisão de 

vários funcionários. 

Relata-se no Jornal o Correio Joseense: Conforme foi largamente noticiado 

deu-se no dia 4 decorrente uma grave ocorrência em São José dos Campos, 

ocorrência essa que teve por theatro no interior da fábrica de tecido Parahyba. As 

notícias desencontradas a princípio foram passados os primeiros dias grandemente 

modificados conforme declarações dos patrões de dita fábricas e de operários. 

Agora, porém, graças ao relatório do Dr. Lousada Rocha, delegado addido a orem 

social, que no dia 7 decorrente seguiu para aquela localidade por determinação da 
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superintendência O.P.S., conhecem-se todos os pormenores que damos abaixo.  

Os Factos: podem elles ser assim resumido: na noite de sábbado, dois 

decorrentes; operário da 3ª turma de tecelagem da Tecelagem Parahyba S.A. 

procurou a gerência daquelle estabelecimento, solicitando dispensa do trabalho 

naquella noite. Essa turma trabalha a noite entrando às 22 horas e saindo as 6 da 

manhã. O pedido foi feito pouco antes da hora de entrada. Os operários justtificaram 

suas atitudes com o desejo de assistir a festa de Sant’Anna. Os patrões que 

recusaram attendê-los defendê-lo a sua attitude fundados na necessidade de 

manter a disciplina do trabalho, já que tal pedido era meio pretesto para uma 

agitação que elementos extremistas já algum tempo preparavam. Fundada nesta 

necessidade de manter disciplina, a direcção da fábrica fez afixar um aviso no dia 

seguinte, domingo, dispensando os faltosos e convidando-os a vir receber seus 

salários. Interpretava a attitude delles como um gesto de rebeldia. No dia immediato 

segunda-feira desde cerca das 13horas que começavam os dispensados da 3ª 

turma a se aglomerarem de fronte aos portões da fábrica. Insistiam em falar a 

direcção, mas essa que já previa qualquer desfecho grave, pois não era pequena a 

exaltação dos ânimos resolveu não attendê-los. Os ânimos mais se exaltarão. Um 

pouco antes das 14 horas, o porteiro abria o portão principal para dar passagem a 

uma carroça de tijolos e os mais exaltados prevalecendo-se da opportunidade 

invadiram o pateo da fábrica, certo o número delles penetrando até o recinto da 

machinaria e forçando a paralyzação dos teares. Registraram-se mesmo algumas 

agressões, que não puderam ser convenientemente apuradas, dado o tumulto e 

dada confusão então verificadas. 

Foi um momento de summa gravidade para a direcção da empreza. Já antes 

da invasão haviam preventivamente distribuídas armas a alguns encarregados da 

vigilância da fábrica e circunstância de tal facto não intimidar e conter a massa que 

forçou os portões, toda desarmada, eloqüência do estado de espírito do atacante. 

Violando os recintos da machinas, novas armas foram distribuídas e o grupo 

armado conseguiu conter os amotinados e fazer evacuar a fábrica. 

Os ânimos serenaram depois e conseguiu o inspector auxiliado primeiro 

supplente, que momento depois chegava com alguns praças e a delegacia fazer 
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deter 39 operários. 

Os antecedentes: desde as agitações proletrárias verificadas posteriormente 

à revolução de 30 vem sendo perturbada à harmonia reinante na Tecelagem 

Parahyba, com a organização de um centro operário “João Pessoa“ e uns primeiros 

pruridos e ameaças de greves.  

Elementos extranhos aos trabalhos da fábrica e até o operariado local 

iniciaram um trabalho de sapa, envolvendo a boa fé de muitos.  

Nestes últimos dois mezes o trabalho de agitação se intensificou. Foi 

ventilada mesmo a hypóthese de uma greve geral desde logo julgada prematura 

pelos que procuravam arrebatar adeptos. A palavra de ordem era então a de 

estender o trabalho de agitação a toda fábrica e só depois viria à greve.  

As actividade do comitê de luta, organizado entre os operários, ficaram 

comprovadas através de diversas reuniões de caracter secreto realizadas a noite 

em que se discutiam assumptos relacionadas com as fábricas, assentavam-se 

normas de acção precedia-se a pregação marxista e eram escalados de seus 

membros, os encarregados dos eventuaes distribuições de jornaes e boletins 

communistas. 

Incontestavelmente são responsáveis directos pelos acontecimentos os que 

acobertados em commodo anonymato e prevalecendo-se de ascendência social e 

intellectual procuravam amostra para um choque conseqüências imprevisíveis, 

operários pacatos ingênuos de mentalidade avessa às doutrinas extremistas, cuja 

resistência a ellas era vencida pela seductora miragem das melhorias de salários e 

condições de trabalho. 

O relatório conclue pela responsabilidade dos mentores da propaganda 

communista em São José dos Campos; entre os quaes os médicos Dr. Ivan de 

Souza Lopes, assistente do Sanatório Vicentina Aranha da Santa Casa de S. Paulo 

e dr. Joaquim Gomes dos Reis Junior do Serviço Sanatório que até há pouco tempo 

foi inspector chefe do Posto Sanatório de São José dos Campos e que actualmente 

reside em São Paulo. 

O Dr. Ivan negou qualquer comparticipação sua na propaganda communista 

em S. José. Há cerca de vinte dias, porém quando do início dos trabalhos de 



 159

investigação determinada por esta Delegacia, deu instrucções a Mario Maschetto, 

de quem é íntimo, na residência deste, que suspendesse as reuniões e occultasse 

todo o material. 

O dr. Reis Junior protegeu sempre Álvaro Alvim e Mario Maschetto e a 

ambos fornecia copiosas leitura communista. Maio Maschetto, depois da retirada do 

Dr. Reis Junior de S. José dos Campos para S. Paulo, passou a residir na casa 

delle, onde occupa um dos dormitórios. 

Nesse dormitório foram encontrados cerca de 60 volumes communistas, que 

Mario disse pertencerem ao dono da casa. Essa informação foi confirmada pôr 

Alvim. 

A par desses dois médicos, há os cirurgiões-dentistas Sebastião Meirelles e 

Ernestro Herculano de Souza. Em casa do primeiro realizaram-se diversas reuniões 

dellas por occasião da visita a S. José dos Campos de elemento de ligação desça 

capital que ali lançou as bazes da “Frente Única contra a Guerra e o Fascismo”. 

Em relação ao segundo não pode ficar bem apurada a sua actuação, sendo 

certo, entretanto, que ella existia. 

Esses os mentores: Mario Maschetto era quem presidia as reuniões do 

Comitê de Luta, quem recebia de São Paulo o material de propaganda sendo certo 

que também confeccionava e mimeographava boletins assignados pelo Partido 

Communista de São José dos Campos. 

Álvaro Alvim é outra figura de realce, no communismo local. É íntimo de 

Sebastião Meirelles, freqüentou as reuniões de sua casa e, como Mario Maschetto, 

funcionário do Serviço Sanitário. Ambos nos exercício de seus cargos encontraram 

facilidade de accesso às residências dos operários eram visitadores sanitários: 

Constituem esses homens o estado maior do Partido Communista Local, 

Mario Maschetto era conhecido entre os que conseguiram alliciar, pela alcunha de 

camarada Pacheco; Álvaro Alvim era o camarada Wilson. 

Esses homens conseguiram envolver em sua trama cerca de 45 operários, 

entre os quaes os que passaram a dirigir os trabalhos. 

Nas residências de Isaias Abrão e de Sebastião Vidal tiveram lugar diversas 

reuniões. É de se notar que taes reuniões obedeciam às tácticas communistas. 
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Quanto aos materialmente implicados nos acontecimento do dia 4, ficou 

apurado o seguinte: 

À frente da fábrica estacionava um grupo de cerca de cincoenta homens. 

Desses a metade conseguiu penetrar no pateo fronteiro. Dessa metade 

penetraram no recinto dos teares, paralysando as machinas, aggredindo e 

ameaçando os operários e levando o pânico a toda a fábrica os operários Israel de 

Resende, José Castilho, Benedicto Leite de Castilho, Antônio Diogo de Souza, 

Benedicto da Silva Oliveira, Melciades dos Santos, João Américo de Campos, Alípio 

de Tal e Benedicto Rosa do quase todos membros do Comitê e autores materiaes 

do attentado. 

Com estes fizeram causa commum os operários Isaias Abrão, e João 

Ferreira Filho, da primeira turma, os quaes abandonaram o trabalho no momento da 

invasão da sala dos teares, incorporando-se aos invasores. 

Logo após eram effectuadas 38 detensões. 

Os detidos foram os seguintes, muitos delles já acima mencionados: 

Armando Valério, Sebastião Vidal, Antônio Diogo de Souza, Benedicto 

Lisboa, Edesio Gonçalves, José Ereire, Marcílio Machado, Serzedello Velloso do 

Amaral, João de Lima Valentim, Miguel Mansano, Clementino Rodrigues, Melciades 

dos Santos, José Affonso Moreira, Benedicto Silva de Oliveira, Alcides Mori, João 

Américo de Campos, Antônio Costa Almeida, Firmiano Rodrigues, Israel de 

Rezende, Sebastião Manuel dos Santos, Jorge Abrão, Luiz Gonzaga de Paula, José 

Euclydes da Costa, Joaquim Abrão, Benedicto Leite Castilho, Maurício Diamante. 

José de Castilho, Mesaias Borges, José de Oliveira Barros, Albano de Souza, 

Antônio de Pádua Siqueira, João Machado, João Ferreira Filho, Isaias Abrão, Miguel 

Francisco Leite, Sebastião Pedro dos Santos , Francisco Simões, Francisco 

Rodrigues. 

Não foi ouvida a totalidade das pessoas envolvidas aos acontecimentos. 

Dado o número elevado delles e tendo em vista a urgência na conclusão dos 

trabalhos, já de si moroso pela complexidade dos factos, ouvimos os principaes 

responsáveis, esmiuçando, assim mesmo, os acontecimentos. Apressamos-nos em 

adiantar a direcção da empreza um apanhado do que o nosso trabalho havia 
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resultado, dirigindo-lhe o officio que se juntou a fls. Por cópia. Assim procedemos 

porque a empresa subordinava a organisação dos serviços e a normalização dos 

trabalhos aos resultados do inquérito policial, de forma a ficar habilitada a uma 

selecção no pessoal.  

Conclue o relatório com as investigações sobre as condições econômicas da 

empresa que uma informação particular apontava como necessitando de um 

período de interrupção nos trabalhos, por excesso de producção e accumulo de 

estoque e ainda sobre as condições de trabalho e tratamento dispensado aos 

operários. 

Ficou apurada, conforme se vê da informação de fls., que a situação da 

fábrica é prospera, que são boas as condições de trabalho com os salários em dia e 

pagos aos preços correntes na zona. A autoridade, em visita a fábrica, constatou 

optimas condições de hygiene e construcção de novos corpos no edifício, 

destinados a montagem de machinas ainda encaixotadas; tudo indicando a 

necessidade de ser aumentada a capacidade de producção daquella indústria. 

(Transcripto da folha da manhã de 13-2-1935 – secção -).  

 

Anexo B.13 

 
Envelope do Sindicato dos Trabalhadores. 
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Anexo B.14 

 

 – Registro de Méritos - Acervo do Arquivo Municipal –SJC 
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ANEXO C LEI Nº 6493 / 2004 de 05 de janeiro de 2004. 

 
Dispõe sobre a preservação do complexo formado pela antiga Tecelagem Parayba e 
Fazenda Santana do Rio Abaixo.  
 
O Prefeito Municipal de São José dos Campos faz saber que a Câmara Municipal 
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Fica declarado, para fins de preservação, nos termos da Lei nº 3021, de 27 
de setembro de 1985, como Zona de Preservação (ZP), o complexo formado pela 
antiga Tecelagem Parahyba e a Fazenda Santana do Rio Abaixo.  
Parágrafo único. A descrição do perímetro de que trata o “caput” deste artigo 
encontra-se no anexo I, que passa a fazer parte integrante dessa lei.  
Art. 2º. As Zonas de Preservação são zonas que regulamentam o Uso e  Ocupação 

do Solo em regiões envoltórias de bens de interesse histórico, cultural, arquitetônico, 

paisagístico ou ambiental, visando a sua valorização, proteção e preservação.  

§ 1º. Toda e qualquer tipologia de uso e índices de ocupação são admissíveis em 

uma ZP – Zona de Preservação – desde que contribua para a proteção e 

valorização dos bens considerados de interesse de preservação.  

§ 2º. As zonas de preservação podem ser subdivididas em sub-zonas chamadas 

Setores de Preservação (SP).  

Art. 3º. Os Setores de Preservação são sub-zonas que regulamentam o Uso e 

Ocupação do Solo em áreas envoltórias de bens de interesse histórico, cultural, 

arquitetônico, paisagístico ou ambiental, visando a sua valorização, proteção e 

preservação.  

Art. 4º. Integram a ZP os seguintes Setores de Preservação (SP):  

I – Setor de Preservação da Tecelagem Paraíba (SP- TP), constituído por conjunto 

de imóveis destinados a abrigar as atividades industriais, depósito de matéria prima 

e produtos acabados, setores de administração, oficinas e conjunto de habitações  

unifamiliares, utilizadas para residência de funcionários, com Inscrição Imobiliária nº 

20.016.009.007, localizado à Avenida Sebastião Gualberto, 545, Vila Maria;  

II – Setor de Preservação da Residência Olivo Gomes (SP – ROG), constituído por 

imóvel residencial e anexos, obras de arte, anfiteatro e paisagismo, localizado em 

área com inscrição no INCRA sob o Código nº 635.197.699.900-1.  

§ 1º. O SP – TP, descrito no inciso I deste artigo, é composto por uma área de 
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terras, inscrita no perímetro da ZP, com as seguintes confrontações: começa no 

ponto A seguindo rumo 266º SW e distância de 494m até chegar no ponto B; daí 

deflete à direita e segue em reta no rumo 350º NW e distância de 300m até chegar 

no ponto C; daí deflete à direita e segue em reta no rumo 6º NE e distância de 220m 

até chegar no ponto D; daí deflete à direita segue em rumo 78º NE e distância de 

336m até chegar no ponto E; daí deflete à direita em rumo 150º SE e distância de 

520m até chegar no ponto F; daí deflete à direita em rumo 267° SE e distância de 

68m até chegar no ponto G; daí deflete à esquerda e segue em rumo 178º SE e 

distância de 82m até chegar no ponto inicial A, encerrando uma área de 252.514m², 

conforme o anexo II desta lei.  

§ 2º. O SP – ROG, descrito no Inciso II deste artigo, é composto por uma área de 

terras, inscrita no perímetro da ZP, com as seguintes confrontações: começa no 

ponto A e segue rumo 178º SE e distância 250m até chegar no ponto B; daí deflete à 

direita em rumo 263º SW e distância de 450m até chegar no ponto C; daí deflete à 

direita em rumo 350º NW e distância de 180m até chegar no ponto D; daí deflete à 

direita e segue em rumo 86º NE e distância de 216m até chegar no ponto E; daí 

deflete a esquerda em rumo 356º NW e distância de 60m até chegar no ponto F; daí 

deflete à direita em rumo 87º NE e distância de 240m até chegar ao ponto inicial A, 

encerrando uma área de 72.900 m², conforme anexo II desta lei.  

Art. 5º. Os imóveis incluídos no SP-TP, ficam assim classificados como elementos 

de preservação nos termos da Lei nº 3021, de 27 de setembro de 1985:  

I – como EP-2 as Instalações Industriais de 1925, composto de um conjunto de 

edifícios destinados a abrigar as atividades industriais, depósito de matéria prima e 

produtos acabados, setores administração, oficinas, etc., construídas em épocas 

distintas e sucessivas, na medida da ampliação da produção da fábrica. O primeiro 

edifício foi construído em 1925. Em regra, são constituídos de amplos espaços, 

dispondo de uma caixa mural de alvenaria de tijolos, deixados sem revestimento, 

estando a cobertura – tipo shed – sustentada por estruturas mistas de madeira, 

concreto e elementos metálicos, situado à Av. Sebastião Gualberto, 545, Vila Maria;  

II – como EP-2 o Conjunto de habitações unifamiliares implantado sob a forma de 

um longo correr de unidades geminadas, circundando por um amplo pergolado de 
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concreto armado, situado à Av. Sebastião Gualberto, 545, Vila Maria.  

Art. 6º. Os imóveis, obras de arte e o paisagismo incluídos no SP-ROG, ficam assim 

classificados como elementos de preservação nos termos da Lei nº 3021, de 27 de 

setembro de 1985:  

I – como EP-1 a Residência, composta por dois níveis, onde o inferior abriga salões 

de jogos e bar, abrindo-se para jardins exteriores, e o superior composto por 

conjunto de dormitórios, em número de oito, sanitários, galeria de circulação, sala de 

estar e refeições, cozinha e serviços, além de anexo com dependências de 

empregados, interligadas ao corpo da edificação principal pela cobertura do abrigo 

de automóveis;  

II – como EP-1 o Painel, localizado na face interna da Sala de Jogos da Residência, 

com as dimensões de 2,24 x 12,87 m, mosaico, em pastilhas de 2 x 2 cm em resina 

nas cores azul anil (predominante), azul cobalto, branco e vermelho, com motivo 

abstrato geométrico;  

III – como EP-1 o Painel, localizado na face externa da Sala de Jogos da 

Residência, nas dimensões 2,24 x 12,87 m, mosaico, em pastilhas de 2 x 2 cm em 

resina nas cores vermelho (predominante), cinza preto e verde, com motivo abstrato 

geométrico;  

IV – como EP-1 o Painel, localizado na Face Sul da Residência, nas dimensões 3,17 

x 17,44 m, com ladrilhos brancos de 20 x 20 cm, xadrez, em vários tons de azul, com 

motivo abstrato geométrico, pintado à mão;  

V – como EP-1 o Viveiro para aves, em concreto armado;  

VI – como EP-1 a Casa de bonecas, construída em taipa demão com cobertura de 

telhas de barro colonial que avança criando uma varanda, possuindo apenas um 

aposento com forno a lenha em escala reduzida;  

VII – como EP-1 o Paisagismo, compreendendo os jardins em torno da residência de 

Olivo Gomes;  

VIII – como EP-1 o Anfiteatro, caracterizado por elemento integrado ao conjunto dos 

jardins, localizado aos fundos da  residência, constituído por uma arquibancada 

disposta como um pequeno anfiteatro em arena.  

Art. 7º. Integram também a Zona de Preservação (ZP) os seguintes elementos de 
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preservação isolados:  

I – como EP-2 o Galpão para máquinas e equipamentos, incluindo depósito, 

almoxarifado, sanitários e um posto de gasolina, localizado à Av. Sebastião 

Gualberto, 545, Vila Maria, em área com a Inscrição no INCRA sob o código nº 

635.197.699.900;  

II – como EP-1 o Painel nas dimensões 5,70 x 15,90 m, de ladrilhos de cerâmica 

esmaltada de 30 x 15 cm, dispostos na posição horizontal, nas cores cinza 

(predominante), azul piscina, branco e marrom, com motivo abstrato, localizado à 

Av. Sebastião Gualberto, 545, Vila Maria, em área com a Inscrição no INCRA sob o 

Código nº 635.197.699.900-1;  

III – como EP-2 a Usina de Leite Paraíba, localizada à Av. Olivo Gomes, 820, bairro 

de Santana, com Inscrição no INCRA sob o Código nº 635.197.009.024-1;  

IV – como EP-3 a Estrutura portante de taipa de pilão, alvenaria de tijolos e estrutura 

metálica (em ruínas), localizada no interior de área limítrofe à Av. Olivo Gomes, s/n, 

bairro de Santana, com Inscrição no INCRA sob o Código nº 635.197.009.024-1;  

V – como EP-2 o Depósito de Produtos Acabados, localizado à Av. Olivo Gomes, 

s/n, bairro de Santana, sob Inscrição Imobiliária nº 20.016.012.008;  

VI – como EP-2 a Ordenha, localizada no interior de área limítrofe à Av. Olivo 

Gomes, s/n, bairro de Santana, com Inscrição Imobiliária nº 20.016.012.008;  

VII – como EP-2 a Capela Nossa Senhora da Conceição, incluindo um anexo em 

forma circular, localizada à Av. Olivo Gomes, s/n, bairro de Santana, com Inscrição 

Imobiliária nº 20.015.013.000;  

VIII – como EP-3 as Arquibancadas do Campo de Futebol da ADC Paraíba, 

localizadas à Rua Paulo Madureira Lebrão, 204, bairro de Santana, com Iscrição 

Imobiliária nº 20.016.009.023;  

IX – como EP-3 a Escola Municipal “Vera Lúcia Carnevalli Barreto”, localizada à Av. 

Olivo Gomes, s/n, bairro de Santana, com Inscrição nº 20.016.009.015;  

X – como EP-2 a Portaria da usina de leite mencionada no inciso III;  

XI – como EP-1 o Painel da portaria da usina de leite mencionada no inciso X.  

Art. 8º. Fica também preservado o Hangar para aviões, localizado fora do perímetro 

da ZP, junto à várzea, margem direita do Rio Paraíba, em área  inscrita no INCRA 
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sob o Código nº 635.197.006.807-3, imóvel este classificado como EP-2.  

Art. 9º. Fica também preservada a residência datada de 1950, localizada fora do 

perímetro da ZP, junto a Rua Rui Barbosa números 936/970, em área cadastrada 

sob inscrição imobiliária nº 20.015.021.003, imóvel este classificado como EP-2.  

Art. 10. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, ouvido o COMPHAC, 

projeto de lei dispondo sobre os índices de ocupação e usos para a Zona de 

Preservação – Tecelagem Parayba e Fazenda Santana do Rio Abaixo e para os 

Setores de Preservação da Residência Olivo Gomes e da Tecelagem Parayba.  

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 05 de janeiro de 2004. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




