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Parte II

PERSONAGENS E CENÁRIOS

O Homem é o Homem e sua circunstância.

José Ortega y Gasset
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As múltiplas qualificações impostas à
tuberculose e aos doentes do peito instruíram as
reações pessoais e coletivas, tanto no interior da
comunidade dos pectários quanto na dos sadios.

No encadeamento dos fatos, tornou-se
conveniente para todos a definição dos
ambientes apropriados para os tísicos,
motivando as existências infectadas a

procurarem abrigo e respostas de vida nas
casas de saúde especializadas, nas residências

particulares e nas pensões localizadas nas
cidades-sanatórios.
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66666
A Trajetória do Desterro

Fraco do pulmão! Tombar essa palavra numa casa era
tombar o raio. Fraco do pulmão! Compreendi, num

relance, o que significava os olhos vermelhos de minha
mãe e a comiseração dolorida dos meus irmãos. Fraco do

pulmão (...) Fraco do pulmão? Ah, quem poderia jamais
escapar à desgraça?

Foi com estas palavras de espanto e desalento que Paulo Setubal (1949:105)
relatou o instante da descoberta familiar da tísica que o mataria um ano após registrar
em diário o primeiro encontro com a tuberculose.

Doente de cama em razão de ‘forte resfriado’, um clínico foi chamado para aten-
der o escritor. Após proceder aos exames de praxe, o facultativo retirou-se silenciosa-
mente do quarto do paciente, palestrando longos minutos com a mãe e os irmãos do
doente. O que foi tratado entre o facultativo e a família Setubal ficou em segredo, mas a
constatação da ‘fraqueza pulmonar’ era o eufemismo utilizado pela medicina para infor-
mar o estado consuntivo do paciente. As palavras ‘tuberculoso’ e ‘tísico’ constituíam-
se em termos evitados nos pronunciamentos dos esculápios de família, sob a alegação
de que o emprego de tais terminologias servia apenas para desesperar os infectados e
os seus acompanhantes.

Abatido com a invasão da peste no ambiente doméstico, o grupo familiar reagia
não só com lágrimas, mas também com um ambíguo sentimento de solidariedade ao
infectado. Isto porque, ao mesmo tempo que se buscava oferecer redobrado conforto
ao consuntivo, este era redefinido como figura incômoda, tanto pelo risco de contami-
nar os sadios, quanto pelos custos e intensidade dos cuidados exigidos pela enfermi-
dade. Acrescia-se ainda o fato da permanência do tuberculoso em casa poder ganhar o
conhecimento público, tornando-se então mácula inibidora da teia de sociabilidade da
família envolvida. Por isto, a sentença clínica transformava-se em segredo guardado a
sete chaves, evitando-se assim que o clã se convertesse em alvo de depreciativas
cogitações cochichadas pela vizinhança curiosa.

A tendência dominante era que a família do tísico somasse forças e recursos
pecuniários para promover a transferência do enfermo para um dos locais recomenda-
dos para a recuperação da saúde pulmonar. Tornou-se corriqueira a situação em que os
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parentes que compartilhavam do segredo juntavam-se numa espécie de conselho clãnico
para discutir o imediato envio do consuntivo para um ambiente considerado propício à
cura pulmonar.

Naquele momento tudo era acertado: as possibilidades de financiamento da
assistência médica, cartas de recomendação que poderiam agilizar o internamento hos-
pitalar e até a escolha da pessoa que se encarregaria de acompanhar o fimatoso ao local
indicado para o confinamento sanitário, sendo que parecia relativamente fácil impor aos
enfermos mais jovens o isolamento em área distante. O mesmo não ocorria, porém, com
os doentes adultos e que reuniam condições físicas, recursos econômicos ou pelo
menos prestígio suficiente para se opor à decisão tomada pelos seus parentes.

O horror à reclusão hospitalar freqüentemente se associava às dificuldades de
sobrevivência material dos eventuais dependentes do chefe de família assaltado pelo
bacilo de Koch. O receio de deixar a mulher e os filhos desamparados fazia com que os
trabalhadores pobres ou remediados evitassem procurar assistência sanatorial, prefe-
rindo recorrer a formas paliativas de tratamento médico, sob a condição de não ter a
vida produtiva bruscamente interrompida.

É corriqueiro encontrar nas anamneses clínicas depoimentos semelhantes ao
prestado pelo marceneiro espanhol Antonio Báo (P. 418)1  que, com o pouco de dinheiro
que ganhava com o seu trabalho, sustentava a mulher e cinco filhos menores. Aos 36
anos de idade, Antonio foi surpreendido por uma hemoptise no momento em que
trabalhava em uma serraria estabelecida na zona norte paulistana. Conduzido a um
posto médico localizado nas proximidades da oficina em que atuava, o marceneiro foi
medicado e imediatamente reconhecido como tuberculoso.

Mesmo assim, Antonio voltou ao trabalho no mesmo dia, restringindo o seu
tratamento a consultas mensais a ‘um medico da rua Vergueiro’, que lhe administrava
injeções de cálcio e fortificantes. Sob tais condições, o operário permaneceu trabalhan-
do por mais cinco anos, sendo internado no Hospital-Sanatório São Luiz Gonzaga pela
esposa somente em 1935, quando a fraqueza que minava o seu organismo chegou a tal
ponto que, extenuado, o tísico nem mesmo conseguia levantar da cama.

Casos tristes de rejeição ao estado fimatoso se repetiam em série, destacando-se
o da órfã Maria Gomes de Oliveira (P. 3639), que soube estar adoentada aos 19 anos de
idade. Desconhecendo sua parentela, Maria Gomes abandonou a instituição de carida-
de que a criou desde a tenra infância e encontrou emprego de doméstica em um sobrado de
classe média, localizado no paulistano bairro do Belenzinho.

Após ‘tomar gelados quando estava suada’, Maria sentiu os primeiros sintomas
da tísica, recorrendo a um clínico que diagnosticou ‘fraqueza pulmonar’. Não acreditan-
do na sentença hipocrática, a doméstica continuou no emprego, sem nada informar aos
seus patrões, seguindo com eles para um período de férias na cidade de Santos.

No litoral, Maria Gomes sentiu novamente os efeitos da infecção, internando-se
na Santa Casa, local onde – ainda segundo ela – submeteu-se ao esmagamento de um
dos nervos frênicos, cirurgia explicada posteriormente como ‘em consequencia de uma
forte pancada no peito’. Regressando ao sobrado do Belenzinho, a empregada passou
a eliminar sangue no escarro, fato que a coagiu a procurar consulta na Santa Casa de
São Paulo, onde uma vez mais foi informada sobre seu estado consuntivo.
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Ainda ‘não acreditando no resultado dos exames’, a enferma consultou os espe-
cialistas do Dispensário Clemente Ferreira, onde novamente foi reconhecida a sua mo-
léstia pulmonar, sendo-lhe prescritas várias sessões de pneumotórax. Maria Gomes
negava-se a aceitar seu estado consuntivo, terrível drama que feria uma vida por tudo
trágica. Inabalável na decisão de permanecer no trabalho ocultando a condição fimatosa,
a enferma persistiu na atividade de serviçal até ser acometida por uma forte hemoptise
testemunhada pelos patrões que, ato contínuo, encaminharam-na para tratamento no
Sanatório do Jaçanã.

Os compromissos familiares impunham aos enfermos mais humildes o não afas-
tamento da faina diária. A ausência de amparos oferecidos por parentes ou amigos
tornava ainda mais difícil a aceitação do estado infeccioso e o conseqüente isolamento.

AS VERSÕES DO ISOLAMENTO

Eram reduzidas as opções de encaminhamento da vida para as vítimas da Peste
Branca que evitavam o pronto internamento hospitalar. A tisiofobia reclamava reações
coletivas frente aos infectados, tornando torturante a permanência dos pectários no
ambiente social que lhes tinha sido familiar até a revelação da moléstia. O redimensionamento
existencial imposto pela ‘fraqueza pulmonar’ favorecia dolorosas rupturas no dia-a-dia,
estabelecendo um ‘antes’ e um ‘depois’ na biografia dos contaminados.

Quando o consuntivo conseguia fazer aceitar a sua permanência junto ao agru-
pamento doméstico, ele percebia que pouco a pouco ia sendo despojado do cotidiano
reservado às pessoas saudáveis. Seguindo as orientações médicas, sempre que possí-
vel a família reservava um dos cômodos da residência para a acomodação exclusiva do
pectário, que também passava a contar com roupas de cama, pratos, copos e talheres de
uso próprio.

Na seqüência dos acontecimentos, a maior parte dos conhecidos deixava de
freqüentar os aposentos do enfermo, limitando-se a conversas rápidas e encabuladas,
postados na soleira da porta. Por fim, os amigos que até então haviam se mostrado
cordiais e solícitos começavam a rarear visitas, sabendo da presença da Peste Branca
ou pelo menos desconfiados que algo terrível e ameaçador pairava sobre a residência
do companheiro adoentado.

O constrangimento produzido pelo redimensionamento das relações sociais mais
íntimas somava-se ao desconforto gerado pelo reconhecimento público dos traços
que, de regra, a moléstia impingia ao corpo infectado. Foi por causa disso que, no ano
de 1944, uma jovem trabalhadora fimatosa que evitou as malhas sanatoriais assim
confidenciou o dilema gerado pelo convívio com os amigos do tempo de saúde:

Encontrei um ex-colega de escola, no dia 21 de janeiro... Desagradou-me o
encontro; evito o mais possível essas situações que são para mim um martírio.
Desliguei-me das velhas relações e, ao mesmo tempo, evito novos conhecimen-
tos. Faço vida arredia, vivendo de mim para mim. (Apud Nogueira, 1945:22)
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A luta pela permanência dos consuntivos no universo dos sadios revelava-se
arriscada aventura. O segredo sobre o estado fimatoso era recoberto de silêncio, evi-
denciando ainda mais as teias da solidão.

O olhar cauteloso instruído pela tuberculofobia imperante, em especial na pri-
meira metade deste século, esquadrinhava o tecido social, comprazendo-se em reco-
nhecer os tísicos e, de imediato, acusar os doentes da macabra tarefa de disseminação
proposital do germe da morte.

Alguns depoentes que falaram sobre as condicionantes que levaram ao
enfermamento consuntivo não pouparam esforços em denunciar a perversidade dos
tuberculosos como motivo definidor do contágio. O Dr. Pinheiro foi um dos inúmeros
clínicos fimatosos que, na abertura da década de 30, rumou para a estância climatoterápica
de São José dos Campos, permanecendo até recentemente naquela cidade. No curso de
uma entrevista, quando foi indagado sobre as causas de sua moléstia pulmonar, o velho
médico prontamente informou que tinha sido contaminado no interior fluminense, mui-
tos anos antes da patologia anunciar seus primeiros sintomas, acrescentando que:

Não quero comprometer a minha tia Izaura. Ela era muito doentia. Eu me lembro
que era pneumonia, e quando minha mãe foi para a cidade para tratar dos dentes,
eu fiquei lá em casa com minha tia, e dormi na cama com ela e tem mais possibi-
lidade disso [ser o motivo determinante da infecção tísica] porque eu tive mais
três irmãos e nenhum teve coisa alguma. (...) Então tive um contágio direto (...) e
minha contaminação se deu com ela.

Outro entrevistado, alinhando informações reunidas junto a oito parentes que
sobreviveram à infecção consuntiva, informou que seu clã acredita que o contágio
grupal se deu por meio do convívio ‘praticamente íntimo e diário’ com uma família de
negros, também afetada pelo Grande Mal:

A tia Alzira nasceu em janeiro de 1936 e morreu em outubro ou novembro de
1938, de tuberculose. Ficou doente apenas um ou dois meses antes de morrer.
Minha família achou que foram os negros que passaram a doença para a Alzirinha
e, por causa disso, meu avô e outros vizinhos se juntaram, invadiram a casa dos
negros e surraram toda a família. Eu acho que nem mesmo os negros sabiam que
eram doentes e não foi por mal que passaram a doença. Acho que foi por ignorân-
cia e não por maldade. Mas o meu pai – que também logo depois ficou tuberculoso
– até hoje acha que foi por maldade e quando se lembra dos acontecimentos
sempre diz: “àqueles pretos filhos da puta!”

Fatos como esses deixam claro que o anonimato prometido pelos centros urba-
nos maiores era um privilégio impossível para os doentes do peito. O receio à
estigmatização e o horror de ser execrado publicamente sugeriam aos fimatosos o afas-
tamento dos ambientes que até há pouco lhes pareciam seguro, pois familiar.

Novamente a partida para o exílio hospitalar aflorava como alternativa possível,
mas a rejeição ao rompimento definitivo com os quadros cotidianos reclamava que
outras medidas fossem colocadas à prova. Como opção, os pectários mais ricos prefe-
riam buscar socorro no estrangeiro, especialmente na Europa alpina. Ribeiro Couto,
Afonso Arinos de Melo e Franco, Manuel Bandeira, Sergio Milliet e Adhemar de Bar-
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ros, dentre outros, foram tísicos que recorreram ao tratamento oferecido pelos sanató-
rios suíços e alemães, representando apenas uma ínfima parcela dos membros contami-
nados da elite brasileira que, discretamente, rumaram para a Europa em busca de assis-
tência médica.

Afonso Arinos (1961) recordou com uma certa nostalgia o ano e meio que per-
maneceu hospedado em várias casas de saúde européias, inclusive no sanatório co-
mandado pelo Dr. Jacques Stéphani. Acompanhado da mulher, Ana, e pelo amigo,
Ribeiro Couto, também tuberculosos, o intelectual e político retratou o cotidiano dos
consuntivos endinheirados como algo bem distante do clima marginalizador que paira-
va sobre os fimatosos pobres no Brasil.

Os filtros da memória e a discrição impuseram que Afonso Arinos pouco se
ativesse às angústias geradas pela condição enfermiça, preferindo ressaltar a estada na
Suíça como uma sucessão de viagens de recreação e de encontros sociais que, no final,
deixam a impressão que os tísicos estavam envolvidos em uma espécie de expedição
turística, e não na procura do restabelecimento da saúde pulmonar.

Outros fimatosos brasileiros serviram-se da condição de hóspedes sanatoriais
para tratar da saúde e também obter aperfeiçoamento em diferentes áreas da medicina.
O enfermo Dr. Adhemar de Barros foi obrigado a permanecer três anos em nosocômios
suíços e alemães, regressando no final deste período não só com os pulmões curados
como também com o diploma de especialização em urologia e ginecologia.

Outro clínico, o pernambucano Alberto Cavalcanti, foi para os Alpes em busca
de assistência hipocrática, mas também aprofundou seus conhecimentos em tisiologia
e administração hospitalar. De regresso à sua pátria, o Dr. Cavalcanti instalou-se no sul
mineiro, tornando-se proprietário de vários sanatórios particulares naquele estado.

Os enfermos que contavam com recursos limitados, por sua vez, vagavam por
distintas cidades brasileiras, não diretamente alinhadas como estação de tratamento
dos pulmões, tanto para fugir da companhia de outros enfraquecidos do pulmão quan-
to para evitar que seus conhecidos concluíssem acertadamente sobre a moléstia que
vinha minando o organismo do pectário.

Assim, cada estado passou a contar com uma ou mais cidades que ganharam
certa fama como ‘áreas de descanso’, sendo que as informações registradas nos pron-
tuários clínicos apontam que os tuberculosos paulistas buscavam refúgio e privacida-
de em localidades como São Bernardo do Campo, Rio Grande da Serra, Paranapiacaba,
Bragança Paulista, Atibaia, Itú, Salto, Cabreúva, Porto Feliz e Tietê.

O consuntivo Paulo Setubal evitou o quanto pôde os distritos sanatoriais, fa-
zendo-se peregrino na região sul do país, só aceitando fixar residência em São José dos
Campos quando pressentiu a proximidade da morte.

O poeta Rodrigues de Abreu – sintomaticamente cultuador da memória e dos
versos de António Nobre – também buscou ocultar o seu estado infectado, imitando a
estratégia de contínuos deslocamentos ensinada pelo autor de Só. Natural de Capivari,
Rodrigues de Abreu instalou-se sucessivamente nas cidades de São Paulo, Bauru,
Piracicaba, Sorocaba, Pirajuí, Tatuí, São Roque, Porto Feliz e Atibaia, encontrando a morte
nesta última localidade, no momento em que estava para ser expulso da casa que alugara,
porque o senhorio havia descoberto que o inquilino estava com os ‘pulmões estragados’.
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As estratégias de fuga aconselhavam como local de isolamento as áreas que
somassem a qualidade climática com a presença de parentes ou conhecidos que pudes-
sem prestar auxílio caso houvesse repentino agravamento da saúde. A memorialista
Maria Helena Cardoso (1968), moradora no município de Curvelo – uma cidadezinha
encravada na região central de Minas Gerais –, registrou o momento em que sua família
hospedou uma prima distante e minada por uma ‘fraqueza’ que, logo nos primeiros
momentos de contato, os anfitriões concluíram ser a assustadora tuberculose.

Apesar ou porque os pais da escritora foram eles próprios tísicos na juventude,
a viajante foi acolhida com todas as reticências. Oferecendo quarto individual e objetos
de uso privativo para a parente enferma, os Cardoso não ficaram sossegados, desco-
brindo na consuntiva o ‘desejo doentio’ de contaminar os sadios, especialmente as
crianças da casa. Por isto, a família montou um rígido esquema de vigilância para indis-
cretamente vasculhar todos os atos da indesejável visita.

Maria Helena Cardoso (1968:182) arremata as informações sobre aquele período
de sua vida, assumindo em sua narrativa os estigmas imputados aos tuberculosos:

Além de tudo, toda a vigilância era pouca para que [a pectária] não se misturas-
se conosco, propositadamente. Se mamãe saía, nos recomendando à cozinheira,
mal se distraía, ela apanhava o pequeno e nos atraía ao seu quarto, engodando-
nos com pedaços de doce, restos do seu prato. Um dia, chegou mesmo a fazer o
pequeno sugar cascas de jabuticabas que ela tinha chupado.

Ao saber do ocorrido, a progenitora da memorialista decretou: “não era mais
possível arriscar a saúde dos filhos”. A prima tuberculosa foi expulsa do refúgio minei-
ro, sendo então internada em um sanatório fluminense, onde encontrou a morte pouco
tempo depois.

Como a prima de Maria Helena, muitos outros doentes procuraram abrigo em
locais afastados de suas origens. O musicista e poeta Noel Rosa foi outro tísico que se
viu furtado de seus principais amigos logo que se espalhou a notícia de seu estado
consuntivo. A doença e a solidão fizeram com que o fracassado aluno da faculdade de
medicina carioca abandonasse sua querida Vila Isabel e buscasse refúgio na distante
Barra do Piraí.

Instalado em uma pensão na companhia de sua namorada, o corpo decrépito, o
gesto sempre tímido de falar com a mão na boca para não contaminar o interlocutor e as
manchas de sangue localizadas na fronha e no lençol da cama do ilustre hóspede
fizeram com que a dona da pensão exigisse a imediata partida do infectado. No momento
em que abandonava  a estalagem, o poeta enfermiço ainda teve tempo de testemunhar
o horror que a doença inspirava nos sadios: tomada pelo medo, a anfitriã lançou na rua
o colchão utilizado por Noel, ateando fogo na peça ao mesmo tempo que esconjurava a
demora em partir do tuberculoso. Corria o primeiro mês do ano de 1937. Em maio, Noel
Rosa estava morto.

Definitivamente, parecia não existir lugar para os tuberculosos no território dos
sadios. Rejeitados pelos parentes e evitados pelos amigos, os pectários faziam uma
última avaliação da tentativa de continuar vivendo afastados dos ambientes sanatoriais,
refletindo sobre a própria periculosidade da condição infectada. Afinal, não teriam
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razão as vozes que divulgavam que os consuntivos compunham um grupo tão horripi-
lante quanto os ‘sifilíticos, leprosos, cancerosos e todos os párias do mundo? Não
estariam certas as pessoas que insistentemente cobravam das autoridades o urgente
‘sequestro e detenção’ dos tuberculosos porque, propositalmente ou não, infectavam
todo o grupo doméstico? E, ainda mais, não seriam verídicas as notícias que afirmavam
que a cura dos pulmões só era realidade possível se o enfermo se acomodasse por
longos períodos nas estâncias climatoterápicas?

Sem respostas conclusivas para estas e muitas outras questões, os consuntivos
buscavam avaliar as alterações que a peste estava provocando no seu físico, tentando
de alguma forma negar a versão popular que pontificava que, à meia-noite das sextas-
feiras de lua cheia, os ‘bichados das costas’ trocavam o semblante de infeliz, muito
magro, macilento e taciturno pelo aspecto aterrorizante do ‘homem-lobo’.

O espelho era consultado e a resposta era dolorosa, dolorosa demais, como
confidenciou o fimatoso Nelson Rodrigues: “Lembro-me que, um dia, fui me olhar no espe-
lho. Era como se, por equívoco, o espelho estivesse retransmitindo outra imagem” (1967:117).

Em outra passagem da coleção de reminiscências, o dramaturgo atestou o pavor
à figura reproduzida pelo cristal refletor, tornando seu o horror coletivo lançado sobre
os corpos consumidos pela tísica:

— Minha cama dava para o espelho. Via em cada olho um halo negro; as minhas
faces estavam escavadas; e tinha a sensação de que olhava o meu próprio
cadáver. Pedi, pelo amor de Deus, que cobrissem o espelho com o lençol. (1967:117)

O corpo abatido, a face enfeiada, a contínua ‘falta de ar’, a ausência de amparo
solidário e a escassez de recursos econômicos para patrocinar o tratamento completa-
vam o quadro do martírio e da rejeição. Como constatou Nelson Rodrigues, de tudo o
que ocorrera desde a declaração da enfermidade, só restara o amargo sentimento de
ausência de amor, inclusive de amor-próprio. A partir de então, para o tuberculoso
parecia só existir uma única alternativa: o rumo ao isolamento sanatorial.

O tísico ganhava ciência de que se tornara um personagem incômodo e ameaça-
dor, principalmente para as pessoas que o amavam. Em vários interrogatórios clínicos
registrados no Hospital do Jaçanã o termo ‘imprestável’ foi anotado como parte da
declaração do paciente. Sim, o consuntivo se sentia imprestável, para si e para os
outros. Tomada a decisão do isolamento nosocomial, uma nova luta tinha início, moti-
vada pela necessidade de reunir recursos econômicos ou obter guarita filantrópica
suficiente para custear os altos preços da hospitalização. Concluía-se assim a primeira
morte dos infectados, a morte social.

NOS MEANDROS DA CARIDADE

A conquista de uma vaga sanatorial não era coisa fácil. Disputados entre aque-
les que podiam pagar e aqueles que nada tinham para retribuir, os leitos hospitalares
eram poucos e caros, sendo corriqueira a situação dos enfermos baterem à porta de uma



136

casa de saúde portando cartas de apresentação de médicos, políticos e religiosos,
tentando com isso agilizar o início do isolamento sanitário.

A concentração dos infectados nas estâncias climatoterápicas do estado de
São Paulo conferia grande dificuldade para a obtenção de uma vaga hospitalar, fato que
aconselhava os doentes a recorrerem primeiramente às instituições assistenciais loca-
lizadas na capital bandeirante, onde parecia ser mais fácil ganhar um leito em casa de
saúde especializada, o qual serviria como porta de entrada para o sistema sanatorial. A
documentação referente ao Hospital São Luiz Gonzaga deixa perceber que a lista de
espera por uma vaga era extensa, podendo demorar até mais de um ano para o tuberculoso
inscrito conseguir um leito na enfermaria daquele sanatório.

O descompasso entre o número de tísicos e as oportunidades de internamento
fazia multiplicar as cenas chocantes que feriam o cotidiano da cidade de São Paulo. Nos
prontuários médicos é relativamente comum o registro de casos como o protagonizado
pelo carroceiro Henrique Barreiros (P. 1875) que, vindo de Iguape, esperou por uma
vaga hospitalar durante vários meses, sendo que neste período permaneceu hospeda-
do no Albergue Noturno do município.

A data para internamento parecia algo incerto e distante até que, no primeiro
dia de dezembro de 1943 o enfermo foi acometido por forte hemoptise quando
perambulava nas proximidades da Praça da Sé, momento em que foi socorrido por uma
ambulância da Assistência Pública. Em estado preagônico, o tuberculoso finalmente
ganhou um leito no pavilhão reservado aos indigentes no Sanatório do Jaçanã, mas
pouco pôde usufruir do tratamento especializado, pois, uma semana após ser recebi-
do no hospital, Henrique Barreiros chegou a óbito, extenuado pela continuidade dos
vômitos sangüíneos.

A repetição de situações envolvendo tísicos terminais ampliava ainda mais o
receio nutrido pelos enfermos de encontrar a morte nos espaços públicos da cidade. Foi
por isto que Joaquim Franco de Godoy (P. 312), um desempregado de cerca de 30 anos
de idade, tomou uma decisão inusitada em maio de 1935, quando foi informado que não
havia previsão de data para a abertura de vagas para internamento e nem mesmo para
consultas ambulatoriais no sanatório paulistano da Santa Casa.

Inconformado com o descaso institucional para com os desamparados como ele,
Joaquim permaneceu ‘encostado no muro do hospital’ pelo prazo de uma semana. Esgo-
tado este período, o suposto doente aproveitou o descuido do porteiro da entidade e
invadiu a área nosocomial, refugiando-se em um leito desocupado da enfermaria de indi-
gentes. O fato de o paciente reagir com violência às tentativas para desalojá-lo resultou
no desejado atendimento médico, sendo que o plantonista encarregado da sua anamnese,
concluiu que a ‘tosse e acessos de chiadeira e ronco no peito’ nada mais eram que o
resultado de uma ‘bronchite banal’. Cientificado do diagnóstico, Joaquim Franco de
Godoy deu-se por satisfeito, abandonando espontaneamente o recinto sanatorial.

A luta pela obtenção de atendimento nos sanatórios filantrópicos não era
apanágio exclusivo dos filhos da pobreza. Nas filas de espera por assistência médica
mesclavam-se proletários e membros dos estamentos médios da sociedade, que já haviam
gasto todo o dinheiro acumulado nas tentativas de recuperar a saúde.
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A biografia sanitária do engenheiro Newton Barreiro (P. 1535) constitui-se em
um significativo exemplo dos labirintos percorridos pelos enfraquecidos do peito. Inte-
grante de uma linhagem marcada por sucessivos óbitos consuntivos, Newton soube
estar tuberculoso nos primeiros dias do ano de 1942, quando ‘uma forte gripe seguida
de abundante expectoração e hemoptise’ o fizeram abandonar o comando da constru-
ção de uma barragem, na Baixada Fluminense. Imediatamente, o engenheiro buscou
consulta com o tisiologista carioca Affonso Mac Dowell, o qual aconselhou a rápida
transferência do paciente para a estação de Campos do Jordão.

A acentuada perda de peso e também a ‘perturbação mental’ que o fez supor
estar ficando “louco” impuseram que Newton acatasse sem reticências a orientação
médica, levando o engenheiro a obter uma vaga como paciente pagante no Sanatório
Santa Cruz, uma das mais caras casas de saúde instalada na Serra da Mantiqueira.

Porém, bastaram apenas seis meses de internamento para que se esgotassem
os recursos econômicos do paciente que, num momento em que apresentava ‘sensí-
vel recuperação orgânica e mental’, foi obrigado a abandonar aquele nosocômio. Sem
outra saída, Newton Barreiro pediu assistência ao Hospital São Luiz Gonzaga, rece-
bendo um catre pago pela caridade, em janeiro de 1943. Em apenas um ano de conví-
vio íntimo com a Peste Branca, o engenheiro havia se transformado em paciente
indigente, mesmo que, na documentação nosocomial, o nome do doente fosse prece-
dido do respeitável título de doutor.

O acesso a uma vaga sanatorial não colocava fim à peregrinação dos tísicos,
especialmente daqueles que estavam sendo assistidos pelos médicos do Hospital do
Jaçanã. Isso porque esta casa de saúde ganhara prestígio como centro tisiocirúrgico,
fazendo com que os tuberculosos que depositavam confiança na climatoterapia ou que
queriam fugir das operações torácicas pedissem ‘permuta’ por enfermos que, instala-
dos nos sanatórios das prefeituras sanitárias, precisavam ser submetidos ao tratamen-
to operatório oferecido pelos médicos da Santa Casa paulistana.

O acúmulo de pedidos de transferência para os nosocômios localizados nas
estações de cura chocava-se com um certo ‘isolacionismo’ que imperava no Hospital
São Luiz Gonzaga, resultando no pequeno número de troca de pacientes com outros
centros de tratamento especializado. Por isto, o comum era os tuberculosos em melhor
estado físico pedirem alta ‘por conta própria’, rumando para as estâncias sanitárias sem
qualquer amparo institucional, contando apenas com a sorte ou com a solidariedade
alheia para conseguir um novo leito gratuito.

A GEOGRAFIA DA ESPERANÇA

A indicação das localidades paulistas como centro de tratamento climato-
terápico ganhou estímulo a partir do final do século passado. Antes desta data, as
regiões de clima seco e relativamente ameno, situadas no nordeste brasileiro, eram as áreas
preferidas pela medicina, constituindo-se nos espaços que serviam de refúgio para
os fracos do peito.
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Desde que a clínica européia havia incluído as regiões de clima frio como possi-
bilidade curativa dos fimatosos, o estado de São Paulo passou a receber os pectários
que, desencantados com as promessas do clima nordestino, recorreram às partes do sul
do país como nova opção natural para o tratamento da saúde. No ano de 1868, por
exemplo, o tuberculoso Castro Alves permaneceu por algum tempo no ‘burgo dos
estudantes’, freqüentando a Faculdade de Direito. Desolado, o poeta avaliou a terapêu-
tica capital dos paulistas: “aqui não há senão frio, mas frio da Sibéria” (1960:753).

No mesmo período, o Prof. Torres Homem (1882) ensinava aos seus discípulos
que a cura da consunção poderia ser obtida por meio da permanência dos enfermos em
climas apropriados, localizando-os tanto no interior da Bahia e nas cidades marítimas,
quanto nas regiões de clima frio, sendo então mencionados o norte do Paraná, o sul de
Minas Gerais e os distritos paulistas de Campos do Jordão, Areias, Araraquara, Sorocaba,
Piracicaba e Itú. Na seqüência, o médico alertava que fazia seus clientes tuberculosos
estabelecerem temporariamente residência na cidade vale-paraibana de Cunha, onde,
segundo ele, sem o uso de qualquer remédio, “todos retornavam a condição de saúde
e felicidade”.

Superado meio século desde a publicação dos conselhos de Torres Homem, os
manuais clínicos haviam eliminado de suas linhas quaisquer referências sobre a quali-
dade dos ares do sertão ou da praia como favorecedores da saúde comprometida pela
tísica. Os novos ensinamentos médicos apontavam que, apesar da existência de leitos
destinados aos pectários em algumas Santas Casas do interior paulista, apenas duas
localidades constituíam-se em áreas exclusivas para o tratamento dos tuberculosos:
São José dos Campos e Campos do Jordão.

Seguindo esta tendência, quando era constatada a inevitabilidade do exílio, os
doentes do peito imediatamente voltavam-se para as estações de cura paulistas como
meta geográfica a ser atingida. As propagandas alimentadas sobre a qualidade do clima
do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira assim como a concentração de leitos e
serviços tisiológicos naquelas regiões alçaram as cidades sanitárias à condição de
esperanças últimas para muitos enfermos, constituindo-se em motivos de respeitosas
reverências, anotadas nos diários e na troca de missivas de vários intelectuais brasileiros
que incidentalmente discorreram sobre o assunto, no transcorrer das décadas de 30 e 40.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Desde que as lições médicas informaram que a cura dos tuberculosos poderia
ser alcançada na parcela paulista do Vale do Paraíba, a região nordeste do estado
passou a acolher um número cada vez maior de enfraquecidos do peito. Já no final do
século XIX, o município de Cunha assumiu a posição de principal centro bandeirante
de afluxo de fimatosos, atraindo enfermos de todos os quadrantes do país.

O médico negro e consuntivo Alfredo Casemiro da Rocha foi um dos tantos
pectários que abandonou sua terra natal em busca da saúde. Nascido na Bahia, o Dr.
Casemiro instalou-se em Cunha para tratar dos pulmões, permanecendo o resto de sua
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vida na região, tempo suficiente para se transformar em um dos mais destacados coro-
néis da política local (Nogueira, 1992).

Na seqüência, a cidade de São José dos Campos angariou fama de cidade sani-
tária do Vale do Paraíba, principalmente a partir da segunda década do século passado,
quando o médico tísico Nelson Silveira D’Avila disseminou a notícia de que, graças ao
clima joseense, tinha reconquistado a saúde comprometida. A partir de então, o muni-
cípio ganhou os cognomes de ‘Nice brasileira’ e ‘Tepelândia’, atraindo um número cada
vez maior de infectados.

A presença de enfermos no município, localizado às margens da estrada de ferro
e da rodovia que ligam São Paulo à capital da República, incentivou que no solo joseense
fosse erguido o primeiro sanatório para tuberculosos do estado de São Paulo, precedi-
do em nível nacional apenas pelo mineiro Sanatório de Palmira, inaugurado em 1920.

Patrocinado pela Santa Casa de Misericórdia paulistana e pela família do senador
e banqueiro Olavo Egydio de Souza Aranha, a casa de saúde vale-paraibana ganhou o
nome da esposa do político, Vicentina Aranha, entrando em funcionamento a partir do
mês de abril de 1924, com aproximadamente uma centena de vagas, número pouco altera-
do no decorrer dos anos anteriores a 1945. Apesar dos compromissos caritativos da
instituição, os leitos do nosocômio eram prioritariamente reservados para os pacientes
que podiam pagar o tratamento e a hospedagem, com recursos próprios ou graças aos
apoios oferecidos pelas Caixas setoriais ou ainda pelas companhias de seguro.

A inauguração desse hospital fez crescer ainda mais o contingente de enfermos
estabelecidos na região, favorecendo a instalação de outras unidades especializadas
no tratamento dos tísicos. Com isso, o município – cuja história definia-se pela pobreza
crônica – encontrou incentivo econômico, conseguindo relativo incremento da receita
com os forasteiros enfermiços, sendo alçado à condição de estância climática, por
decreto governamental datado de 1935.

Procurado inclusive por tísicos de posses que adquiriam chácaras nas vizinhan-
ças dos sanatórios, São José dos Campos atraiu inúmeros clínicos interessados no
tratamento da própria saúde, na capacitação no saber tisiológico e também nos lucros
proporcionados pela especialidade médica. Nesse processo, a Tepelândia passou a
contar com uma dezena de sanatórios, sendo que o nosocômio que mais prestígio
acumulou nesse período foi o pertencente ao facultativo fimatoso Ruy Rodrigues Dória.

Nascido na cidade paulista de Limeira, o Dr. Dória recebia em seu hospital ape-
nas pacientes particulares, ganhando reputação nacional graças às intensas campa-
nhas publicitárias realizadas em nome do seu estabelecimento.

Apresentado como hospital equipado com instrumentos sofisticados e funcio-
nando segundo o “methodo norte-americano” que unia “o mais adeantado conheci-
mento da tuberculose” com “principios modernos, rigorosos e scientificos de tratamen-
to”, o Sanatório Ruy Dória alertava aos interessados que mantinha convênio com uma
rede de hotéis e pensões da região, abrigando nessas hospedarias os doentes que não
dispunham dos 800$000 cobrados mensalmente pela residência no nosocômio.

Graças ao prestígio de sua empresa, o Dr. Dória acumulou riqueza e influência
suficientes para se tornar prefeito municipal e líder da política vale-paraibana durante o
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período varguista, tendo como único adversário na arena política outro tisiologista
tuberculoso de renome nacional: Rodolfo dos Santos Mascarenhas. Nascido em São
José dos Campos, o Dr. Mascarenhas, ainda na década de 30, também ocupou o cargo
de prefeito municipal da urbe sanitária, tarefa que buscou compatibilizar com a docência
exercida junto ao Instituo de Higiene da Universidade de São Paulo.

Nem todos os infectados que chegavam na estância joseense reuniam condi-
ções para usufruir da assistência vendida pelos sanatórios. A escassez de dinheiro e a
falta de amparos patrocinados pela solidariedade pública faziam da cidade reduto de
enfermos mendigos, afugentando os habitantes sadios que reclamavam urgentes medi-
das das autoridades públicas.

A reforma sanitária estadual, promovida em 1938, buscou fazer do Centro de
Saúde recentemente instalado no município a sede de normatização da vida na estação
de cura. O ‘controle da tuberculose’ tornou-se um conceito dissimulador que, registra-
do insistentemente nos relatórios oficiais, justificava a vigilância acirrada sobre os
doentes que perambulavam, quase sem rumo, pelo território da Nice tropical.

O olhar perscrutador da Higiene Pública buscava esquadrinhar o espaço
joseense, localizando os tísicos desamparados e, não raramente, seqüestrando-os em
nome da segurança dos sadios. Colhidos nas malhas policialescas da Saúde Pública, os
tuberculosos eram forçados ao isolamento nos pavilhões improvisados ou, mais
freqüentemente, eram devolvidos aos locais de onde haviam partido, sendo que para
esta finalidade foram criadas várias entidades que, sob a máscara da filantropia, tinham
como objetivo afastar da estação vale-paraibana os visitantes infectados e destituídos
de recursos pecuniários.

Em nome da acomodação dos consuntivos, as autoridades administrativas de
São José dos Campos passaram a exigir mais e mais verbas dos cofres estaduais. A
frustração joseense de receber quase nada do que era pedido aos interventores fede-
rais devia-se ao fato de que a Serra da Mantiqueira, bem mais do que o Vale do Paraíba,
constituía-se no eldorado perseguido pelos tísicos. Eram as áreas localizadas serra
acima que afloravam como o espaço seguro de cura dos doentes do peito, sendo que
para muitos o território joseense revelava-se apenas como um pálido átrio para as
benesses prometidas pelos ‘ares serranos’ ou local de confinamento dos pectários que
não suportavam o ‘clima de altitude’.

CAMPOS DO JORDÃO

O início da presença de tuberculosos na Serra da Mantiqueira remonta ao ano de
1879, quando os clínicos consuntivos Francisco Romeiro e Gustavo de Godoy, discípu-
los da medicina germânica, patrocinaram a construção de alguns chalés para acomodar
a eles próprios e também alguns de seus pacientes infectados.

Poucos anos depois, os Drs. Clemente Ferreira e Luis Pereira Barreto percorre-
ram a região, divulgando, por meio da imprensa paulista, a qualidade salutar e
reconstitutiva dos ares do município de São Bento do Sapucaí, que na época tinha
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Campos do Jordão como um de seus distritos. Assim, desde a penúltima década do
século XIX, a localidade já se tornara objeto de várias campanhas que reivindicavam a
construção de sanatórios na Serra da Mantiqueira. Na falta de casas de saúde, o clima
e a beleza natural das montanhas foram invocados na tentativa de atrair grupos de
turistas, alertando-se os viajantes de que os espaços de descanso estavam rigorosa-
mente proibidos para os pectários que eventualmente afluíssem para aquela localidade.

A ausência de estradas minimamente confortáveis impunha que os viajantes
que partiam do Vale do Paraíba fossem transportados para Campos do Jordão em lombo
de burro ou em liteiras. Um caminho de ferro que ligaria a cidade de Pindamonhangaba
com a estação de cura começou a ser construído em 1912, sendo completado 12 anos
depois, a expensas do governo estadual. Ao ser inaugurada a linha férrea, o povoado
de Campos do Jordão já contava com vários núcleos populacionais e com aproximada-
mente uma dúzia de pensões – algumas de luxo, outras míseros barracões – que abriga-
vam centenas de fimatosos em busca de recuperação da saúde.

Ainda no ano de 1924, o político e intelectual José Carlos de Macedo Soares
organizou a Companhia Campos do Jordão, incorporando vastas glebas de terra, inclu-
sive uma propriedade que Emílio Ribas e Victor Godinho tinham adquirido em socieda-
de, na década anterior.

Coube a esta empresa o papel pioneiro de aplicar as primeiras regras de segrega-
ção dos enfermos que afluíram para a Serra da Mantiqueira, medida que se estendeu nos
vinte anos seguintes, mesmo depois das sucessivas reorganizações da vigilância sanitá-
ria oficial. Seguindo a orientação estabelecida por Macedo Soares, os lotes situados nas
vilas Jaguaribe e Capivari foram reservados para os compradores endinheirados, enquan-
to a vila Abernéssia ficou destinada à ocupação da população pobre e enferma.

Batizada pelos higienistas e pelos administradores como a ‘Suíça brasileira’, Cam-
pos do Jordão atraiu a high society paulista que buscava a região serrana para desfrutar
os períodos de férias. Dentre os primeiros proprietários das mansões joseenses, encon-
tram-se clãs ilustres que, com o subterfúgio de procurar o ambiente da Mantiqueira para
se recuperar da agitação metropolitana, possivelmente dirigiam-se para as montanhas
para, discretamente, tratar de parentes e amigos contaminados pelo bacilo de Koch.

Dentre os representantes da elite bandeirante que, ainda na década de 20 habi-
taram a cidadela dos infectados, encontram-se as famílias de Adhemar de Barros, Con-
de Matarazzo, Ermírio de Moraes, Roberto Simonsem, Gastão Vidigal e Abreu Sodré.

A presença destes grupos influentes junto aos governos estadual e federal fez
com que a região, especialmente as áreas onde se aglomeravam os ‘turistas’ ricos,
ganhasse seguidos benefícios públicos e privados. A Companhia presidida por Macedo
Soares responsabilizou-se pela instalação das redes de água e esgoto, iluminação elé-
trica e coleta de lixo, enquanto os cofres públicos patrocinaram a implantação do servi-
ço de correio e também a abertura de uma estrada de rodagem que colocou em contato
direto a estação de cura com a cidade de São José dos Campos.

Como resultado, Campos do Jordão passou a ser divulgada como ‘um pedaço
da Europa incrustado nos trópicos’, fazendo com que momentaneamente a vila se
tornasse símbolo das esperanças de um país que lutava para se identificar com as
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‘nações civilizadas’. Em continuidade, o senador Roberto Simonsem ganhou o apoio da
intelectualidade paulista – inclusive de Monteiro Lobato – para desfraldar a bandeira
de uma campanha que pretendia transferir a capital da República para a Serra da
Mantiqueira, sob a alegação de que o ‘clima de altitude’ predisporia a administração
pública em geral e os políticos em particular para o trabalho contínuo e honesto.

A presença de tantas famílias ilustres na região permitiu que Campos do Jordão
fosse apresentada ao Brasil como área predominantemente turística. Várias publica-
ções veiculadas pelo governo paulista e datadas da década de 20 empenharam-se em
minimizar a presença dos tuberculosos no domínio da Mantiqueira, preferindo descre-
ver a vila serrana como território de descanso e recreação.

A concentração de tísicos nos limites jordanenses transformou-se, entretanto,
em algo incômodo e ameaçador, exigindo a intervenção da administração pública. Em
conseqüência, Carlos de Campos, presidente do estado de São Paulo, aprovou uma lei
que, datada de outubro de 1926, criava a prefeitura sanitária de Campos do Jordão que,
permanecendo na condição de comarca de São Bento do Sapucaí, passou a contar com
prefeito próprio, nomeado pela esfera estadual.

Inclusive por não dispor de orçamento próprio, a possível constituição de
uma Higienópolis cravada nas montanhas foi paulatinamente perdendo credibilidade
junto à população. No ano de 1928, Campos do Jordão abrigava uma população de
aproximadamente 5.200 pessoas, sendo que não menos de um terço deste total era
reconhecido como de indivíduos tuberculosos. Pela vez primeira assumia-se ofici-
almente que a prefeitura sanitária era sobretudo local de tratamento de pectários,
salientando-se a existência de cerca de vinte pensões autorizadas a hospedar os
doentes pulmonares.

Nos últimos anos da década de 20, tornara-se impossível ocultar a realidade:
Campos do Jordão havia se transformado no principal refúgio nacional dos ‘fracos do
peito’. Denominada de ‘Meca dos tísicos’ e ‘Chanaã dos tuberculosos’ por Clemente
Ferreira, a estação serrana cumpria o seu papel de isolante dos doentes, perdendo a
condição oficial de território exclusivo do turismo.

Apesar da redefinição da funcionalidade de Campos do Jordão, o governo
paulista manteve-se praticamente ausente das obrigações de amparo aos fimatosos
que se dirigiam para a Serra da Mantiqueira. Nos primeiros anos de vida da prefeitura
sanitária, a cidade não recebeu qualquer tipo de apoio orçamentário estadual, além
disso, os parcos impostos coletados acabavam sendo monopolizados por São Bento
do Sapucaí, sede da comarca.

A escassez de verbas próprias fazia com que o reduto dos tísicos não dispuses-
se de serviços gratuitos de socorro aos fimatosos, a não ser a malfadada Liga de
Assistência aos Tuberculosos Desamparados que, fundada em 1922 pelo médico
consuntivo Raphael de Paula Souza, parece que nunca chegou a prestar socorro a
qualquer enfermo, sob a alegação de falta de recursos. Ao encerrar sua existência em
1928, essa Liga doou o prédio de sua sede para o governo estadual, sob a promessa de
que lá seria instalado um centro de atendimento aos pectários carentes. Assim surgiu,
no ano de 1928, o primeiro Posto de Higiene jordanense.
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Os primeiros prefeitos sanitários de Campos do Jordão tiveram de lutar contra
toda sorte de adversidades: ruas esburacadas, pântanos insalubres, ausência de serviços
de saneamento básico nas áreas pobres e mais populosas coadunavam-se com a prolife-
ração de pensões e restaurantes anti-higiênicos e de barracões construídos às pressas e
alugados a preços altos, além das abusivas quantias exigidas pelos comerciantes para as
roupas e alimentos indispensáveis aos forasteiros que peregrinavam pela região.

A estratégia paliativa para contornar a falta de recursos públicos foi a criação de
uma série de impostos locais que, ao serem somados, revelavam-se pouco significati-
vos, cobrindo apenas os gastos representados pelos salários de meia dúzia de funcio-
nários contratados pela prefeitura sanitária.

A década de 30 foi marcada por sucessivas inaugurações de sanatórios na Serra
da Mantiqueira, fenômeno estimulado pela Companhia Campos do Jordão que, desde a
qualificação oficial da prefeitura sanitária, assumiu a política de doar terrenos a todas as
entidades que apresentassem projetos para a construção de casas de saúde nas mon-
tanhas. A dificuldade de manter a imagem turística da região determinou que a empresa
de Macedo Soares redefinisse seus objetivos, comandando o processo de ocupação
espacial jordanense e, em continuidade, estabelecendo as áreas reservadas ao funcio-
namento dos hospitais e pensões para enfermos e os lotes que deveriam ser de uso
exclusivo dos turistas.

Com isso, no ano de 1930, foram ativados os Sanatórios Divina Providência e
São Paulo, desdobrando-se pouco depois na entrada em funcionamento do Sanatório e
Preventório Santa Clara, do Sanatório Santa Cruz e dos Sanatorinhos. Até o final da
década, iriam existir dez nosocômios em atividade no município dos infectados, perfa-
zendo o total de 652 leitos especializados. Apesar da discordância dos censos realiza-
dos naquele período, é certo que o número de vagas hospitalares para tuberculosos
existentes em Campos do Jordão representava quase a metade das disponíveis em todo
o estado de São Paulo, sendo que aproximadamente 50% da hospedagem nosocomial
jordanense estava reservada para a clientela pagante (Grieco, 1939).

A instalação de leitos para as vítimas da Peste Branca e o afluxo de médicos para
Campos do Jordão resultaram na intensificação da procura da estância de cura pelos
tuberculosos, transformando a ‘cidade enferma’ em uma estranha e contraditória comu-
nidade, bem diferente daquela apresentada nos folhetos turísticos e na maior parte dos
textos educadores assinados pela mão hipocrática.

A localidade via seus problemas se potencializarem, transformando-se em cená-
rio de episódios chocantes. Os enfermos afluíam em massa, esperando encontrar com
facilidade acolhida sanatorial, ou pensando que apenas a presença no ambiente serra-
no fosse o suficiente para recuperar a saúde comprometida. O custo de vida elevou-se
ainda mais no decorrer dos anos 30 e o acúmulo de infectados pobres fez proliferar as
choupanas e as pensões clandestinas.

O perigo sanitário dava mãos à possível ameaça da ordem pública. A polícia
getulista começou a divulgar informações sobre a presença de perigosos ‘inimigos da
pátria’ na região, os quais faziam fortuna inclusive por meio da exploração do desespero
dos enfermos e da solidariedade dos sadios.
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Alguns dos criminosos eram denunciados publicamente, como aconteceu com
um certo Itagyba Ribeiro Barra que, sob o nobre pretexto de angariar verbas para a
construção de um sanatório para os fimatosos pobres, mobilizou esforços
sensibilizadores da elite nacional, para que esta oferecesse doações para a causa
assistencialista. Tendo sucesso nas suas primeiras investidas, Ribeiro Barra chegou
mesmo a enviar telegramas para Hitler e Mussolini, tentando com isso aumentar ainda
mais o escopo de seu golpe (Paulo Filho, 1986).

Fruto do pouco interesse ou incapacidade estatal em criar formas planejadas de
socorro aos enfermos nos primeiros anos de vida da prefeitura sanitária e do aproveita-
mento irregular das doações caritativas, Campos do Jordão converteu-se em ambiente
lúgubre e assustador, testemunhando cenas que evocariam a pena de Dante.

Segundo o depoimento de Raphael de Paula Souza – que no final da década de 40
assumiria a direção do Serviço Nacional de Tuberculose e a primeira cátedra de tisiologia
da Universidade de São Paulo – era comum se observar a morte pública de doentes,
sendo que o consuntivo esvaía-se em sangue, sem que ninguém se prontificasse em
socorrê-lo.

O professor Paula Souza, no momento em que a cidade lhe prestou homenagem
pela ação pioneira no socorro aos infectados pobres, lembrou ainda:

O primeiro sanatório de Campos do Jordão foram os bancos da estação ferro-
viária de vila Abernéssia, e o primeiro serviço social foi realizado pelo agente da
estação, Sebastião Leitão. Apesar de violento e malcriado, João Maquinista foi
um benemérito; tinha uma serraria na atual Av. Januário Miráglia, à altura do
no 909, e aquele pessoal, semi-vivo, que ficava na estação ferroviária, era leva-
do para a serraria de João Maquinista, vomitando sangue (hemoptise), espe-
rando a hora de morrer. Até caixão já tinha pronto... (Paula Souza apud Paulo
Filho, 1986:255)

Por sua vez, o advogado jordanense Pedro Paulo Filho, ao lembrar-se de sua
experiência de menino em Campos do Jordão, complementou as trágicas informações
sobre as cenas que feriam o cotidiano da estação de cura: “Sebastião Gomes Leitão, o
agente, corria para lá e para cá, arrumando lugares para uns e passagens para outros.
João Maquinista muito ajudou, cedendo a sua serraria, onde o doente durava 2 ou 3
dias, às vezes, uma noite...” (Paulo Filho, 1986:294).

O estado caótico em que se encontrava a cidade das montanhas impôs interven-
ção oficial mais rigorosa sobre a legião de pectários que dominava o ambiente jordanense.
A primeira operação administrativa foi instalar no cargo de prefeito apenas clínicos com
conhecimentos de higiene pública, afastando assim os primeiros administradores da
região que pertenciam à clientela dos coronéis atuantes no Vale do Paraíba ou que
alinhavam-se dentre os burocratas de carreira e que gozavam de algum prestígio junto
ao partido governista.

Com esta medida, a partir de 1931, foi indicado para ocupar o cargo de prefeito
sanitário o médico Antonio Gavião Gonzaga que estabeleceu o zoneamento da área
como primeiro ato de sua administração. Seguindo as orientações estipuladas pela
Companhia Campos do Jordão, o novo prefeito – que se manteve no cargo até meados
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de 1938 – ratificou os limites do território que deveria ser exclusivo dos sadios e os
terrenos destinados à construção de sanatórios, assim como exigiu o imediato
cadastramento de todos os habitantes da estação de cura, procurando saber quem e
quantos eram os pectários que residiam na estância climatoterápica.

Em maio de 1933, Campos do Jordão recebeu autonomia política, desvinculando-
se de São Bento do Sapucaí. A mesma lei que criou o município, estabeleceu também o
código orientador da edificação de sanatórios, hospitais gerais e pensões, além de
reforçar a vigilância higienista sobre os enfermos. Com isso, buscava-se controlar efici-
entemente a presença dos infectados na cidade, ditando regras arquitetônicas e
comportamentais que objetivavam inibir a disseminação da moléstia pulmonar entre os
habitantes e os turistas sadios que percorriam a região.

A administração jordanense aprovou leis e decretos que impunham a distância
mínima de dez metros entre os prédios a serem construídos no município, a
obrigatoriedade de todos os edifícios de trânsito coletivo terem escarradeiras e os
bares, restaurantes e pensões disporem de equipamentos destinados à esterilização de
pratos, copos e talheres. Mais ainda, todos os habitantes e turistas que chegassem à
serra deveriam submeter-se ao exame dos pulmões, sendo que os tuberculosos não
poderiam receber abrigo nos hotéis destinados aos sadios, além de assumirem o com-
promisso de portar escarradeiras de bolso, apresentando-as aos inspetores sanitários
sempre que assim fosse solicitado.

Completando estas medidas, ainda coube ao Dr. Gavião Gonzaga conseguir
junto à administração estadual a instalação de órgãos públicos que direta ou indiretamen-
te favoreciam a fiscalização da vida pública e privada dos moradores da prefeitura sanitá-
ria, tais como novos Postos de Saúde (a partir da reforma de 1938 liderados por um Centro
de Saúde), delegacia e subdelegacias de polícia e escolas de ensino elementar.

No transcorrer do terceiro ano de sua gestão na prefeitura, o Dr. Gavião Gonzaga
reclamou do estado desolador que marcava a estação de cura, apesar de todas as
medidas que havia tomado desde o momento de sua posse. Segundo este médico, tudo
faltava para que Campos do Jordão se tornasse uma verdadeira prefeitura sanitária,
desde um plano urbanístico próprio e desvinculado dos interesses dos grandes propri-
etários de gleba até um órgão coordenador dos serviços médicos oferecidos localmen-
te, acrescentando ainda que as prescrições sanitárias eram anemicamente obedecidas
pela população das montanhas.

O ambiente consuntivo foi denunciado como uma grave ameaça à saúde dos
incautos turistas e mesmo dos pectários, inclusive devido ao funcionamento de inúme-
ros sanatórios e pensões clandestinas que trocavam precárias acomodações e assis-
tência clínica de péssima qualidade pelo pouco de dinheiro que os tísicos com acanha-
das posses poderiam dispor (Gonzaga, 1935).

No mesmo documento, o prefeito declarou que o principal motivo da ‘anarchia’
imperante nas montanhas era a inexistência de um orçamento especial destinado ao
município dos infectados. Mesmo que estabelecida pela lei datada de 1926, até o ano de
1934 a estação de cura não tinha recebido uma dotação orçamentária suficiente para a
realização dos compromissos básicos com a saúde pública local, resultando no ambien-
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te malsão e perigoso que imperava em Campos do Jordão. Afinal, concluiu o médico em
seu relatório revelador: “é incrível que, em São Paulo, se crie uma Prefeitura Sanitaria
sem os recursos sanitarios” (Gonzaga, 1935:66).

Como resultado do veemente documento preparado pelo prefeito, o governo
estadual nomeou o engenheiro Prestes Maia para chefiar uma comissão composta por
médicos e urbanistas que deveria elaborar um projeto oficial de regramento do uso do
espaço jordanense. A demora na conclusão do plano fez com que este só fosse apre-
sentado ao Dr. Gavião Gonzaga nos últimos dias de sua presença à frente da prefeitura
sanitária, sendo que, ao final das contas, o projeto assinado por Prestes Maia nunca
chegou a ser colocado em prática.

Em conseqüência da inoperância oficial, abriram-se as portas para que a Compa-
nhia Campos do Jordão mantivesse o monopólio das decisões sobre a estância climáti-
ca por mais alguns anos. A empresa liderada por Macedo Soares, assessorada por
outras entidades menores, reunia poder suficiente para resolver inclusive sobre o local
de construção e o estilo arquitetônico dos prédios sanatoriais, os quais pouco seguiam
as normas sancionadas pela engenharia sanitária paulista.

A ingerência da Companhia Campos do Jordão nos negócios do município
ganhava contornos denunciadores. Como árbitro dos confrontos que agitavam a vida
local, Macedo Soares reunia maiores poderes deliberativos que o próprio prefeito.
Como exemplo, tem-se a disputa instaurada entre os sanatórios Santa Clara e São Cris-
tóvão, construídos em terrenos contíguos.

No ano de 1933, o nosocômio Santa Clara moveu ação contra a Sociedade Bene-
ficente dos Chauffeurs do Estado de São Paulo, que já havia empenhado uma razoável
quantia de dinheiro na edificação das estruturas do prédio do Sanatório São Cristóvão.
O motivo do confronto entre as duas instituições revelava os contornos de classe: as
irmãs missionárias que dirigiam as atividades do Sanatório Santa Clara recebiam quase
que exclusivamente pacientes ricos e concluíram que o contato com uma ‘má vizinhan-
ça’ – representada pelos motoristas e seus dependentes – seria prejudicial para a saúde
de seus requintados hóspedes.

Ciente do confronto, José Carlos Macedo Soares buscou abafar a situação,
pagando uma alta indenização à Sociedade dos Chauffeurs para que abandonasse o
prédio que estava sendo construído para abrigar os tuberculosos pobres. Além disso,
a Companhia Campos do Jordão doou aos motoristas um novo terreno para a constru-
ção do hospital, distanciado vários quilômetros do religioso nosocômio dedicado à
Santa Clara. Encerrava-se assim o conflito cuja motivação reproduzia a lógica geral que
dominava o funcionamento da sociedade brasileira.

Neste contexto de planejamento público quase inexistente, crescia o número de
enfermos que se instalavam na Serra da Mantiqueira. Apesar do Serviço Sanitário
encaminhar alguns tuberculosos pobres para os sanatórios agraciados com subven-
ções governamentais, o número de fimatosos miseráveis e desassistidos era muito
maior do que o contingente hospitalizado. Em continuidade, existia um exército de
enfermos mendigos vagando pela cidade e que sobreviviam às custas de esmolas, do
comércio ambulante e de pequenos furtos, engrossando a população das favelas que
rapidamente iam ganhando forma na estação de cura.
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Visando a minimizar os efeitos da presença de tantos consuntivos desampara-
dos no município, em 1935, o prefeito determinou a destruição de uma série de palhoças
ocupadas pelos infectados pobres, ao mesmo tempo que adquiriu um barracão situado
na periferia da cidade que, após algumas reformas, ganhou o nome de Abrigo de Emer-
gência para os Tuberculosos. Neste local eram recolhidos os enfermos desabrigados,
mantendo-se sempre lotado, com um número de hóspedes bem superior aos oitenta
leitos disponíveis.

Complementando essa medida de segregação dos enfermos que tomavam as
ruas jordanenses, no início de 1940, o interventor Adhemar de Barros sobrepôs-se à
Companhia Campos do Jordão, impondo o poder público como único agente legalmen-
te capacitado para definir as regras de convívio na ‘cidade enferma’.

Nesse período foi aprovada uma lei estadual que, reiterando a orientação impos-
ta por Macedo Soares, determinava que as vilas Jaguaribe e Capivari se constituiriam
em áreas exclusivas para a acomodação dos turistas, enquanto a vila Abernéssia servi-
ria de espaço aberto aos pectários. A mesma peça legal impunha que todas as pensões,
hotéis e sanatórios que funcionavam nos terrenos residenciais teriam o prazo de um
ano para serem transferidos para a vila dos infectados.

Na seqüência, o Departamento Estadual de Saúde reiterou a necessidade de
cumprimento coletivo das disposições sanitárias, exigindo que todos os hotéis desti-
nados ao acolhimento dos turistas deixassem de aceitar hóspedes consuntivos, co-
brando rigorosa obediência ao dispositivo legal que impunha exame radiológico sema-
nal aos visitantes, sendo que a perícia clínica deveria ser monitorada por um agente
destacado pelo Centro de Saúde local.

Estas medidas, que com pequenas variações também foram aplicadas à estância
de São José dos Campos, não impediram que os eventuais forasteiros sadios redobras-
sem as cautelas quando instados a percorrer o território das prefeituras sanitárias
paulistas. O medo ao contágio kochiano aconselhava que se evitasse a permanência
desnecessária nas cidades-sanatórios, pouco adiantando a multiplicação dos cartazes
que, afixados nas portas de alguns hotéis e de lojas comerciais, tinham inscrito a inva-
riável advertência: “é expressamente proibida a entrada de pessoas portadoras de mo-
léstias infecto-contagiosas”.

Antigos moradores de Campos do Jordão e São José dos Campos lembram que
era fato comum os passageiros dos trens que faziam paradas nas estações de cura se
recusarem a sair da composição, e quando assim o faziam, muniam-se de precauções,
levando um lenço ao nariz para evitar a invasão do mortal bacilo. O médico Eduardo
Etzel (1987) rememorou que, durante os anos que trabalhou como cirurgião do Sanató-
rio Vicentina Aranha, recobria-se de todos os cuidados para impedir o acidente da
contaminação, não se arriscando nem mesmo a tomar um cafezinho nos bares joseenses,
com medo de tornar-se mais uma vítima da Peste Branca.

A fama curativa das estâncias climatoterápicas amalgamou-se com a reputa-
ção de áreas insalubres, pois perpetuadoras da infecção kochiana. O município de
Campos do Jordão despontava como a localidade brasileira com maior taxa de
tuberculinização infantil. Segundo uma pesquisa datada de 1940 e realizada pelo Cen-
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tro de Saúde local, pouco mais de 70% das 429 crianças matriculadas nas escolas da
área apresentavam reação positiva ao micróbio tuberculoso, sendo que 8 delas eram
portadoras de lesões tísicas.

Mediante estas constatações, os autores do estudo concluíram que, se utilizas-
sem métodos mais confiáveis, poderiam detectar uma porcentagem ainda mais elevada,
atribuindo tal situação ao cotidiano que, apesar de todas as restrições sanitárias, acabava
forçando a aproximação entre os tísicos e os sadios. Os mesmos estudiosos diagnostica-
ram: “a existência de uma certa promiscuidade entre os enfermos e o resto da população
local, promiscuidade essa que se vem acentuando de ano para ano” (Faria, 1940).

Mais do que mutiplicadora dos tributários do Grande Mal em seus limites, as
prefeituras sanitárias foram denunciadas como propagadoras da tuberculose pelas re-
giões vizinhas. A poluição microbiana ampliava seu raio de ação, atingindo as peque-
nas cidades e os bairros rurais do Vale do Paraíba. Tal fenômeno foi atribuído inclusive
à prática comum dos sanatórios promoverem, periodicamente, excursões pelas áreas
pouco distantes das estâncias climatoterápicas, facilitando o contato entre os doentes
do peito e a população cabocla que, desconhecedora do bacilo de Koch, mostrava-se
altamente suscetível à contaminação microbiana e ao rápido desenvolvimento da mo-
léstia pulmonar.

Degradados, ameaçados, discriminados pelos sadios e quase esquecidos pela
filantropia e pela administração pública: condicionantes impostas tanto aos tributários
da Peste Branca quanto aos centros de convergência dos tuberculosos.

As dificuldades encontradas em permanecer residindo nas grandes áreas urba-
nas coagiam os pectários a trilharem as rotas que tinham ponto final nas cidades sani-
tárias, esperando nelas encontrar assistência e solidariedade. Chegando às estações de
cura, os doentes do peito deparavam-se com novos e surpreendentes obstáculos,
situação que se ampliava em escala inversa aos recursos econômicos disponíveis por
cada um dos infectados. A geografia da esperança poderia, então, converter-se na
geografia da desilusão.

NOTAS

1 Tanto os prontuários quantos as fichas médicas utilizadas neste estudo foram pro-
duzidas no âmbito do Hospital-Sanatório São Luiz Gonzaga, sendo doravante
indicadas, respectivamente, pelas abreviações P. e F.
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