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RESUMO 

 

 

Pontuando que o historiador encontra-se em seu tempo histórico devido sua própria 

condição humana e que no presente pulsam as contradições e as possibilidades de 

compreensão do passado, a inquietação que move esta pesquisa conjuga o desejo da 

contribuição historiográfica à reflexão sobre questões que ecoam na contemporaneidade, na 

busca por revelar movimentos de ruptura e permanência inseridos no processo histórico-social 

das políticas de saúde pública paulistas, trazendo à baila singularidades regionais. Para tanto, 

a pesquisa propõe-se à construção de História Local sobre a epidemia de Gripe Espanhola em 

Botucatu, cidade do interior paulista, buscando contextos regionais, forças sociais, tensões e 

singularidades presentes na assistência aos gripados no contexto da Saúde Pública dos anos de 

1910. Em momento onde se retoma o debate sobre as atividades essenciais do Estado, 

entende-se imprescindível a busca de vestígios sobre condições e particularidades que 

corroboraram à integração de interesses, práticas e saberes que, ao se acomodarem, 

legitimaram o processo de coletivização da saúde, na Primeira República.  

 

Descritores: epidemias, influenza pandêmica 1918-1919, saúde pública/história; perfis 

sanitários/história; filantropia; Brasil 
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ABSTRACT 

 

 

Pointing out that the historian is in his historical time due to his human condition and 

that in the present the contradictions and the possibilities of understanding of the past pulsate, 

the restlessness that drives this research combines the desire of the historiographical 

contribution to the reflection on issues that echo in contemporaneity, seeking to reveal 

movements of rupture and permanence inserted in the historical-social process of public 

health policies in São Paulo, bringing up regional singularities. To this end, the research 

proposes to build a local history about the Spanish Flu Epidemic in Botucatu, a city in the 

interior of São Paulo, seeking regional contexts, social forces, tensions and singularities 

present in the care of the flu in the context of Public Health of the 1910s. At a time when the 

debate about the essential activities of the State is resumed, it is essential to search for traces 

about conditions and particularities that corroborated the integration of interests, practices, 

and knowledge that, when accommodated, legitimized the process of collectivization of 

health, in the First Republic. 

 

Descriptors: epidemics, pandemic influenza 1918-1919, public health/history; health 

profiles/history; philanthropy; Brazil 
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HISTÓRIA E SAÚDE COLETIVA: DECIFRA-ME OU DEVORO-TE! 

 

 

“Existe uma historicidade da história. Ela implica o movimento 

que liga uma prática interpretativa a uma prática social
1
 (p. 6). 

 

Segundo CERTEAU
1
, 

 

“(...) uma leitura do passado, por mais controlada que seja pela 

análise dos documentos, é sempre dirigida por uma leitura do 

presente. Com efeito, tanto uma quanto outra se organizam em 

função de problemáticas impostas por uma situação” (p. 8). 
 

Neste sentido, o impulso que move esta pesquisa, ancora-se em meu lugar de 

fala: Historiadora com atuação na Saúde Coletiva por quinze anos, envolvida em 

projetos de intervenção e processos de formação na capital e no interior paulista, em 

Instituições de Ensino Superior, de Vigilância em Saúde e na Rede de Atenção Básica, 

nas áreas de Documentação e Memória, Ensino na Comunidade e Educação Permanente 

em Saúde. 

Em última atuação nos serviços de saúde, estive como Supervisora de Apoio 

Matricial na Rede de Atenção Básica de Botucatu-SP, em Ambulatório Pedagógico de 

Matriciamento, no Centro de Saúde Escola (CSE) – Unidade Auxiliar da Faculdade de 

Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

(FMB-Unesp)-. 

Nesta atividade, acompanhei por dois anos a formação de alunos do 6° ano de 

graduação em Medicina, no Internato em Saúde Coletiva, e os de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e em Saúde do Adulto e do Idoso, discentes da 

FMB-Unesp, assim como, o dia-a-dia na unidade, na perspectiva da construção 

compartilhada do cuidado integral. Implicada em intervenção pedagógico-terapêutica 

pautada na interação comunitária, na interprofissionalidade e na clínica ampliada, 

buscando a integração dialógica e horizontal entre diversos sujeitos, especialidades e 

níveis assistenciais, não deixei de causar estranheza entre os envolvidos no processo, 

afinal, o que uma Historiadora poderia colaborar com o trabalho em saúde? 



12 

Ainda que os pressupostos ético-políticos do CSE na organização regionalizada 

e integrada da Atenção sejam anteriores à Constituição de 1988
2
 (p. 65) e que lá 

ocorram experiências plurais e inovadoras do convívio humano; que a instituição de 

ensino superior ao qual o CSE está vinculado reconheça a Saúde e a Educação como 

práticas sociais e históricas em seu Projeto Político Pedagógico; que o campo da Saúde 

Coletiva se assente em saberes interdisciplinares e no desenvolvimento das ciências 

sociais no campo da saúde pública
3,4

, a presença da História como co-artífice do 

cuidado – entendido como ato assistencial humanizado e cuja atenção interessa-se pelo 

sentido existencial da experiência do adoecimento
5
 - era vista com espanto, curiosidade 

e/ou desconfiança por muitos dos envolvidos na intervenção pedagógico-terapêutica. 

Tal desafio epistemológico me convocava problematizar em ato a historicidade 

dos saberes, estratégias e arranjos tecnológicos constituídos e intencionalmente 

postados nos instrumentos de trabalho, ação e finalidade e entremeados pela conjuntura 

socio-histórica e pelos fatores estruturais
6-8

. Simultaneamente, me lançava em 

observações e questionamentos sobre os contornos do modelo assistencial e as 

particularidades locais que experienciávamos na intervenção.  

Destarte o papel estruturante da saúde no domínio da vida por meio do biopoder, 

onde a disciplina sobre o corpo se articula com mecanismos regulamentadores do 

Estado sobre as massas em processos circulares de normalização das existências
9
, cabe-

nos “(...) superar esse biologismo dominante da naturalização da vida social, da 

submissão à clínica e da sua dependência ao modelo médico hegemônico”
3
 (p. 309-10). 

Encontrar rasgos no tempo para discutir a produção da saúde “in loco” frente à 

complexificação das formas e conteúdos do trabalho, da ciência e da técnica e o impacto 

dessas mudanças na qualidade de vida das populações e das classes trabalhadoras
10

 

tornara-se um desafio – que aumentava exponencialmente quando me esforçava por 

desconstruir a perspectiva hierárquica e valorativa de submissão da História às ciências 

biomédicas
4
 –. 

Contudo, a imposição do relógio devorava os encontros e impedia debate 

profundo sobre o tensionamento do biológico e do social na Saúde Coletiva, as 

conquistas e contradições de nosso sistema de saúde em sua organização jurídica - cuja 

gênese carrega a complexidade histórica das parcerias público-privada- e as 
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características locais que junto às experiências individuais mediavam o atendimento no 

ambulatório. 

Sentia-me tragada pelas corredeiras de um rio cuja velocidade nos jogava em 

regimes de verdade
11

 e impunha-nos o remo frenético para sobreviver ao (in) afluxo. 

Mas... como “a história não pára de encontrar o presente no seu objeto e o passado nas 

suas práticas”
1
 (p. 27), me propus a navegá-lo pelas dobras do tempo, no sentido de 

apreender entre os meandros do modelo tecno-assistencial vivenciado, vestígios 

decantados de contingências e estruturas que conferiram ao rio seu curso, volume e 

densidade. 

Passei a me inquirir se os contornos difusos sobre o que cabe ao poder executivo 

central garantir à saúde da população - advindos da simbiose entre o político e o civil, o 

desconhecimento entre o individual e o coletivo e o que constitui o público e o privado, 

expressos na tensão entre a norma e a realidade em nosso sistema de saúde
12-13

 -, 

também não carregariam, dialeticamente, em seu bojo, elementos que oportunizaram o 

processo de coletivização da saúde
14

 (De Swaan apud HOCHMAN, 2006) nos 

primórdios republicanos. 

Norteada por esta inquietação, pois o historiador inscreve-se em seu tempo e é 

do presente que emerge a visualização e a compreensão do passado
15

 (p. 25), sem furtar-

me à dialética intrínseca à estruturação híbrida do sistema e das políticas de saúde no 

país com a presença constante de prestadoras privadas de serviços de saúde (cujos 

estatutos e averbações podem revelar liames históricos da assistência à população), mas 

atenta aos limites impostos à dissertação de mestrado, circunscrevi meu objeto ao 

evento da epidemia de Gripe Espanhola de 1918 em Botucatu.  

Tendo em vista o passado oligárquico de Botucatu, a idiossincrasia do projeto 

sanitário paulista e que “ao se procurar o sentido histórico de um acontecimento, se 

encontra não apenas métodos, ideias ou uma maneira de compreender, mas também a 

sociedade à qual se refere a definição daquilo que tem “sentido”
1
 (p. 25), o escrutínio 

deste evento e do socorro às suas vítimas na primavera de 1918, sob as lentes da 

regionalidade, se propõe flagrar, por aproximações não-lineares, componentes do 

individual e do coletivo na tessitura assistencial da cidade. 
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Considerando que: 

“(...) o caráter público e sua intensidade dramática é que fazem 

com que as epidemias, antigas e modernas, constituam-se em 

espaço de entendimento das relações entre ideologia, estrutura 

social e a construção de respostas ao fenômeno”
16

 (p. 15) 

 

Este estudo tem como principal objetivo investigar as forças sociais, ideários e 

representações que atuaram na assistência às vítimas da Gripe Espanhola que grassou 

pela população de Botucatu – à época com aproximadamente 30.000 pessoas
a
 -, 

acarretando oficialmente 56 mortos e 1016 casos de gripe
19

. (p. 321). 

Como nos traz MARQUES
20

, “A mortalidade entendida como fenômeno 

mensurável, porque a morte se conta, torna-se apenas ilustrativa de uma situação dada, 

senão analisada em sua complexidade social e em sua historicidade dinâmica” (p. 3). 

Adensando proposições e questionamentos teóricos ao processo de 

transformação de Botucatu na virada do século XX diante de sua localização geográfica, 

condições sanitárias, conformação do campo médico-filantrópico-caritativo e elite 

regional, a presente dissertação se vale da disruptura provocada pela doença e pela 

morte no desenrolar do trágico evento para a compreensão dos arranjos e 

tensionamentos no socorro aos gripados. 

Para conferir ao sofrimento lugar pleno na investigação histórica e analisar este 

acontecimento doloroso e coletivo na esfera física, social e política, o presente trabalho 

realizou extenso levantamento documental e ancorou-se nas interfaces entre os campos 

da História Social, da Saúde Pública e da Medicina com contribuições da História das 

Doenças e da História Urbana. 

Tomando o sofrimento como lugar fronteiriço entre a fratura e o laço social, que 

guarda na dor a potência do sujeito histórico e torna-se lupa e espelho às configurações 

relacionais e às narrativas de marcas indeléveis na memória
21

, o impacto da Gripe 

Espanhola sob a perspectiva da história local permitiu deslindar singularidades entre as 

alcunhas (mitos de origem), altares (representações e ideários catalisadores de forças 

                                                           
a
 Foram encontrados diferentes números para população da época em fontes distintas - 25 mil habitantes 

em 1920
17

 (p. 25-6), 32.000 habitantes em 31/12/1919 (Annuario Demographico de 1919 Capítulo 1 

População
18

) e 30.300 habitantes  apontados em Estatística do Culto Catholico para o ano de 1916 da 

Repartição de Estatistica e Archivo do Estado, 1916 -, adotando-se assim número aproximado para a 

quantidade de habitantes, em Botucatu, no período da Gripe Espanhola. 
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sociais) e alcovas (dos recônditos das enfermarias aos espaços políticos) da Botucatu de 

1918 – então considerada a Boca do Sertão paulista, dada sua localização e projeção 

regional. 

A partir do levantamento de vestígios (corpo documental), pressupostos de 

estudo e questionamentos às fontes, o tratamento analítico foi conduzido pela lógica 

histórica que ocorre no cotejamento tenso e dinâmico entre hipóteses, pesquisa empírica 

e referenciais teórico-metodológicos
22

, reconstituindo, compreendendo e explicando o 

objeto da pesquisa, de maneira a se alcançar o conhecimento histórico. Conhecimento 

este em constante movimento, diante das mutações que a temporalidade impõe às 

evidências e às perguntas que lhe recaem. 

Assim, à luz da História em seus tempos múltiplos e pelo enfoque da história 

social das práticas médicas e sanitárias, os capítulos que compõem este mestrado 

discutem a assistência ofertada em Botucatu, as particularidades locais na ocorrência 

epidêmica e buscam o surgimento de outros sujeitos históricos plenos em suas 

corporalidades.  

A dissertação encontra-se dividida da seguinte forma: 

Na introdução, discorre-se sobre desafios na construção de História Local sobre 

a epidemia de Gripe Espanhola em Botucatu - São Paulo-, diante de acervos dispersos, 

fragmentados, sem tratamento arquivístico e com materialidade comprometida. 

Discutem-se os lugares produtores da memória e as construções dos mitos de origem, e 

como a seleção e articulação do passado refletem o que se pretende preservar em torno 

de discursos e representações locais pelos aparelhos de poder, atestando o controle do 

registro e da memorialística. Na sequência, são apresentadas as interfaces entre os 

campos da História, Saúde pública e Medicina, produções bibliográficas, referenciais 

teórico-metodológicos adotados e as questões e objetivos que pautam a construção do 

presente trabalho. 

Na primeira parte, traça-se panorama sobre os primeiros anos do regime 

republicano no Brasil, os debates relacionados à saúde pública e à construção do Estado 

nacional e a organização dos serviços sanitários em São Paulo, ao início do século XX. 

O Sertão e a Questão Nacional são tomados como pano de fundo para compreensão da 

conjuntura em que se inseriu a criação das Delegacias de Saúde pelo interior do estado 
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de São Paulo, sob as lentes da paulistanidade. Baliza-se elementos que levaram à 

escolha de Botucatu, como uma das sedes das Delegacias de Saúde pela Reforma do 

Serviço Sanitário, em 1917, e que possibilitaram sua instalação e funcionamento na 

cidade, em 1918. Aborda-se o tecido social botucatuense em suas forças sociais – alas 

do Partido Republicano Paulista (PRP), Igreja Católica e Maçonaria - particularidades 

sanitárias e mitos de origem, articulando-os ao processo de urbanização da cidade e às 

práticas assistenciais. 

Na segunda parte, apresenta-se produção historiográfica sobre a epidemia de 

Gripe Espanhola nas principais capitais brasileiras e, especialmente, no estado de São 

Paulo. Defende-se a necessária busca pelo contingente e pela radicalidade do argumento 

histórico considerando-se as singularidades regionais e as representações e expectativas 

sobre a ordem da cidade e a saúde do corpo. Narra-se o contexto em que se deu a 

chegada da Gripe Espanhola, em Botucatu e o cotidiano epidêmico, com vistas aos 

arranjos, interesses e tensionamentos entre forças sociais e agenda sanitária paulista na 

assistência aos gripados.  

Nas considerações finais, discute-se os impactos da Gripe Espanhola e seus 

desdobramentos sobre o tecido social botucatuense, apresentam-se conclusões e 

impressões sobre o trajeto do estudo, como também, caminhos para pesquisas futuras. 

Cabe ressaltar nesta apresentação que, se “(...) certos objetos de estudo, somente 

têm condições de aparecer em dado momento histórico
23

 (Fourez apud NUNES, 1998, 

p. 110), posto que “(...) a racionalidade e a veracidade do conhecimento científico só 

são compreensíveis no interior do paradigma em que se acolhem
23

 (Santos apud 

NUNES, 1998, p. 110), o abandono do pensamento crítico e da ideia de garantias e 

direitos ao cidadão – e por conseguinte o ataque à nossa Carta Constitucional-, a visão 

fragmentária da realidade, o desrespeito às individualidades e coletivos, o acirramento 

das iniquidades sociais e a afirmação patológica da competição provocados pela 

governamentalidade neoliberal, são pontos de inflexão que convocam a Saúde Coletiva 

repensar-se como corrente de pensamento, movimento social e prática teórica
24

 (p. 16).  

Como território de utilidade e valor, objeto de lutas e disputas e de horizonte 

utópico na valorização das diversas corporalidades que nos tocam ao longo do processo 

saúde/doença/cuidado, a Saúde Coletiva é confrontada, dialeticamente, pela distopia do 
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tempo presente, em um desafio ontológico: retomar significações, vozes e pautas da 

agenda social em meio ao mar de incertezas. 

Logo, a perspectiva histórica na Saúde Coletiva mais do que nunca se mostra 

imprescindível. Ao buscar vestígios do passado e trazê-los para o tempo presente a 

História promove conexões
25

 (p. 43-4), apreende potencialidades, fragilidades, 

processos, dinâmicas, tensões e fronteiras que, se decifrados em seu embricamento, 

desvelam contingências sob as quais se desenrolam e se institucionalizam, de forma 

contundente e consistente, práticas, discursos, saberes e políticas na vida social. 

Para PAIM e NAOMAR
3
, “a análise das relações entre ciências sociais, a vida 

cotidiana e as ciências naturais, ao mesmo tempo em que examina a constituição dos 

sujeitos sociais, pode localizar [na Saúde Coletiva] ‘nova positividade’, tanto na 

militância sociopolítica, quanto na incorporação tecnológica” (p. 310). 

Assim, para que outras sociabilidades e experimentações surjam a partir das 

singularidades do encontro entre profissionais da saúde e pacientes na partilha de 

práticas sociais e sentidos sobre o adoecer e o curar
5
 faz-se imprescindível historicizar – 

e assim desnaturalizar - modelos de organização dos serviços, de terapêuticas, de 

prevenção e produção social das doenças, abarcando as dimensões simbólica, ética e 

política dos processos em saúde
24

 (p. 20) reconhecendo a saúde como objeto, conceito e 

prática
26

. 

Espera-se que tal desnaturalização colabore com o fortalecimento de sujeitos 

concretos, cidadãos de direito constituídos subjetivamente e socialmente, capazes de 

propor projetos e práticas apoiados em necessidades sociais, desejos e interesses dos 

distintos segmentos que compõem a produção da saúde, contribuindo para a diminuição 

do coeficiente de alienação
27

 e para a compreensão de que os avanços e recuos do 

Sistema Único de Saúde (SUS) encontram-se atrelados ao processo democrático 

brasileiro
25

 (p. 44). 

“Se o futuro não pode ser uma continuação do passado, e há sinais, tanto 

externamente quanto internamente, de que chegamos a um ponto de crise histórica”
28

 (p. 

652); se o poeta orou pelo movimento preciso em tempo propício
b
, arrisco apontar que a 

ampliação da consciência crítica sobre as forças históricas que operam no campo da 

                                                           
b
 Caetano Veloso, Oração ao tempo, 1979. 
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Saúde Coletiva é capaz de impulsionar movimento sanitário, cuja bandeira tremule por 

projeto civilizatório de transformação social pautado na democracia, na justiça social e 

na defesa radical da vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Elas [trilhas] circulam, vão e vem, saem da linha e derivam 

num relevo imposto, ondulações espumantes de um mar que se 

insinua entre os rochedos e os dédalos de uma ordem 

estabelecida.”
29

 (p. 92) 

 

Tendo surgido no século XIX como campo do conhecimento, a História, ao 

longo de mais de cem anos, definiu seu método e objetos de investigação
30

. 

Em sua relação com o tempo, onde decanta e pinça do passado fenômenos que 

lhes são caros à análise
31

, o Historiador escolhe temas sobre os quais se dedicará, 

seleciona-lhes a ordem e o contexto em que emergirão do pretérito e lhes confere 

problemática, a partir de questões que surgem da contemporaneidade, encarregado que 

está em oferecer à sociedade elementos para avaliar e compreender a atualidade e até 

mesmo reelaborar memórias, estabelecendo laços entre o presente e o passado.
15,21,32

 

Nesta pesquisa, a epidemia de Gripe Espanhola apresenta-se como evento único 

cuja importância, valor e significado de investigação encontram-se na dialética das 

durações de tempo, permitindo olhar como lupa e espelho as reações de uma 

compleição diante de situação excepcional: 

 

“(...) a ocasião não cessa de enganar as definições, por não ser 

isolável nem de uma conjuntura nem de uma operação. (...) [a 

ocasião] se traduz em torsões geradas numa situação pela  

aproximação de dimensões qualitativamente heterogêneas que 

não são mais apenas oposições de contrariedade ou de 

contradição. Esse processo de “retorção” tem como índices as 

relações inversamente proporcionais anotadas acima: seriam 

comparáveis às proporções e distorções que, por efeitos de 

espelho (inversões, encurvamentos, reduções ou ampliações) ou 

de perspectiva (tanto menor quanto mais longe etc.). permitem 

justapor, num mesmo quadro, espaços diferentes. (...) na série 

em que se insinua a ocasião, a justaposição de dimensões 

heterônomas diz respeito ao tempo e ao espaço, ou estado e ação 

etc.”
29

 [grifo no original] (p. 147-8).  
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Tal dialética das temporalidades convoca a História a articular o evento-

fragmento a uma compreensão profunda do arcabouço da vida social que se apresenta 

ora como sustentáculo, ora como obstáculo
33,34

. 

Acatando que “investigar uma conjuntura política e econômica é 

fundamentalmente perguntar-se pela disposição da estrutura do poder em um momento 

historicamente situado de uma formação social”
35

 (p. 35), e interessando-se por 

prescrutar entre discursos e ações “(...) práticas costumeiras num equilíbrio particular de 

forças sociais ou de classes”
36

 (p. 258), este trabalho norteia-se pela seguinte questão: 

O socorro às vítimas da epidemia de Gripe Espanhola de 1918, pode deslindar 

forças sociais, tensionamentos e singularidades presentes na assistência ofertada em 

Botucatu, na Primeira República? 

Desenhando-se os seguintes objetivos: 

GERAL: 

-Investigar a epidemia da Gripe Espanhola de 1918, em Botucatu  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Analisar o tecido social botucatuense à época da Gripe Espanhola, suas 

particularidades sanitárias e a construção de seus mitos de origem em contexto de 

crescimento urbano e de debates relacionados à saúde pública e à construção do Estado 

nacional pelas elites locais, na Primeira República.  

-Capturar as forças sociais, tensionamentos e singularidades na conformação 

assistencial ofertada em Botucatu e como tais forças se desdobraram no evento 

epidêmico; 

-Colaborar com a história do sanitarismo paulista, a partir de História Local de 

município do interior do estado de São Paulo. 

Considerando que “(...) além de lançar luz sobre o modo como as sociedades 

organizam sua sobrevivência - no âmbito econômico, político, social -, as epidemias 

também iluminam aspectos culturais – os valores, as crenças, os tabus – através dos 

quais os homens dão sentido à vida”
37

 (p. 284-327), esta dissertação adota como 

abordagem teórico-metodológica e prática histórica a História Social, onde inscrevem-
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se os historiadores Edward P. Thompson, especialmente na sua obra sobre movimentos 

sociais e cotidiano das “classes populares” na Inglaterra do século XVIII”
38

 (p. 120), e 

Michel de Certeau
1,29

.  

Para entender suas representações, estratégias e lugares do poder e do querer que 

denotem singularidades ao evento estudado, a investigação recorre a textos históricos de 

diversas origens – jornalísticos, oficiais, acadêmicos e literários – considerando que: 

“As estratégias são, portanto, ações que, graças ao postulado de 

um lugar poder (a propriedade de um próprio), elaboram lugares 

teóricos (sistemas e discursos totalizantes), capazes de articular 

um conjunto de lugares físicos onde as forças se distribuem. 

Elas combinam esses três tipos de lugar e visam dominá-los uns 

pelos outros. Privilegiam, portanto, as relações espaciais. (...) As 

táticas são procedimentos que valem pela pertinência que dão ao 

tempo- às circunstâncias que o instante preciso de uma 

intervenção transforma em situação favorável, à rapidez dos 

movimentos que mudam a organização do espaço, às relações 

entre momentos sucessivos de um “golpe”, aos cruzamentos 

possíveis de durações e ritmos heterogêneos etc.”
29

 (p. 96). 

 

Assim como a temporalidade, outra especificidade da História, como disciplina, 

é sua lógica de investigação, que compreende método adequado ao trabalho com o 

material histórico. Tal lógica histórica possibilita testar hipóteses sobre estrutura e 

causação, em uma prática onde hipóteses encadeadas - o conteúdo de interrogação - 

dialogam com as evidências - o conteúdo a ser interrogado e que floresce como objeto 

empírico de investigação
22

 -. 

As evidências, por sua vez, são esforços de sociedades históricas que, 

conscientemente ou não, produziram vestígios que testemunham seu tempo e lhes 

garantem presentificação às gerações futuras, tornando-se monumentos. As evidências-

monumentos precisam ser interrogadas, analisadas e desmontadas pelo Historiador, em 

sua lógica de investigação, de forma que surja do monumento o documento e, neste 

processo, as intencionalidades e condições latentes que alicerçaram a construção da 

evidência no passado
39

. 

Atenta à distinção “(...) do que é único e o que é aparentemente universal, entre 

o que contextualiza a experiência epidêmica e o que pode ser considerado uma reação 

padronizada a certos estímulos tradicionais, como o é a ameaça da peste”
37

 (p. 293) esta 
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investigação localizou arquivos, coleções e selecionou fontes primárias, na trilha por 

uma cartografia de assistência aos enfermos da Gripe. 

Haja vista que a lógica da investigação histórica se torna exequível a partir do 

desenvolvimento da pesquisa empírica proporcionado pela disponibilidade das fontes, a 

ausência de política pública de conservação, preservação e disseminação de arquivos 

históricos, em Botucatu, tracejou limites para a elaboração desta dissertação, diante do 

recorte de tempo para a elaboração do Mestrado.  

Os acervos, em sua maioria, encontram-se dispersos e com a materialidade 

comprometida, fragmentados em suas séries e sem tratamento arquivístico, sob a guarda 

de particulares ou em equipamentos públicos que, se não fechados à visitação, mantém 

horário restrito à consulta. Dada precariedade e desorganização dos registros e ausência 

de corpo técnico, nem mesmo os funcionários ou voluntários que se encontram à frente 

dos documentos – ainda que munidos de genuíno interesse e boa vontade - possuem 

ideia dos fundos existentes. Tais barreiras demandaram maior tempo para o 

levantamento e rastreamento de fontes do que o inicialmente estimado, assim como, 

exigiram diálogos de sensibilização junto às famílias, servidores públicos e dirigentes 

de instituições, de forma a obter acesso às fontes e, posteriormente, à pesquisa contínua.  

LE GOFF
39

 nos ensina que: 

 

“O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado 

de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da 

época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas 

sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, 

durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo 

silêncio” (p. 537-8). 

 

A dispersão das fontes e a descontinuidade de séries documentais revelam o 

modo como o passado encontra-se selecionado e articulado na construção e 

reconstrução da memorialística local, refletindo o que se pretende preservar em torno de 

discursos e representações oficiais da cidade, na luta pela dominação da recordação e da 

tradição
34,39

. 

Elaborado sob as sombras do passado e mediando o presente em uma 

temporalidade de múltiplos tempos, o silenciamento de vestígios históricos por 

aparelhos de poder atesta o controle do registro e da memória, por meio de retenção na 
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fonte, ao mesmo passo em que constrói narrativas sobre a identidade individual e 

coletiva. Na armadilha de um passado mítico que se faz recusa e recurso dita-se, na 

ocultação e/ou destruição de documentos, o que deve ou não subsistir como 

conhecimento do pretérito e continuidade no tempo, selecionando e apagando trajetórias 

que servirão ou não de espelhos para imagem de si, para si e para os próximos que 

virão
40

. 

Neste jogo dialético entre o passado que não cessou, mas sim que se presentifica 

no poder dos arquivos, na força da memória coletiva e na legitimidade da memória 

pessoal se abriga o ofício do historiador. Puxar o fio da memória das fímbrias do tempo, 

prescrutar os sentidos, fornecer interpretações ao conjunto de falas e silêncios contidos 

em testemunhos, descortinar através do conhecimento histórico o pronunciamento de 

outras vozes em suas dimensões políticas e afetivas, conferindo reconhecimento às 

corporalidades até então soterradas pela “versão oficial”: 

 

“Sobre a ‘história’ pesarão sempre os rastros de ‘memória’, 

restabelecendo, mesmo em seus limites, o contato entre aquilo 

que pode ter sido e aquilo que vai sendo, entre aquilo que pode 

ter se dado de fato e que nem sempre passará de aparências do 

depois”
5
 (p. 191). 

 

A História a contrapelo articula, na conjunção dos contraditórios, vestígios do 

passado e peças da memória no tensionamento das relações do presente e do não 

presente, erodindo e deslocando discursos através do recorte de frases, dos modos de 

interpretação e da textura de narrativa, abrindo janelas no tempo e provocando a 

imanência da ação política e social do saber histórico
41

. 

Nesta medida e diante do desafio de recolher e organizar evidências esparsas, de 

diversas procedências e oriundas dos setores da elite local, historicizar os documentos 

se fez ainda mais premente:  

 

“Não há textos neutros; até mesmo um inventário notarial 

implica um código, que tem de ser decifrado: 'Qualquer discurso 

indireto, como dizia Jakobson, é uma apropriação e uma 

remodelação de que cita”
42

 (p. 209). 

 

Coube ao desenvolvimento deste estudo, reinscrever os documentos consultados 

em seu tempo sócio-histórico, decifrando o acontecimento da palavra em seu trajeto, 
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analisando-os à luz do “discurso competente”
43

 onde a linguagem é institucionalmente 

legitimada e proferida pelo alto aos que devem se submeter ao ordenamento social. 

Os documentos históricos utilizados ainda que tenham privilegiado o ano de 

1918, não se restringiram a um recorte temporal rígido, pois frente aos desafios de 

pesquisa, registros que fugiram a esta marcação foram consultados para contextualizar o 

tecido botucatuense ao início do período republicano.  

Os jornais “O Correio de Botucatu” e “O Botucatuense”, documentos lavrados 

pelo poder público, como Anuários Estatísticos, Livro de Registro das Associações do 

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da 2ª Circunscrição da Comarca de Botucatu, 

Livros de Atas da Câmara Municipal, Leis e Resoluções Municipais, Relatórios do 

Serviço Sanitário Estadual, além de fontes históricas oriundas de arquivos e coleções 

das instituições religiosas e assistenciais existentes à época da epidemia de Gripe 

Espanhola, foram documentos coligidos neste percurso historiográfico. 

Relevante destacar que em 1918 outros periódicos circulavam pelas mãos dos 

leitores da região, como: “Cidade de Botucatu”, “Município”, “Diário de Botucatu”, “O 

Precursor”, “A Notícia” e “O independente”, o jornal religioso “Voz do Além” e cinco 

jornais lítero-humorísticos “O Espião”, “Braza”, “O Vê Tudo”, “A Tesoura” e o italiano 

“La Campana”
44

. Todavia, essas outras vozes - provavelmente dissonantes da linha 

editorial de “O Correio de Botucatu”-, não foram localizadas nos acervos consultados.  

Quanto ao jornal “O Botucatuense” (alinhado à liderança política de Cardoso de 

Almeida, uma das alas do PRP local), foram encontradas poucas edições dispersas e 

fragmentadas no Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi e no Acervo Histórico 

da Loja Maçônica Regeneradora Guia do Futuro, sendo importante material para análise 

de Botucatu na década de 1890 e ao início do século XX. Cabe ressaltar, que somente o 

jornal “O Correio de Botucatu” teve sua guarda quase completa preservada. Os demais 

periódicos se perderam – ou foram perdidos - no tempo, provocando novamente a 

reflexão sobre o poder da memória e a memória do poder.  

O jornal “O Correio de Botucatu”, fundado em 1901, sob influência do político 

Amando de Barros (líder da outra facção do PRP) e de periodicidade bissemanal, 

contempla as relações imprensa-sociedade contidas em seu escopo editorial, os 

interesses envolvidos em sua produção e a representação da cidade pelos setores 

dominantes
45,46

, apresentando-se como fonte sobre as relações assistenciais do período, 
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tanto pela publicação do número de atendidos e obtenção de recursos por doações e 

verbas públicas às instituições, quanto pelas alterações de diretoria e pautas de encontro 

das associações e irmandades. 

Como explica LUCA
46

: 

 

“O pesquisador dos jornais e revistas trabalha com o que se 

tornou notícia, o que por si só já abarca um espectro de 

questões, pois será preciso dar conta da motivações que 

levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa. 

Entretanto, ter sido publicado implica atentar para o destaque 

conferido ao acontecimento, assim como para o local em que se 

deu a publicação: é muito diverso o peso do que figura na capa 

de uma revista semanal ou na principal manchete de um grande 

matutino e o que fica relegado às páginas internas. (...) Em 

síntese, os discursos adquirem significados de muitas formas, 

inclusive pelos procedimentos tipográficos e de ilustração que 

os cercam. A ênfase em certos temas, a linguagem e a 

natureza do conteúdo tampouco se dissociam do público que o 

jornal ou revista pretende atingir.” [grifo no original ] (p. 

140). 

 

O acervo histórico da Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida” e do Grupo 

Escolar “Dr. Cardoso de Almeida” – sob a guarda da Escola Estadual Cardoso de 

Almeida (EECA)-, permitiu o ingresso nas representações e práticas que cercaram as 

instituições escolares em torno da paulistanidade – expressão do regionalismo paulista -, 

na primeira república. 

O conjunto de atas e livros de internação da Associação da Misericórdia 

Botucatuense - entidade paramaçônica
c
 responsável pela inauguração do hospital de 

mesmo nome em 08 de dezembro de 1901 e à frente de sua administração por décadas-, 

ainda que reduzido ao longo dos anos entre as diversas gestões institucionais expressa - 

junto ao vasto e inédito acervo da Loja Maçônica Guia Regeneradora de Botucatu -, a 

complexidade, a singularidade e a polifonia da conformação assistencial ofertada na 

cidade.  

                                                           
c
 Termo utilizado pelos maçons para definir associações civis criadas e dirigidas por membros de 

determinada Loja Maçônica para a prática da benemerência, seja no campo da assistência, saúde, 

educação ou cultura.  
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O acervo inédito da Loja Maçônica Guia Regeneradora de Botucatu, fusão das 

Lojas Guia do Futuro, fundada 1875 – em plena eclosão da Questão Religiosa, no país
d
 

-, e da Guia Regeneradora, fundada em 1899, é composto por documentos de diversas 

tipologias arquivísticas. O acesso à pesquisa foi permitido faltando poucos meses para a 

finalização deste estudo e se mostrou fundamental para o entendimento das forças que 

operavam na cidade, no período estudado. O vasto acervo oferece pistas não somente 

sobre o socorro aos gripados em Botucatu, mas ao processo de urbanização, de 

assistência institucionalizada e da peculiar sociabilidade entre seu membros ramificada 

pelo tecido social da cidade. 

A profusão de documentos, o caráter secreto, o vocabulário específico, o 

peculiar simbolismo e a reduzida historiografia sobre a Maçonaria foram desafios 

correntes diante dos objetos tridimensionais, atas, correspondências, relatórios, notas 

comerciais, periódicos e solicitações de auxílio às obras de benemerência realizadas por 

entidades paramaçônicas de todo país que compõem o vasto acervo, permitindo 

desdobramentos em investigações futuras sobre a conformação da assistência enquanto 

prática social permeada por representações, ideários e particularidades regionais. 

As Atas da Câmara Municipal de Botucatu que se encontram sob guarda da 

Câmara Municipal, forneceram rastros sobre a Comissão de Socorros e os recursos 

despendidos pela Municipalidade no auge da crise epidêmica. As menções de 

agradecimento em sessões ordinárias e Relatório da Câmara, ao final do flagelo, 

ofereceram vestígios sobre assistência aos gripados.  

Quanto ao Livro de Registro das Associações do Cartório de Registro de 

Imóveis e Anexos da 2ª Circunscrição da Comarca de Botucatu, tais documentos 

contém anotações de associações fundadas para fins religiosos, morais, artísticos, 

científicos, políticos e recreativos em atendimento à lei federal n. 173, de 10 de 

setembro de 1893, que exigia inscrição do contrato social no registro civil da 

circunscrição de estabelecimento da sede. 

A inscrição da associação – e suas futuras alterações -, por imperativo da lei, 

deveria contemplar: denominação, fins e sede da associação, modo pelo qual ela seria 

administrada e representada ativa e passivamente em juízo e nas suas relações para com 

                                                           
d
 A Questão Religiosa culminou em 1872, no decorrer do processo de romanização do clero

47
. 
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terceiros, responsabilidade financeira, direitos e deveres dos diretores, conduta pela qual 

deveria se pautar, e normas para extinção
48

. Tal documentação se encontra em perfeito 

estado de conservação em poder do Cartório, e carrega em seus dois volumes 

significativa contribuição ao conhecimento das instituições assistenciais que figuraram 

oficialmente entre os botucatuenses.  

Frente às limitações de tempo e ao recorte desta dissertação de Mestrado, este 

conjunto documental foi parcialmente utilizado, detendo-se a análise sobre as 

associações que emergiram no cotidiano epidêmico. Porém, indispensável apontar a 

riqueza deste corpo documental para o estudo das dimensões política e social da 

assistência, da profissionalização da atenção ao doente, à criança, ao idoso e à 

parturiente cotejando as averbações das instituições (algumas ainda existentes – ou 

sobreviventes - nos dias atuais) com as transformações no exercício da medicina e a 

reorganização dos serviços de saúde pública.  

O Relatório “A grippe epidemica no Brasil e especialmente em São Paulo”
19

 e a 

coleção do Anuário Demográfico publicado pela Seção de Estatística Demógrafo-

Sanitária da Diretoria do Serviço Sanitário de São Paulo
18

, disponíveis na biblioteca da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP USP), apresentam-se 

fundamentais ao entendimento das endemias que frequentaram Botucatu nos primeiros 

tempos republicanos, o auxílio do poder público às instituições assistenciais e a versão 

oficial sobre a epidemia de Gripe Espanhola na cidade, como também os distintos 

lugares ocupados pelo município e região nos projetos sanitários paulistas.  

Cabe ressaltar que a criação da Delegacia de Saúde de Botucatu pelo Serviço 

Sanitário de São Paulo, em 1917, e as idas e vindas do órgão imerso em disputas entre 

diferentes ideais sanitários, colaboraram para o desvanecimento de seus documentos 

históricos. Tal quadro impediu - até o término deste estudo - que esta historiadora 

localizasse correspondências trocadas entre Arthur Neiva (Diretor do Serviço Sanitário) 

e Waldomiro de Oliveira (Delegado de Saúde de Botucatu) e assim alcançasse a 

pretensão de conhecer os subterrâneos da epidemia que não emergiram na imprensa e 

nas publicações oficiais. 

Quanto à memorialística botucatuense, inúmeras obras foram escritas e 

publicadas desde o segundo quartel do século XX. 
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Pautadas em textos lineares e factuais, as publicações enfatizam acontecimentos 

políticos e famílias que teriam destaque na construção da “Terra dos Bons Ares” e da 

“Capital da Boca do Sertão”, retroalimentando mitos de origem às expensas de narrativa 

idílica sobre espaço urbano isento de conflitos e tensões sociais.  

Como bem aponta MOTA
49

, sobre a mitificação das cidades interioranas em 

torno do paulistanismo, na Primeira Repúbica: 

 

“Na esfera das representações políticas, essas ‘cidades do 

interior’, exerceram papel essencial na formulação de mitos de 

origem e da fixação daquilo que Antonio Celso Ferreira chamou 

de epopeia paulista (...)” (p. 16) 

 

Ainda assim, foi possível estabelecer contribuição dessas crônicas ao presente 

trabalho, tomando-as como repositório de informações a serem rastreadas. Faz-se 

importante apontar prática recorrente na produção de muitos memorialistas locais: em 

disputas de campo, não referenciam as fontes utilizadas para a escrita dos livros.  

Por outro lado, a autobiografia dos que viveram a infância e a juventude nas 

primeiras décadas do século XX em Botucatu e região, se mostraram interessante aporte 

à pesquisa, tanto pelos relatos de reminiscências, quanto por vezes brindarem o leitor 

com fotografias antigas e cartões-postais.  

A memória, enquanto construção de sujeitos históricos a partir da relação dos 

indivíduos com seu cotidiano é capaz de construir pontes entre o passado e o presente, 

aproximando tempos e espaços a partir de ressignificações pessoais
39,50

. Para ECLÉA 

BOSI
51

, a narrativa de lembranças flui, em seu tônus, as variadas nuances da 

sociabilidade entre a história pessoal e a história do tempo vivido: “O que me chama a 

atenção é o modo pelo qual o sujeito vai misturando na sua narrativa memorialista a 

marcação pessoal dos fatos com a estilização de pessoas e situações (...)” (p. 458-9). 

Nesta medida, das possíveis fontes para o Historiador à historiografia da 

Medicina e da Saúde Pública paulistas reside o desafio da construção à contrapelo de 

História Local articulada aos espaços e aos contextos regionais e nacionais.  

GLEZER
52

 alerta sobre a recorrência de análises que confundem e fundem a 

cidade de São Paulo com o Estado de São Paulo em torno de um mito fundador – o 

bandeirante –, cujo discurso, homogeneíza processos históricos e anuvia a expressão das 
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diferentes regionalidades que compõem o território paulista. A autora aponta a 

necessidade de um deslocamento analítico que abarque e disseque as peculiaridades e 

estratagemas nas diversas localidades do estado e possibilite o surgimento de narrativas 

regionais: 

 

“A necessidade de modelos externos, que se transformam em 

paradigmas, acaba criando uma visão deturpada do objeto de 

estudo: vê-se, não o real, mas o que o modelo prevê, forçando 

explicações e criando parâmetros ilusórios com outros tantos 

fenômenos (...) No caso do estudo das cidades, tal situação leva 

ao risco da perda do específico, do objeto em si, na deformação 

do material disponível. A tendência é procurar o que é o geral 

em todos os estudos definidos como modelos paradigmáticos, 

confirmando-os, reforçando-os e não debatendo outras 

possibilidades”
52

 (p. 156). 

 

Nesta linha, MOTA e BADINI
53

 em estudos historiográficos acerca das práticas 

médicas e de saúde nos municípios paulistas, sinalizam “(...) a ausência de 

mapeamentos mais abrangentes e sistemáticos da intervenção sanitária estadual em 

muitos pontos do estado” (p. 155). 

Ou seja, ainda que uma certa história oficial da saúde pública paulista tenha sido 

construída sobre mitos de origem conexos ao êxito de sua agenda sanitária, a 

compreensão de seu passado e da institucionalização da saúde, em São Paulo, perpassa 

pelo estudo das diversas regionalidades do estado, assim como, das estratégias 

encampadas pelo campo médico-filantrópico-caritativo em seus avanços, recuos e 

contradições. Faz-se assim fundamental contextualizar e cotejar as tecnologias 

disponíveis, as especificidades regionais e os arranjos entre ideias e modelos de saúde 

propostos e executados ou não pelos paulistas, na primeira república
54

. 

Botucatu não possui historiografia sobre suas práticas médicas e sanitárias na 

Primeira República, tampouco sobre a Gripe Espanhola ou as doenças partícipes de sua 

sociedade. Contudo, as produções de MASSAKO IYDA
55

 e INÊS GONTIJO 

ANTONINI
17

, além de ofertarem importante contribuição à História Urbana da cidade, 

alicerçam a construção deste trabalho como fonte de pesquisa, tendo em vista que 

muitos dos documentos primários utilizados pelas autoras encontram-se atualmente 

desaparecidos ou definitivamente perdidos pela ausência de política pública de 

conservação, preservação e disseminação de arquivos históricos, em Botucatu. 
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MASSAKO IYDA
55

, em sua dissertação de mestrado “Mudanças nas relações 

de produção e migrações: o caso de Botucatu e São Manuel” analisa as transformações 

sofridas por tais localidades, na busca por compreender o processo histórico de 

formação e expansão das atividades socioeconômicas no contexto capitalista brasileiro, 

entre o período de 1700 a 1970, com relevantes apontamentos sobre a urbanização e a 

dinâmica populacional botucatuense. 

INÊS GONTIJO ANTONINI
17

 em seu trabalho “Sanear a cidade e segregar a 

pobreza: estudo de práticas sociais em Botucatu-SP, 1890-1920”, se dedicou ao estudo 

de políticas para o controle da pobreza e a formação do mercado assalariado urbano, 

momento em que, segundo a autora, as mazelas sociais, em Botucatu, tornaram-se 

objeto da intervenção dos setores dominantes, por meio da identificação e exclusão da 

população de risco. 

Quanto às interfaces História, Saúde Pública e Medicina, nas últimas décadas do 

século XX, estudos históricos sobre Saúde Pública em São Paulo propuseram novas 

abordagens teóricas e metodológicas, em contraponto às pesquisas de cunho linear e 

positivista que apregoavam evolução histórica das instituições, práticas e serviços 

sanitários em São Paulo. Caso exemplar da obra de Rodolfo Mascarenhas, publicada em 

1949, que por meio da apresentação descritiva de leis e decretos propôs o 

desenvolvimento dos serviços estaduais de saúde pública paulista em três momentos: 

combate às endemias; policiamento sanitário; educação sanitária
56

 (p. 208). 

Ao contrário das produções positivistas, os estudos sobre Medicina e Saúde 

Pública entre os anos de 1970 e 1990 romperam com a visão tradicional e partiram de 

instrumentais teóricos como o Marxismo e a Nova História para historicizar o processo 

de conformação desses campos frente à instituição da República, ao final do século 

XIX, incorporando a dinâmica capitalista, as lutas de classe e as dominações nas 

relações de trabalho às suas análises - questões conexas à conjuntura sócio-histórica em 

que viviam seus próprios autores-.  

Ao analisar o Sanitarismo, na Primeira República brasileira, GILBERTO 

HOCHMAN
14

 em seu livro “A Era do saneamento”, expõe a centralidade das políticas 

de saúde na constituição do Estado-Nação. Discute as categorias de externalidades 

negativas, consciência de interpendência social e sanitária e coletivização para abordar 

os arranjos e a acomodação de interesses entre os diversos atores sociais – que 
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transformaram-se politicamente em autores de projetos - na regulação do Estado sobre 

doenças e pestilências, no Brasil oligárquico.  

MADEL THEREZINHA LUZ
35

 em “As Instituições médicas no Brasil”, utiliza 

conceitos de Antonio Gramsci e Michel Foucault para pensar a política de saúde e o 

papel de suas instituições em meio às relações sociais capitalistas, no Brasil.  

EMERSON MERHY
57

, por sua vez, ao debruçar-se sobre a historicidade das 

práticas sanitárias e defender o estudo das mesmas sob a perspectiva de seu contexto 

social, atesta em seu livro “Capitalismo e a Saúde Pública: a emergência das práticas 

sanitárias no Estado de São Paulo” que a emergência dos serviços sanitários paulistas 

corroborou ao desenvolvimento de uma cafeicultura estruturada no modelo capitalista, 

em um Brasil oligárquico. Para o autor, as práticas sanitárias retroalimentaram as 

relações capitalistas, ao passo que buscavam proporcionar cenário profícuo à 

urbanização e à produção do capital. 

WILSON GAMBETA
58

, em “Soldados da Saúde: a formação dos serviços se 

saúde pública em São Paulo (1889-1918)”, assim como MERHY
57

, defende a tese de 

que a origem dos serviços sanitários articula-se com o processo de consolidação do 

capitalismo no Brasil, onde a saúde, em suas representações surgiria como valorização 

do elemento nacional e desfrutaria de status de questão de segurança da pátria: a saúde 

não só daria um povo à Nação, mas também regeneraria e garantiria braços rijos à 

economia do país e ainda salvaguardaria a presença de brasileiros pelos sertões 

paulistas. 

Inspirada pelo Materialismo Histórico e Dialético, MARIA ALICE ROSA 

RIBEIRO
59

 em “História sem fim... Inventário da saúde pública, São Paulo -1880-

1930”, se propõe à análise do nascimento da saúde pública paulista, abarcando 

categorias como formação e transformações do mercado de trabalho, cafeicultura e a 

crescente urbanização do Estado de São Paulo, compreendendo a constituição da saúde 

pública como forma de garantir o desenvolvimento do capital no Oeste paulista. 

Em seu trabalho “Poder e Saúde: A República, a Febre Amarela e a Formação 

dos Serviços Sanitários no Estado de São Paulo”, RODOLPHO TELAROLLI 

JÚNIOR
60

, tem como fio condutor a formação das práticas sanitárias paulistas no bojo 

do modelo político republicano e das negociações com as oligarquias regionais. 
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Em “O Médico e Seu trabalho: limites de liberdade”, LILIA BLIMA 

SCHRAIBER
61

, a autora apresenta a Medicina como processo de trabalho, onde a 

prática de produção de serviços médicos se insere nas transformações de sua própria 

organização, investigando os projetos tecnológicos da profissão, as bases de sua 

formulação e os nexos históricos de sua estruturação. 

No livro “Tropeços da Medicina Bandeirante: medicina paulista entre 1892-

1920”, ANDRÉ MOTA
62

, investiga os discursos, as práticas e as intervenções na 

constituição de rede de instituições médico-sanitárias no estado de São Paulo e que 

deveria assegurar a excelência e a excepcionalidade paulista, discutindo fragilidades, 

atribuições e limites desse projeto. 

ANDRÉ MOTA e MARIA GABRIELA MARINHO
63

, ao organizarem o livro 

“Práticas Médicas e de Saúde nos municípios paulistas: a História e suas Interfaces” 

reúnem em obra coletiva pesquisadores de diversas áreas de formação, conectados pela 

narrativa histórica de experiências paulistas na institucionalização das práticas médicas 

e sanitárias, em cidades do estado de São Paulo.  

No capítulo “Dilemas revelados e mito desfeito: Sorocaba e a epidemia de febre 

amarela na República Velha”, ANDRÉ MOTA e CÁSSIA MARIA BADINI
53

, dedicam 

análise ao resgate de algumas das particularidades regionais de “cidades do interior” que 

influenciaram legislação e ações de controle do Serviço Sanitário estadual, de forma a 

entender arranjos e acomodação de forças entre as elites locais e o federalismo. 

Na obra “História da Saúde em São Paulo: instituições, patrimônio e 

arquitetura”, MARIA LUCIA MOTT e GISELE SANGLARD
64

, apresentam estudos, 

em perspectiva histórica, acerca da relação entre pensamento médico-científico e a 

arquitetura das instituições médico-hospitalares. No capítulo “Assistência à saúde, 

filantropia e gênero: as sociedades civis na cidade de São Paulo (1893-1929)”
48

, os 

autores, analisam o momento de criação das sociedades civis envolvidas com o 

assistencialismo, partindo de seus estatutos. A diversidade dos grupos sociais 

envolvidos no assistencialismo e os diferentes campos de atuação dessas entidades na 

saúde, assim como, os diversos olhares sobre o espaço hospitalar não escapam à análise 

dos autores. 

Em “Filantropos da Nação: sociedade, saúde e assistência no Brasil e em 

Portugal”
65

, os autores discorrem sobre a diversidade de projetos sociais encampados 
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pela sociedade civil que, emoldurados por especificidades locais, higienismo e 

filantropia e alimentados por benefícios mútuos, trouxeram junto ao poder público o 

debate sociopolítico às práticas assistenciais de combate à pobreza e à doença. 

No capítulo “A filantropia ‘paulista’ que ficou paulistana: a Liga Paulista contra 

a Tuberculose, 1904-1920”, MOTA
54

 aponta que a compreensão acerca da 

institucionalização da saúde pública, em São Paulo, perpassa pelas estratégias 

encampadas pelo campo médico-filantrópico sob a bandeira da utilidade social, assim 

como, as implicações dos movimentos associativos com as tecnologias médico-

sanitárias disponíveis e as especificidades políticas e regionais da agenda sanitária, em 

formação no estado paulista. 

Enquanto que GISELE SANGLARD e LUIZ OTÁVIO FERREIRA
66

 em 

“Caridade e Filantropia: elites, estado e assistência à saúde no Brasil”, analisam a 

transformação da pobreza em questão nacional ligada à vida urbana e aos males da 

industrialização, e como tal percepção tornou-se campo de investidas às ações de 

caridade, filantropia e assistência pelas elites.  

Diante do exposto, a escrita desta História inscreve-se na passagem da epidemia 

de Gripe Espanhola por Botucatu em contexto regido pela sociabilidade da “doença que 

se pega”, onde imposições sanitárias, rixas locais, exercício da medicina liberal e ações 

no campo médico-filantrópico-caritativo marcaram a assistência aos pobres e enfermos 

da cidade. 
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PARTE I – TERRAS DO SEM FIM... 

 

 

“(...) Este, que aqui aportou, 

Foi por não ser existindo, 

Sem existir nos bastou 

Por não ter vindo foi vindo 

E nos criou.” 

Ulisses, Fernando Pessoa 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Ao raiar da Primeira República no Brasil, conflitos regionais, revoltas, agitação 

de ideias, crise financeira e protestos organizados por frações sociais ressentidas, 

excluídas, insatisfeitas e/ou desiludidas com o novo regime instaurado, marcaram as 

disputas eleitorais entre a dissolução dos partidos políticos federais e a formação de 

partidos estaduais
67

. As insurgências encetadas no período foram violentamente 

reprimidas através de intervenções arbitrárias do Estado, como forma de “resolver os 

desentendimentos da classe dominante e neutralizar as manifestações das contradições 

entre as diferentes classes sociais”
68

 (p. 8), como bem ilustra a indagação de Arthur 

Neiva,  sanitarista e médico baiano, no primeiro quartel do século XX: 

“Em 30 annos de República, sobretudo na última metade, 

sommando os mezes que temos vivido sob estado de sitio, 

quantos annos de liberdade temos de facto fruído?”
69

 (p. 95). 

 

Nesta atmosfera de instabilidade, as políticas e serviços de saúde assentados em 

prerrogativas técnicas e científicas, serviram de amálgama às diversas motivações 

envolvidas na tumultuada construção do Estado nacional brasileiro, sendo instrumentos 

na articulação de diretivas ao sistema sociopolítico republicano e aos ensejos de 

progresso, ordem e modernização do país. 

Desta forma, estudar em perspectiva histórica as políticas de saúde e as ações 

assistenciais, médicas e sanitárias em seus desenhos institucionais e legais, possibilita 

apreender o realinhamento de forças sociais e de instâncias decisórias - em seus limites, 

nuances e contradições -, que permitiram à Saúde se tornar bem público, estatal e 
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nacional, desnudando ideologias, estratégias, poderes constituídos e negociações 

intrínsecas à formação do Estado-Nação brasileiro: 

“A partir da República, tenta-se criar uma identidade social em 

torno da Nação, elemento constituinte da sociedade burguesa 

que, legalmente, inicia-se com a Independência; este mesmo 

processo ocorre com a Saúde Pública, quando o Estado torna-se 

responsável pela saúde da população (...)”
70

 (p. 46).  

 

Pari passu ao surgimento do Estado nacional, ao desenvolvimento do 

capitalismo e às especificidades e contradições de um Brasil oligárquico na construção 

da autoridade pública, somaram-se o “(...) alargamento da complexidade das cadeias de 

interdependência” e a regulação de seus efeitos
14

 (p. 24), o que conferiu contornos 

específicos ao processo de coletivização da saúde e ao protagonismo das políticas de 

saúde pública “na criação e no aumento da capacidade do Estado brasileiro de intervir 

sobre o território nacional e efetivamente integrá-lo.”
71

 (p. 40). 

Ao discorrer por que e como a saúde se torna pública no Brasil, HOCHMAN
14

, 

aborda os cuidados coletivos – de caráter voluntário, comunitário e local-, como etapa 

da coletivização da saúde, segundo a teoria de De Swaan apud HOCHMAN
14

, 

apresentando-se no processo histórico, junto às demais políticas de proteção social, 

como
 
resposta aos problemas advindos do surgimento dos Estados nacionais e do 

desenvolvimento do capitalismo, em um movimento contíguo de criação do Poder 

Público e das coletividades humanas
14

. 

Contudo, HOCHMAN alerta que tal processo não foi gradativo como possa 

parecer, mas sim uma correlação mutante de dependências recíprocas entre indivíduos 

resultando na interdependência entre seres, grupos e instituições e tornando-se chave 

para a coletivização do bem-estar, no país
14

. (Elias 1980, 1993 apud HOCHMAN, 

2006):  

“Esse senso de responsabilidade, que não eliminou a ação 

filantrópica, requer cada vez mais cuidados estatais e recursos 

que serão extraídos compulsoriamente da sociedade e 

beneficiarão a todos, contribuintes ou não. O Estado se constitui 

como organização legítima, devido à formação dessa 

consciência social, e capaz, devido às suas características 

específicas, de regular os efeitos negativos das 

interdependências sociais que, ao longo do tempo, tendem a ser 

reduzidas a soluções legais e administrativas sob a 

responsabilidade de uma burocracia.”
71

 (p. 43). 



36 

Nesta medida, o encontro da consciência social das elites ensejou articulações 

entre interesses e domínios regionais, para a construção de uma política nacional de 

saúde pública voltada à contenção e ao controle da doença coletiva, por meio da 

responsabilização do Estado no combate às insidiosas moléstias que colapsavam as 

forças produtivas e a expansão econômica do país. 

Com aparatos legais, institucionais e humanos, as ações de saúde e saneamento 

encampadas pelo governo central espraiaram-se pelas províncias da República, 

cunharam a autoridade sanitária e tergiversaram entre as restrições impostas pelo 

federalismo - adotado na Constituição de 1891-, em um movimento onde os alicerces 

liberais se firmaram em detrimento dos propósitos democráticos
53,62

. 

Nesta conjuntura peculiar paradigmas científicos, demandas sociais, conflitos 

parlamentares e modulações políticas imiscuíram-se às alterações impetradas pelo 

regime republicano.  

As tecnologias higiênicas e sanitárias se fizeram presentes em cenários rurais e 

urbanos, agregando significados às interações entre os lugares, as enfermidades e suas 

manifestações, definindo grupos populacionais e espaços que estariam sob ameaça de 

contágio, corroborando à expansão e à centralização das intervenções médicas e 

sanitárias pelos territórios e mesmo obnubilando áreas que não coadjuvassem em 

arroubos políticos e econômicos
53

. 

Se por um lado a teoria bacteriológica e sua experimentação seguiam em disputa 

com a teoria miasmática
e
 (por vezes justapondo-se) ocasionando discórdias entre 

esculápios acerca dos saberes e fundamentos da profissão médica e as formas de 

combate às epidemias
73

, por outro, a microbiologia e o paradigma pasteuriano 

acordaram a consciência de ricos e sadios sobre a existência de um contingente de 

pobres e doentes pelo território brasileiro, ocasionando – para além de questões éticas – 

uma nova resposta social e política diante da “doença que se pega” e dos dilemas 

sanitários do que seria uma Nação e um povo em construção
14

. 

                                                           
e
 "(...) até o final do século XIX, as teorias miasmáticas dominavam o debate médico, segundo esse 

princípio, o surto de epidemias de doenças contagiosas era causado em decorrência do estado do 

ambiente, ou seja, o estado atmosférico envolto pelas más condições sanitárias contribuía para o 

aparecimento de doenças
72

 (p. 211). 
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“O conhecimento da bacteriologia se relacionava diretamente 

com uma importante questão social: o combate às epidemias, 

fundamental para o projeto civilizatório do país. A atração de 

imigrantes europeus, ponto importante deste projeto, era 

dificultada pelas doenças epidêmicas, sobretudo a febre amarela. 

(...) Paralelamente os médicos que buscavam descobrir os 

agentes causadores dessas moléstias e, por conseguinte, a sua 

cura, também lutavam para consolidar sua profissão e impor sua 

visão de mundo à sociedade e ao Estado.”
73

 (p. 25). 

 

Nesta medida, interiorizar ações sanitárias, administrar mortalidade e morbidade 

diante das migrações internas entre trabalhadores da zona rural e urbana e da imigração 

estrangeira - ambas atreladas ao preço do café
60

 -, preservar a hegemonia da cafeicultura 

e a relação predominantemente coercitiva sobre setores proletarizados da sociedade, 

apresentaram-se como peças-chaves à complexa modernização conservadora do país, ou 

seja, à acomodação de redutos políticos, de frações da classe dominante e de múltiplos 

interesses interoligárquicos postos no tabuleiro da res publica
57

. 

Nos anos de 1910, o internacionalismo científico, a alusão às doenças como óbice 

ao progresso e a intensificação de movimentos nacionalistas – como a Liga de Defesa 

Nacional e a Liga Nacionalista -, em função da Primeira Guerra Mundial e da 

proximidade do Centenário da Independência do Brasil-, incorporaram-se aos debates 

médicos e ao constructo do movimento sanitarista, que apontara como solução para os 

males do Brasil o saneamento e o processo de interiorização da saúde:  

“A guerra na Europa também gerou problemas de imigração, 

higiene e controle sanitário das importações e exportações (...) 

que tinham sérias implicações para um país exportador de 

matérias-primas e receptor de imigrantes, como Brasil. (...) Seu 

término [da Guerra] foi acompanhado pela pandemia de gripe 

espanhola, cujo impacto, inclusive no Brasil, pode ser avaliado 

pelas estimativas que apontam 30 milhões de mortes em todos 

os continentes, entre março de 1918 e janeiro de 1919.”
74

 (p. 

498). 

Em 1912, por requisição da Inspetoria de Obras contra as Secas - órgão do 

Ministério dos Negócios da Indústria, Viação e Obras Públicas- foi promovida pelo 

Instituto Oswaldo Cruz expedição científica pelo território brasileiro para produção de 

conhecimento epidemiológico e campanhas profiláticas, subsídios à construção de 
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ferrovias e à utilização econômica de rios
f
. Na ocasião, os médicos e pesquisadores 

Belisário Penna e Arthur Neiva, partindo do Rio de Janeiro, percorreram em lombo de 

burro por meses, os estados da Bahia, de Pernambuco, do Piauí e de Goiás – regiões 

amiúde devastadas pela seca-
74

. 

Em seus registros médico-sanitários, Neiva e Penna descreveram minuciosamente 

a geografia, o clima, a flora, a fauna, as condições nosológicas das zonas visitadas e 

apontaram a associação entre disponibilidade de água e foco de doenças. Denunciaram 

o flagelo da miséria, do analfabetismo e da insalubridade nos Sertões. Relataram a 

inexistência civil na vastidão do Sertão, apreendida na observação dos viajantes pelo 

confinamento, isolamento, primitivismo e desconhecimento de seus habitantes sem 

identificação com a pátria e com amplo recurso à terapêutica popular, dada a quase 

inexistência de médicos em território desintegrado e abandonado pelo Estado brasileiro: 

 

“Foi bem dolorosa nossa impressão da rejião percorrida e muito 

penosa e desconfortável nossa excursão, pela escassez ou 

ausencia mesmo de recursos, pelo atrazo e ignorancia de seus 

habitantes, embora hospitaleiros e de indole pacifica e 

prestimosa. É uma rejião que, embora há séculos habitada, ainda 

se encontra impenetrável ao progresso, vivendo os seus 

habitantes como os povos primitivos. Vivem eles abandonados 

de toda e qualquer assistência, sem estradas, sem policia, sem 

escolas, sem cuidados médicos nem hijienicos, contando 

exclusivamente com seus parquíssimos recursos, defendendo 

suas vidas e propriedades a bacamarte, sem proteção de especie 

alguma, sabendo da existência de governos, porque se lhes 

cobram impostos de bezerros, de bois, de cavalos e burros. 

Vítimas do clima ingrato, da caatinga hostil e de molestias como 

impaludismo, a que mais castiga a rejião, em época certa do ano, 

e outras desconhecidas e que só agora vão sendo denunciadas 

(...)”
76

 (p. 199). 

 

Rompendo com a retórica romântica de um imaginário bucólico sobre o Brasil, 

Penna e Neiva, em tônica dramática, desnudaram um país doente pelo abandono do 

Estado e revelaram sertanejos e caboclos díspares dos personagens idílicos da literatura 

indianista. A imagem impactante da doença enquanto elemento constitutivo do ser 

brasileiro na perspectiva médico-higienista, tornou-se central nas representações da 

                                                           
f
 Com origens imperiais e retomadas no Governo Republicano pelo Ministério dos Negócios da Indústria, 

Viação e Obras Públicas sob o sentido de integração, incorporação e conhecimento científico do 

território, as expedições compuseram o aparato de modernização e exploração das potencialidades 

econômicas do Brasil
75

. 
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sociedade e transformou-se em questão nacional e cultural sensibilizando parcelas 

expressivas das elites que, para além do diletantismo sobre o tema, mobilizaram-se em 

torno de uma agenda política nacional de saúde e saneamento para o Sertão.  

Ao “espelho crítico de um outro civilizado”
74

 (p. 495), as mazelas do país e do 

brasileiro poderiam ser regeneradas pela ciência e pela medicina, entendidas como 

instrumentos basilares de um projeto modernizador , ao passo que “A ciência, em 

especial a medicina, propiciara um alivio para intelectuais, que, até então não 

enxergavam alternativas para um país que parecia condenado, dada sua composição 

racial.”
74

 (p. 317). 

Retomava-se assim o tema da formação do povo brasileiro, contrapondo-se às 

máximas deterministas e deslocando para a pauta médica o diagnóstico e o resgate do 

cidadão por meio da saúde, do saneamento e da restauração moral. A pujança da 

natureza nacional deveria espelhar o vigor e a robustez do homem brasileiro e se o 

mesmo não ocorresse, caberia aos médicos – em missão de força nacional - indicarem 

com rapidez e austeridade os ajustes necessários para a correção do desalinho, em 

estratégias civilizatórias que extrapolaram a especialidade e avançaram não só Sertão a 

dentro, mas em todo conjunto administrativo e social do país
62

. 

 

“Com essa finalidade, o intento dos médicos e das instituições 

de saúde pública em higienizar as áreas interioranas e as grandes 

cidades revelava a preocupação com a constituição de uma raça 

que fosse brasileira e capaz de integrar toda a nação”
62

 (p.32-3). 

 

“Com o aumento exponencial da consciência pública sobre a responsabilidade 

governamental em saúde”
14

 (p. 62), os serviços sanitários tornaram-se alvo de 

movimento ativo e de caráter nacionalista, onde lhes competiria “solucionar, remediar e 

regular” os impactos da interdependência social e supralocal da doença, por meio da 

expansão de suas atribuições, capacidade de ação e penetração no território
14

. 

Nesta narrativa, os efeitos da interdependência social e os debates em torno das 

doenças asseguraram não somente a presença do poder central e a atuação da autoridade 

pública no controle de endemias e epidemias, mas também a ideia de Estado-Nação e de 

salvação nacional, a partir de luta patriótica pelo saneamento com entonação de unidade 

e predestinação republicana
14

, considerando que “A ação dos poderes constituídos e o 
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alcance das ideologias de saneamento, naquele tempo, estendia-se para além dos 

maiores portos nacionais.”
77

 (p. 253). 

Para CASTRO SANTOS
77

, este período é determinante quanto aos “contornos de 

ideologias e ações civilizatórias que têm como alvos as populações rurais do país. O 

movimento de saúde pública apresentava, então, um ímpeto considerável em certas 

regiões do Brasil, particularmente no eixo Rio-São Paulo.” (p. 252). 

Tal qual um tratado etnográfico, o relatório da expedição de Belisário Penna e 

Arthur Neiva - contundente e ricamente documentado por centenas de fotografias e 

depoimentos de moradores-, foi publicado anos após a viagem de 1912, porém, sua 

divulgação iniciou-se anteriormente, com a distribuição de cópias do documento por 

Neiva aos seus pares, começando pelos estados de Rio de Janeiro e São Paulo
75

. 

Como se referiu NEIVA
69

 sobre o alcance e influência da imprensa no país: “O 

brasileiro, em via de regra, lê quatro jornaes por dia e nenhum livro por mez. Á 

imprensa no Brasil vae novamente caber papel decisivo no orientar a marcha nacional” 

(p. 41). E, neste sentido, o relatório tornou-se assunto recorrente em editoriais de o 

“Correio da Manhã” e o “Correio Paulistano”, em meios ilustrados como a Revista do 

Brasil e em reuniões científicas. A ampla circulação e repercussão do documento entre 

letrados fez com as elites se aproximassem do inóspito e misterioso Sertão brasileiro, 

fomentando debates sobre as condições de saúde da população rural e tornando-se 

menção incontornável na polêmica sobre a identidade nacional
75

: 

 

“Segundo o relato de Neiva e Penna, sertanejos seriam 

atrasados, indolentes, fatalistas e fracos não por qualquer 

insuficiência decorrente de cruzamentos raciais (pauta central no 

debate sobre a identidade nacional no século XIX), mas porque 

sofreriam de doenças plenamente evitáveis, como 

ancilostomíase, impaludismo e doença de Chagas, sobretudo no 

então norte de Goiás, região hoje conhecida como o estado do 

Tocantins.”
75

 (p. 188). 

 

A recorrência ao tema seguiu com o emblemático discurso de Miguel Pereira 

retratando o Brasil como imenso hospital
g
 , com os artigos de Belisário Penna reunidos 

                                                           
g
 Ver PEREIRA

78
. (1922) [1916], “O Brasil é ainda um imenso Hospital” – Discurso Pronunciado pelo 

Professor Miguel Pereira por Ocasião do Regresso do Professor Aloysio de Castro, da República 

Argentina, em outubro de 1916”. Revista de Medicina – órgão do Centro Acadêmico “Oswaldo 

Cruz”/Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, vol. VII, n° 21, p.3-7. 
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sob o título O saneamento do Brasil e publicados em jornais e com as querelas e 

disputas médico-científicas em torno das chamadas endemias rurais
h
, criando o contexto 

propício – e persuasivo – para a difusão da relação de causalidade entre a presença da 

doença e a ausência do poder público, da moléstia como metáfora da identidade 

nacional e das demandas por mudança no cenário nacional, atingindo ápice com a 

fundação da Liga Pró-Saneamento do Brasil.  

Criada em 11 de fevereiro de 1918 por iniciativa de Belisário Penna, sob o 

baluarte de que “Sanear o Brasil, é povoá-lo, é enriquecê-lo, é moralizá-lo”, a Liga 

reuniu amplos setores da sociedade e se propôs organizar e institucionalizar, por meio 

de uma ação pública e efetiva, o saneamento pelo interior do país. Ao não se restringir 

às regiões norte e nordeste, mas voltar-se para localidades do território nacional 

consideradas esquecidas e adoecidas, mais do que uma localização espacial os Sertões 

do Brasil tomaram corpo de categoria social e política de um lugar e de uma gente que 

poderia vir a ser...
14,80

. 

Neste palco, dadas dimensões da interdependência sanitária e do domínio das 

elites regionais - especialmente o da oligarquia cafeeira-, o delineamento das políticas e 

ações sobre os Sertões foram determinantes na disputa de funções e no aproveitamento 

de oportunidades advindas da nova configuração republicana.  

A cruzada saneadora pelo Sertão tornara-se não só uma fronteira geográfica a ser 

dominada, mas uma identidade imersa em ambiguidades, controvérsias e representações 

que transitavam entre o imaginário, o simbólico e o ideológico. A cruzada apontara à 

redenção de seus habitantes e ao devir da Nação, encontrando nas angústias das elites 

para a realização das insígnias de ordem e progresso em um Brasil percebido em 

descompasso com o mundo civilizado, o endereço certo para a materialização de um 

caudatário de interesses políticos e aspirações nacionalistas. 

 

 

                                                           
h
 Ver KROPF 

79
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QUEM SAI AOS SEUS NÃO DEGENERA: PAULISTAS, AVANTE! 

 

 

“Quando, mais tarde, se escrever a história do brasileiro (...) far-

se-á, então, justiça á incrível resistência e energia que, apesar de 

todos os vermes e maleitas, possue o geca, vivendo a Deus dará, 

olvidado de todos os poderes, espoliado de todos os direitos, 

mas insubstituível no mister de devassar sertões, abrir fazenda, 

derrubar a matta, preparar, emfim, o terreno onde o extrangeiro 

colherá o que elle semeou.”
69

 (p. 128). 

 

No último quartel do século XIX, o deslocamento da produção cafeeira do Vale 

do Paraíba para o Oeste do estado de São Paulo, a política de subvenção à imigração 

europeia – iniciada em 1871 -, junto à adoção do modelo tributário adotado na 

Constituição de 1891 e de inúmeras políticas de valorização do café, conspiraram para o 

fortalecimento da oligarquia cafeicultora paulista e de suas elites regionais
67

. Todavia, 

tal processo se deu em detrimento dos demais estados federados que, com economias 

frágeis e sem recursos para manter administração dos seus governos, se transformaram 

em satélites da união ou das grandes unidades federativas
81

. 

À guisa de tornar-se exceção e ethos do progresso nacional, o governo provincial 

de São Paulo organizou estrutura político-administrativa em torno de Secretarias como a 

de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Secretaria do Interior e Instrução Pública, 

Secretaria da Justiça e Secretaria de Segurança Pública e da Fazenda. Como assinalou 

SEVCENKO
82

 “o que pretendiam os paulistas era apresentar ao mundo desenvolvido, o 

das grandes potências, a imagem do governo sólido, estável, dotado de instituições 

liberais, economia saudável e administração competente” (p. 37). 

Em 1892 - mesmo ano em que a Secretaria de Agricultura foi estruturada -, o 

governo provincial criou o Serviço Sanitário de São Paulo
i
, - subordinando-o à 

Secretaria de Negócios do Interior e Instrução Pública -. Com aparato governamental na 

regulação e controle da economia e uma política efetiva e continuada em saúde, foi 

possível às elites paulistas articularem integração territorial e regionalismo, colaborando 

com o avanço compulsório das ações federais de saúde sobre outras localidades do país, 

                                                           
i
 A Inspetoria de Higiene Pública de São Paulo, criada nos tempos do Império, em 1884, pela 

administração provincial, e extinta em 1891, apesar da precariedade foi embrião de políticas públicas 

paulistas
59

 (p. 25). 
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garantindo a autonomia administrativa de São Paulo e mitigando os custos advindos das 

deficiências sanitárias dos demais estados brasileiros, construindo assim uma 

“alternativa aos problemas de interdependência sanitária enfrentados nacionalmente” 
14

 

(p. 223). 

Com traz ANDRÉ MOTA
62

:
 

 

“Integrar as economias dos outros estados ao capitalismo 

mundial e manter intocadas a hegemonia e a liderança 

econômica do estado de São Paulo. (...) A única modernização 

possível viria através da progressiva sampaulização: vinte 

vagões velhos e atrasados a reboque da locomotiva ansiosa por 

chegar ao ponto final do progresso” (p. 17). 

 

O caráter profissional do Serviço Sanitário paulista, “com recursos materiais e 

humanos próprios e espacialmente alocados”
59

 (p. 28-9), e seu posterior Código 

Sanitário, de 1894, marcaram as questões de saúde pública e saneamento em São Paulo. 

Com a efetivação do Serviço Sanitário – cuja administração se manteve 

intrinsecamente ligada aos debates em torno do federalismo e da oligarquização do 

poder -, a delicada interdependência entre o poder central, a veleidade paulista e os 

demais estados da federação, encontrou sua equivalência nevrálgica nos cabos de guerra 

entre governo estadual, Municipalidades e elites locais, acerca da competência sobre as 

ações em saúde e saneamento. Declarando-se capazes de assumir o comando nas mais 

diversas ramificações institucionais do poder, as elites locais projetaram nas 

administrações municipais o lócus privilegiado para assegurarem seus interesses e 

reinventarem-se hegemonicamente sob as roupagens republicanas
53

. 

Contendas alusivas à autonomia municipal e à centralização estadual na 

organização das práticas sanitárias tornaram-se foco de rivalidade entre chefias locais. 

Divididos entre municipalistas e centralistas, os embates limitaram o projeto sanitário 

arquitetado inicialmente, que lançara na figura de Emílio Marcondes Ribas – médico 

ligado às elites republicanas e cafeicultoras e Diretor do Serviço Sanitário paulista por 

19 anos -, a condução capaz de elevar São Paulo a polo científico e sanitário no Brasil
83

. 

 

“Para se manterem no poder ou para continuarem a ter poder em 

suas mãos, governadores ou presidentes estaduais usavam os 

municípios como massa de manobra para as eleições, 



44 

evidentemente manipuladas, mas que garantiam a permanência 

dos oligarcas e do status quo. (...) Isso propiciou numerosas 

intervenções do estado em seus municípios. O abuso e a 

arbitrariedade só foram estancados pela reforma constitucional 

de 1926”
84

 (p. 41). 

 

Em Relatório apresentado ao Secretário de Negócios do Interior – pasta a qual se 

subordinara o Serviço Sanitário -, Emilio Ribas proferiu suas impressões sobre o quadro 

de higiene das Municipalidades paulistas decorrentes, segundo o médico, da autonomia 

desfrutada pelos municípios: 

“(...) não há outro remédio para sanar os males que deixamos 

apontados nas páginas anteriores, males talvez inevitáveis por 

muitos anos, se não forem minorados pela fiscalização severa e 

imediata do Estado (...)”
49

 (Ribas apud MOTA, p. 21). 

 

A ação conflituosa da autoridade sanitária estadual sobre as Municipalidades, as 

dificuldades financeiras dos municípios na prevenção e controle de doenças e os 

arranjos entre fazendeiros e legislativo paulista - negociando limites da interferência 

sanitária sobre territórios
60

, permearam a atuação do órgão na Primeira República que 

apresentou “(...) num primeiro momento, um padrão de legislação [sanitária] ambígua, 

mantendo indefinidos os limites das atribuições do Estado e de seus municípios”
53

 (p. 

156) e em dissenções no interior do PRP. 

Neste tempo, na sede da província, o médico e cafeicultor paulista Carlos José 

de Arruda Botelho, Secretário Estadual da Agricultura entre os anos de 1904 a 1908 no 

governo de Jorge Tibiriça Piratininga, implantou ações para o reconhecimento do 

território e das fronteiras do estado, para diversificação das culturas agrícolas, expansão 

da rede ferroviária e povoamento do interior paulista
85

. 

À frente da Secretaria Estadual de Agricultura, Botelho promoveu, em 1905, 

reorientação estratégica da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo (CGGSP), 

após quase 20 anos de fundação da instituição. Destinada a elaborar estudos e fornecer 

subsídios para exploração de recursos naturais para a agricultura, obtenção de energia 

hidroelétrica e construção de ligações para o escoamento da produção cafeeira, a 

persistência do cunho naturalista da CGGSP e dos dizeres “Mancha branca” ou “Terras 

desconhecidas habitadas por indígenas” nos atlas e mapas do estado de São Paulo, não 

contemplara as expectativas das elites paulistas
86

. 
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A ignomínia acerca do desconhecimento do Extremo Sertão Paulista e a crítica à 

inação do governo provincial no desbravamento da zona sertaneja revela-se no auto-

elogio da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em Relatório para o ano de 1903, 

quando os trilhos da empresa alcançaram a área entre o Rio Tietê e São Paulo dos 

Agudos
87

: 

“importante porção do território paulista que vai das nascentes 

do Feio às barrancas do Paraná, a qual apesar de compor-se 

segundo referem poucos que a penetraram, de excelentes terras 

de cultura e de medir a superfície equivalem a quase ¼ do 

território do estado, entretanto traz no próprio nome de terra 

ignota, com que até hoje figura nas cartas geográficas do País, o 

mais significativo atestado de tão desmerecido como completo 

abandono em que havia sido deixada.” (p. 93-4). 

 

Assim, em 1905, mesmo ano em que a Estrada de Ferro Sorocabana atingiu a 

acanhada Bauru e se iniciou a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
j
 rumo 

às fronteiras do estado, Carlos Botelho empossou o engenheiro civil João Pedro 

Cardoso
k
 como novo diretor da CGGSP, para concretização da Exploração ao Extremo 

Sertão Paulista como política de penetração, expansão e valorização econômica das 

franjas do território.  

Com recursos de 90 contos de reis e 120 homens arregimentados entre técnicos, 

auxiliares, praças da Força Pública de São Paulo, médicos e trabalhadores braçais 

destacados entre os habitantes locais, Cardoso chefiou três campanhas à “mancha 

branca do estado” e, ao término da exploração, publicou relatórios ricamente 

documentados
89

. 

Com fartura de textos e ilustrações, os relatórios da expedição ao Extremo 

Sertão Paulista – editados nos anos de 1907 e 1913 – foram largamente disseminados, 

                                                           
j
 Segundo, FERNANDO DE AZEVEDO

88
, em “Um trem corre para o oeste”, a E. F. Noroeste teve como 

fins estratégicos a colonização de novas extensões do território paulista e a ligação do Porto de Santos 

com um novo centro de produção de café e demais produtos agrícolas. Também deveria constituir-se 

paulatinamente como lugar de tráfego geral o que permitiria aos pequenos núcleos urbanos que se 

formassem ao longo da linha férrea, se desenvolverem e prosperarem. 

k
 Segundo LUCIO

89
, 2014, João Pedro Cardoso “pertencia a um círculo privilegiado, com laços familiares 

[inclusive com Emílio Ribas] e de sangue com a elite que comandava os destinos do estado de São Paulo 

e do país, muito longe, quando assumiu a direção da CGGSP em 1905, de ser somente um jovem 

engenheiro politécnico: ele estava tecnicamente preparado para arcar com as responsabilidades do cargo e 

tinha como respaldo uma rede de relacionamentos que o sustentavam no cargo e na função." (p. 73). 
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subsidiaram a aprovação de verbas para a continuidade das expedições da CGGSP e 

foram utilizados pelo poder público, instituições científicas e ampla rede de empresas 

nacionais e internacionais
90

. 

Em 1906, em relato à Secretaria da Agricultura sobre as campanhas ao Sertão, 

João Pedro Cardoso discorreu sobre o descompasso entre o litoral e o Sertão paulista, 

onde o primeiro receberia as influências do raio civilizador da costa e o segundo 

seguiria marcado pelo isolamento e atraso
l
. A conciliação para este desequilíbrio entre 

os tempos sociais das áreas urbana e rural e, consequentemente, a regeneração do lugar 

e da gente do Extremo Sertão do estado, estaria – no olhar do engenheiro – no avanço 

da cruzada civilizatória encetada pela ação governamental paulista, começando pelos 

trilhos de ferro que ofereceriam vasto sistema de comunicação, transportes e 

povoamento da zona: 

 

“Exploração do extremo sertão 

O estado de São Paulo, colocado na vanguarda do progresso do 

Brasil, tinha o seu território dividido em duas regiões distintas: 

uma, a mais próxima do litoral, cheia de vida e atividade, graças 

à fertilidade de suas terras, a grau de adiantamento de sua 

lavoura, ao considerável comércio estabelecido, à corrente 

imigratória bem encaminhada e à desenvolvida rede de viação 

férrea, prosperava sempre, em progressão; enquanto a outra 

compreendida pelos rios Tietê, Paraná, Paranapanema e as 

cabeceiras do Peixe e Feio, era inteiramente desconhecida e 

habitada pelos ferozes índios coroados. 

O Governo do Estado, observando este contraste e querendo 

abrir novas fontes de produção e de expansão ao 

desenvolvimento do estado e bem assim levar a civilização 

àquela grande zona, confiou à Comissão Geografica e Geológica 

a árdua tarefa de explorá-la, sendo este o primeiro passo do 

empreendimento ousado que tinha em vista (...)”
89

 (Cardoso 

apud LUCIO, p. 54)
m

. 

 

Os dados técnicos coletados pela CGGSP durante as expedições ao Extremo 

Sertão Paulista geraram relatórios, peças cartográficas e cartas de progresso. Os 

                                                           
l
 Sobre o dualismo entre o litoral e o Sertão (os dois brasis) na obra de Euclides da Cunha e sua influência 

no período ver NÍSIA TRINDADE LIMA e GILBERTO HOCHMAN, “Condenado pela Raça, 

Absolvido pela Medicina: O Brasil Descoberto pelo Movimento Sanitarista da Primeira República”
74

  

m
 CARDOSO, João Pedro. 1° Relatório do Ano de 1905. Comissão Geográfica e Geológica do Estado de 

São Paulo. Apresentado em março de 1905 ao Exmo. Sr. Dr. Carlos Botelho. M. D. Secretário da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas, por João Pedro Cardoso, Chefe da Comissão. Original 

pertencente ao acervo Núcleo Curadoria do Acervo Histórico do Instituto Geológico. Fundo Instituto 

Geográfico e Geológico (1938-1975), 1905, apud LUCIO, 2014, p. 54 
89
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relatórios e as imagens contidas não só tornaram o território incógnito e inquebrantável 

em conhecido e simbolicamente ocupado em novos atlas e mapas do estado, como 

também carregaram outro sentido e representação aos confins do Sertão.  

Como analisa SANTOS
91

: 

 

"A edição e divulgação de relatórios [da Exploração ao Extremo 

Sertão Paulista] primorosos apresentando a exploração faz parte 

de uma estratégia muito bem estruturada. Os relatórios tiveram 

inclusive duas edições: a primeira em 1907 e a segunda seis 

anos depois, 1913. São fartamente ilustrados com fotografias, 

mapas, plantas e revelam graficamente uma intenção muito 

precisa.(...) imagens de forte impacto pelo assunto que 

registram, pela linguagem fotográfica, propriamente dita, e pela 

qualidade técnica do registro, sua edição, sua impressão, e o 

suporte (papel couchet, páginas especiais para as fotos e grande 

formato A3.” (p.89). 

 

O tratamento conferido ao Sertão pelos documentos da CGGSP como zona 

promissora ao desenvolvimento econômico devido à sua natureza exuberante e à 

profusão de recursos naturais, serviram de aporte à ação do poder público na abertura de 

veredas entre matas e rios, à ocupação do espaço e à colonização dos índios em nome da 

“civilização”, do progresso e da expansão do capitalismo no estado de São Paulo
90,92

, 

como também à invocação do espírito bandeirante, enquanto linhagem histórica e 

genética próprias aos paulistas
93

 e que os empurraria ao povoamento das terras 

inóspitas, porém, portentosas, das beiras do estado. 

Inaugurou-se assim, a chamada Frente Pioneira ao Sertão, cuja apropriação de 

glebas públicas e retalhação rápida e agressiva do território pelos donos de grandes 

capitais, perseguiram o traçado das obras da Estrada de Ferro Noroeste, que avançara 

sobre as áreas de melhor solo e ausência de geadas. Tal frente caracterizou-se pela 

violência nas “dadas” ou “batidas” organizadas para o extermínio das populações 

indígenas e pela especulação das terras – baratas quando compradas de posseiros 

antigos ou gratuitas quando tomadas como terras devolutas e com títulos falsos -, 

instaurando na região a comercialização empresarial do parcelamento rural em larga 

escala e o surgimento de redutos políticos
94

. 

Sobre a brutalidade das “dadas” – usualmente cometidas por bugreiros 

contratados pela estrada de ferro e pelos posseiros, após festejos em aldeamentos, 

NOGUEIRA COBRA
95

 relata: 
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“É alta madrugada. Dentro dos ranchos todos dormem. O chefe 

distribui seus homens em redor: manda preparar as armas, e espera até 

que haja luz. Ao raiar do dia grita: Upa! Upa! Upa! algumas vezes. 

Os que estão dentro despertam, saem em grupos e à medida que se 

apresentam, vão caindo, feridos mortalmente a tiros. 

Em seguida, os sitiantes penetram nas habitações e encontrando-se 

com as índias, a umas aprisionam, a outras matam, bem como aos 

indiozinhos, aos quais- conta-se – chegavam a levantar do chão ou da 

cama, atirá-los para o ar e espetá-los em ponta de faca; outras vezes 

tomá-los pelos pés e dar com as suas cabecinhas nos paus, partindo-as. 

Ás índias grávidas rasgavam-lhe o ventre e depois de finda a 

carnificina, amontoavam os cadáveres sobre os quais lançavam fogo, 

bem como aos ranchos. A estes, variando de tática, de quando em vez, 

nem sempre punham fogo, deixavam-nos em pé e deitavam 

substâncias venenosas nos utensílios de cozinha e nos alimentos ali 

guardados, para que fosse vitimado no comer algum que porventura 

sobrevivesse.  

Feito isso, retiravam-se com os prisioneiros, geralmente só mulheres e 

um ou outro rapazinho que o chefe conduzia para a fazenda na 

situação de semiescravizados. 

Assim foi por longos anos.” (p. 142-3) 

 

Neste momento de ocupação do Extremo Sertão Paulista, a cidade de Botucatu 

ostentava a alcunha de “Capital da Boca de Sertão” das regiões entre os rios Tietê e 

Aguapei/Feio (Noroeste), bem como daquelas entre o Peixe e o Paranapanema
95

, 

apresentando-se como ponta de lança aos que seguiam em direção aos confins, diante 

de seu “porte, dimensão econômica e situação geográfica”
94

 (p. 70). 

A exploração de serviços urbanos nos nascentes povoados do Sertão, também 

despertou atenção das empresas de melhoramentos, compostas por homens ricos da 

região e com a participação ou intermediação de chefias locais. Caso da Companhia 

Paulista de Força e Luz – criada em 1912 a partir da Empresa de Força e Luz de 

Botucatu (esta fundada em 1907) e cujos acionários eram proprietários e/ou fazendeiros 

da Zona Noroeste - : 

“(...) fosse para atender a demandas específicas da região como, 

por exemplo, a necessidade de estradas, fosse para satisfazer 

anseios generalizados como o de controlar o poder provincial, os 

grupos regionais acabaram se envolvendo de fato na construção 

do Estado nacional”
49

 (Dolhnikoff apud MOTA, p. 15). 

 

Entre os acionistas da Companhia de Força e Luz de Botucatu, cabe ressaltar a 

presença da família de José Antonio Cardoso de Almeida, expressivo político 

botucatuense que ocupou cargos de destaque no legislativo e no executivo estadual e 
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federal
n
. À época da exploração ao Extremo Sertão Paulista, José Antonio Cardoso de 

Almeida, junto à Carlos Botelho, encontrava-se como Secretário Estadual do governo 

de Jorge Tibiriça no comando da pasta de Negócios do Interior, instância que abrigava o 

Serviço Sanitário paulista
94,97,98

. 

O rasgo das matas, o genocídio dos gentios, o fomento de núcleos urbanos e as 

empresas de melhoramentos serviram de chamariz à comercialização de pequenos lotes 

rurais por empresas como a The San Paulo Land, Lumber & Colonisation Co. cujo 

clima de pioneirismo criava sentimento de ascensão e prosperidade aos imigrantes 

recém-chegados, absorvendo trabalhadores de outras localidades. 

Todavia, as moléstias reinantes nas áreas baixas e úmidas ao longo das 

esplanadas da linha férrea, prejudicaram os negócios para a colonização e para a 

Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que visara não somente o transporte de 

carga, mas também o de passageiros, além de impedir o avanço dos trilhos pela zona 

palustre dada a debilidade dos operários adoecidos e a dificuldade em angariar novos 

braços, friccionando interesses capitalistas e dilemas sanitários, no Sertão
59,94

.  

MORATELLI
99

 assinala que as ofertas de trabalho em “mata boa” anunciadas 

pela Estrada de Ferro Noroeste no jornal “O Correio de Botucatu”, competiam com a 

sabida insalubridade das empreitadas na linha férrea, dificultando as contratações e, 

consequentemente, o avançamento dos trilhos. O afluxo de trabalhadores da Noroeste 

para Botucatu, em chagas e maltrapilhos, após terem percorrido quilômetros em fuga  

seguindo os trilhos  de ferro em busca de socorro médico, não permitia ilusões sobre o 

estado sanitário e as condições dos serviços no Extremo Sertão Paulista. Na busca por 

atrair novos operários, as propagandas mudaram a estratégia e passaram a “evidenciar 

mais os valores dos salários, a camuflar o tipo de trabalho na empreitada e a destacar 

possíveis vantagens do contrato.” (p. 72). 

Em 1908, mesmo ano em que Emílio Ribas e Adolfo Lutz estiveram na 

construção dessa Ferrovia para coletar dados e pesquisar, na Capital, as moléstias que 

                                                           
n
 De acordo com o levantamento de GODOI

96
, o botucatuense José Antonio Cardoso de Almeida (filho 

do reconhecido comerciante Antonio Joaquim Cardoso de Almeida) exerceu importantes cargos públicos: 

foi Secretário da Justiça no governo Campos Sales (1898-1902), Chefe de Polícia no governo de 

Bernardino de Campos (1892-1896 e 1902 -1904), Secretário de Negócios do Interior e da justiça no 

governo de Jorge Tibiriçá (1890-1891 e 1904-1908) e, no ano de 1916, Secretário da Fazenda e da 

Agricultura, no Governo Rodrigues Alves. Entre os anos de 1919 e 1922, no Governo de Epitácio Pessoa, 

foi Presidente do Banco do Brasil. Seus irmãos também se envolveram com a política local e regional. O 

clã dos Cardoso exerceu importante influência nos rumos do Sertão paulista. 
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assolavam a Noroeste
99

, o Instituto Oswaldo Cruz destacou o médico Arthur Neiva para 

chefiar a profilaxia contra o impaludismo, na região entre Bauru e o rio Paraná. Em 

resposta ao pedido de ajuda da Estrada de Ferro Noroeste para o controle da epidemia 

de malária que assolava a localidade (e que afetaria por anos o estado sanitário de São 

Paulo-
o
), Arthur Neiva permaneceu na região da Noroeste por dez meses, e assim 

descreveu os males de toda sorte que sofriam os trabalhadores da ferrovia: 

 

“A custa de todos os artifícios, os empreiteiros tinham 

accumulado milheiros de trabalhadores que luctavam 

furiosamente contra a compacta floresta que cobria a região, e 

que tombavam, ora victimados pela malaria, ora pelo guarantan 

dos índios caingangues, quando não eram corroídos pela úlcera 

de Bauru”
69

 (p. 128). 

 

Sem discutir os condicionantes socioeconômicos implicados no adoecimento da 

classe trabalhadora, as políticas e serviços sanitários isentaram de responsabilidade o 

modelo agroexportador e reproduziram, em suas práticas, as relações de dominação 

social, ao dirigir, prioritariamente, sua vigilância sobre corpos e modos de viver dos 

pobres e assalariados
57,59

. O corpo do trabalhador, engrenagem mestra no modo de 

produção capitalista, evidenciou-se como extenso objeto de manipulação e controle pelo 

poder dominante, enquadrado politicamente através das instituições e serviços de 

saúde
35

. 

Nos anos de 1910, a circulação da segunda edição do relatório de exploração da 

CGGSP ao Sertão paulista, a eclosão da questão nacional e a repercussão das 

transformações no campo da bacteriologia, da medicina e da filantropia, impulsionaram 

o processo de interiorização da saúde paulista, com o combate às endemias rurais e a 

implementação do modelo tecno-assistencial-campanhista-vertical permanente no 

Serviço Sanitário
57

, costurando comunhão de interesses políticos, capitalistas, 

nacionalistas e sanitários em torno do Sertão. 

O saneamento rural tornou-se recorrente nas páginas de revistas e jornais: 

 

“(...) o caboclo paulista, opilado, impalúdico e triste, é o mesmo 

descendente dos bandeirantes ousados, com aquelas mesmas 

                                                           
o
 Segundo RIBEIRO

59
, p. 198-200: o agravamento das condições sanitárias com o aparecimento da 

malária epidêmica, levou o governo paulista a negociar acordo com a Fundação Rockfeller para que esta 

atuasse em Comissão junto ao Serviço Sanitário em localidades do estado acometidas pela moléstia. 
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qualidades que deles falam Euclides da Cunha, Afonso 

Arinos...”
58

 (p. 278). 

 

E em publicações oficiais: 

 

“...combater as moléstias peculiares ao meio rural é criar ou 

ressuscitar o operário. 

Possuimos uma grande reserva de braços nacionais, cujo 

aproveitamento pode resolver entre nós o problema de mão-de-

obra agrícola, mas que, abandonados a duras inclemências, 

desamparados de assistência sanitária, contando apenas com a 

sua iniciativa, os seus recursos e os seus hábitos 

individuais...temos relegado para longe de nossas cogitações”
58

 

(p. 276-8). 

 

Proferida como capaz de elevar a raça paulista, a interiorização dos 

instrumentais sanitários e da “medicina bandeirante” não só conferiria distinção ao 

estado de São Paulo como a locomotiva sanitária do país
62

, mas
 
também maior controle 

sobre as práticas populares de cura, comumente praticadas pela população que se 

esparramava pela zona rural, com dificuldades de locomoção entre propriedades rurais e 

núcleos urbanos, com escassez de esculápios e sem recursos para o custeio da 

assistência individual
60

. Tal preocupação encontra-se presente no artigo da então recém-

criada Revista do Brasil, que segundo CASTRO SANTOS
77

, foi fundada em 1916 por 

intelectuais paulistas para expressar e difundir sentimentos nacionalistas: 

 

No interesse commum, collaborando todos os municípios para o 

bem geral, seria fácil ao estado tomar a si o estudo e fiscalisação 

destas questões, centralizando e uniformisando o problema de 

saneamento [...] E desta forma abandonaria o governo [paulista] 

a situação em que se encontra, dos charlatães que pretendem 

curar, sem ao menos possuirem os conhecimentos 

indispensáveis de physiologia e anatomia, o que ainda hoje se 

não póde admittir
100

 (p. 280). 

 

O ambiente cultural propício, a intensa negociação com o legislativo paulista, 

tendo no PRP “um canal efetivo para o aparelho estadual pressionar por mudanças”
77

 (p. 

264), a comoção nacionalista e a escassez de mão de obra para as lavouras provocadas 

pela Primeira Guerra Mundial - conjugados aos interesses capitalistas envolvidos nos 

dilemas sanitários que acompanhavam a ocupação do Extremo Sertão -, possibilitaram 

que Arthur Neiva, então responsável pelo Serviço Sanitário paulista,  impetrasse a 

reforma do órgão: 
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“A partir da [Primeira Guerra Mundial] guerra, a reduzida 

entrada de trabalhadores estrangeiros – no nível mais baixo do 

período 1889-1930 – forçou os fazendeiros a cuidar das 

condições de saúde da força de trabalho nas fazendas. 

Consequentemente, as lavouras de café, se tornaram um alvo 

mais fácil para as autoridades de saúde pública. Em 1917, o 

governo do estado ganhou uma batalha de dois anos no 

Congresso para aprovar um código de saúde rural, que autorizou 

São Paulo a estender os serviços sanitários às áreas agrícolas do 

estado.”
77

 (p. 262). 

 

Figura de destaque nacional na campanha do saneamento rural e à frente da 

direção geral do Serviço Sanitário de São Paulo desde 1916, Neiva, antecipou-se à 

política nacional e serviços federais de profilaxia rural, com a reorganização do órgão 

paulista pela lei 1.596, de 29 de dezembro de 1917. Sua política sanitária para o interior 

- voltada ao combate às endemias rurais e ao saneamento do campo e de sua população - 

contemplou a promulgação de Código Sanitário Rural e criação de Delegacias de Saúde 

espalhadas pelas cidades de São Paulo, Santos, Campinas, São Carlos, Guaratinguetá, 

Ribeirão Preto e Botucatu
14,58,59

. 

 

Figura 1. Delegacias de Saúde do Interior – Serviço Sanitário de São Paulo. 

 

Fonte: Annuario Demographico – 1918 (Volume I – Capital e Santos) 
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Segundo AUGUSTO DE MAGALHÃES
101

: 

 

“A Delegacia de Saúde de Botucatú foi creada por decreto 

n.2.918, de 9 de Abril de 1918 e installada a 1 de Julho do 

mesmo anno. A area desta delegacia é de 107.929 km2, com 

uma população de 588.795 habitantes. É limitada pelos rios 

Paraná, Paranapanema, Itararé, Serra Paranapiacaba, Tietê, até a 

embocadura do Piracicaba, d'ahí até o porto João Alfredo, pelos 

limites das comarcas de Tietê, Botucatú, Tatuhy, Sorocaba e 

Piedade. Convém observar que a area de todo o Estado de São 

Paulo é de 290.876 kilometros quadrados. Sendo assim, é 

importantíssima a zona a que se estende esta delegacia. 

Comprehende vinte comarcas e parte de mais uma; cincoenta e 

dois municípios e noventa e sete districtos de paz. (...)” (p. 201). 

 

Figura 2. Delegacia de Saúde de Botucatu: Abrangência territorial e populações. 

 

Fonte: Almanack de Botucatu
101

, 1920. p. 202. 

 

Os diferentes vestígios históricos revelam a notoriedade pretendida à Delegacia 

de Saúde Botucatu: extensão, localização e aparato médico-sanitário sob comando do 
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médico Waldomiro de Oliveira
p
. Por sua vez, o jogo político e a confluência de 

interesses entre autoridades públicas, poderosos locais e ávidos capitalistas desvendam 

os liames que edificaram o saneamento do Extremo Sertão Paulista como empreitada 

social - e “em que medida o federalismo conseguiu sobrepujar ou reforçar os interesses 

em pauta.”
53

 (p. 154). 

Como traz MERHY
58

: 

 

“As práticas sanitárias estarão executando funções do capital 

através de ações, que viabilizam a ocupação no espaço urbano, 

submetido às relações de produção capitalista. (...) as práticas 

sanitárias irão participar da reprodução da força de trabalho e 

das condições materiais, nas quais a força de trabalho se 

reproduzirá adequadamente, segundo as necessidades impostas 

pelo processo de acumulação do capital. É nesta circunstância 

que se torna compreensível a análise das práticas sanitárias, 

enquanto práticas sociais de efeitos predominantemente 

infraestruturais”
57

 (p. 51). 

 

 

YBYTU-KATU: VEREDAS E VENTANIAS  

 

 

“(...) gente rude de pouca ou nenhuma obediência às 

autoridades, e em grande parte criminosos que pendem para este 

lugar por não haver aí autoridade”. 

José Gomes Pinheiro, pronunciando-se sobre os habitantes de 

Botucatu, em 15.10.1845
103

 (p. 111). 

 

Criada freguesia em 1846, pelo afluxo de paulistas e mineiros ora em busca de 

terras para plantio e criação, ora em acerto de vendetas, Botucatu - bons ares em tupi-

guarani (Ybytu-Katu)- tornou-se paróquia em 1849, vila em 1855 e cidade em 1876
103

. 

Como Boca do Sertão, suas representações remontam a pouso, vereda, artéria, 

fronteira... 

                                                           
p
Natural de Itapetininga e formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Waldomiro de 

Oliveira, anos mais tarde se tornou Diretor do Serviço Sanitário de São Paulo, em sucessão a Geraldo de 

Paula Souza, e foi um dos responsáveis pela fundação da entidade assistencialista Cruzada Pró-Infância. 

Ver SOARES
102

. 
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Sua ocupação assenta-se no lendário caminho do Peabiru, no ciclo aurífero em 

Mato Grosso e Goiás, nas antigas fazendas da Companhia de Jesus e nas glebas 

leiloadas após a expulsão e o confisco de bens jesuíticos, no período pombalino
70,103

. 

Mas não sem que os povos originários dessas terras pagassem com a vida a chegada dos 

novos posseiros e seus “predadores de gente”
q
: 

 

“É com um atormentador de bugres que se inicia o 

conhecimento oficial e detalhado do alto da serra [de Botucatu]. 

Francisco Manuel Fiúza, capitão ou coronel em 1770, comanda 

destacamento que bateu morros e matos a mandado dos 

fazendeiros ou por comissão oficial de limpeza dos caminhos. 

Existiria então, junto da atual Praça Coronel Moura, aldeamento 

caiuá, índios mansos. Nas proximidades, deteve-se o 

escorraçador, depois de cumprida a missão. Pelo serviço, o 

Fiúza recebeu sesmarias que transformou em fazendas, mais 

tardes vendidas, por ele ou herdeiros (...).”
103

 (p. 73). 

 

Extermínio, expulsão e confinamento de grupos indígenas marcaram a furiosa 

tomada das terras na Serra de Botucatu. 

Nas palavras de José Joaquim Barbosa de Carvalho (apud DONATO, 2008) 

quando Botucatu já atravessava os anos de 1840: “por esse tempo já havia diversos 

moradores pelos sítios, pelos arrabaldes e mesmo no patrimônio, posseiros que de 

tempos em tempos saiam possear terras e dar nos índios.”
103

 (p. 114). 

Botucatu vagou pelos oitocentos ora como entreposto comercial de víveres e 

muares para o Sertão do Paranapanema, ora como mercado de negros escravizados 

trazidos das Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Sua 

localização em relação aos demais povoados que se formaram na região, fez com que 

caminhos conduzissem ou atravessassem suas terras e que se elaborasse enaltecimento à 

sua localização geográfica. A transformação de seu território em espaço econômico 

atrelou-se à formação da propriedade fundiária, ao poderio de redutos familiares, à 

conformação de domínios políticos entre liberais e conservadores e ao seu crescente 

destaque na balança eleitoral da província de São Paulo
103,104

. 

                                                           
q
 A serra de Botucatu foi devassada por conhecidos “caçadores de índios” oriundos de Itapetininga, a 

saber: Antonio Bicudo, Jorge Correia, João Pereira de Souza e Jerônimo Leitão que, entre os séculos 

XVII e XVIII, destruíram reduções jesuíticas e ora exterminaram, ora escravizaram grupos indígenas, o 

que lhes conferiu a alcunha de “predadores de gente”
104

. 
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Figura 3. Atlas de Geographia Universal e Especialmente do Brasil segundo os 

desenhos de Olavo Freire e Coronel Alfredo Oscar de Azevedo May. Curso Médio. Para 

as Escolas do 2 grau, Escolas Normaes e Gymnasios. Livraria Classica de Francisco 

Alves. Rio de Janeiro, 1910.  

 

Fonte: Acervo do Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi (MuHP), Botucatu, SP, Brasil. 

 

No prelúdio do desenvolvimento econômico, demográfico e social do povoado, 

das mudanças de usos e costumes do espaço público e suas iminentes contradições, a 

Câmara Municipal de Botucatu promulgou, em 1867, o Código de Posturas Municipais. 

Ainda que acanhado, no sentido de generalizar grandes temas, a quantidade de regras, 

proibições e sanções constantes no documento sugere não só questões atinentes à 

transição do território, mas também ao que latejava na classe senhorial como perigoso e, 

portanto, passível de normatização. A vigilância sobre negros escravizados, o gradativo 

reconhecimento do saber erudito - em detrimento à desconfiança e repressão das 

práticas populares de cura – e a preocupação com o antigo costume de se enterrar 

mortos no interior dos templos - tributária da teoria miasmática
r
, - saltam aos olhos: 

 

                                                           
r
 Onde o caráter do ar em combinação com gazes oriundos de corpos putrefatos e enfermos e a nocividade 

de alguns odores, carregaria a pestilência e a morte
106

. 
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“(...) 

art. 87 – Todo aquelle comerciante que vender qualquer arma de 

defeza [facas de ponta, punhal, espadas, estoques, sovelas e 

canivetes, exceptuando os de aparar pennas, armas de fogo e 

outros quasquer perfurantes e cortantes], das quaes vem 

enumeradas no art.79 destas posturas, a escravos, sem 

autorisação por escripto de seus senhores, será multado em 

5$000 rs. 

(...) 

art.91 – Todo aquelle que vender a escravos, pessoas 

desconhecidas ou suspeitas, qualquer remédio de substancia 

venenosa, sem receita de professor conhecido, ou vender 

qualquer peso de drogas desta substância, será multado em 

10$000 rs, além das demais penas a que por lei estiver sugeito.  

(..) 

art.94 – E’ inteiramente prohibido enterrar-se cadáveres na 

egreja e capella desta Villa, e mesmo depositá-lo por mais 

tempo que o bastante para a recommendação do parocho, e no 

caso de epidemia serão dirigidos directamente para o cemitério; 

no caso de transgressão serão coveiro, sachristão, fabriqueiro e 

zelador multados em 10$000 rs cada um 

(...)”
17

. 

 

Mediante a racionalização do ordenamento social, diversificação de atividades 

produtivas e tensionamentos políticos, Botucatu caminhou para o último quarteto dos 

oitocentos.  

No ano de 1875, em plena ebulição da Questão Religiosa, arranjos entre grupos 

sociais que despontaram no bojo da produção do “ouro verde”, compeliram Botucatu a 

abrigar sua primeira loja maçônica
s
. Ancorada nas premissas de Liberdade, Igualdade, 

Fraternidade e na definição de “instituição iniciática, filosófica, filantrópica, 

progressista e evolucionista”, a Loja Maçônica Capitular Guia do Futuro foi criada sob 

os auspícios da Loja Maçônica América
t
- esta fundada em fins de 1868 na capital da 

província de São Paulo-, cujos membros acordaram a difusão do ideal republicano e a 

ampliação do movimento maçônico pelo interior paulista-
107

. 

                                                           
s
 Clóvis A. Martins. Retroação da data de Fundação da Augusta e Respeitável Loja Capitula Guia do 

Futuro. Botucatu. [Mimeo]. s/data. 

t
 A Ordem Maçônica se organiza em lojas (unidades de base) que, reunidas, formam um Grande Oriente, 

uma Grande Loja ou Supremo Conselho, a depender dos ritos escolhidos e do perfil de atuação (simbólico 

ou filosófico). Seus membros formam uma hierarquia fechada ao exterior e vertical internamente, que 

ascende a partir de graus. Os graus básicos são aprendiz, companheiro e mestre. Cada loja possui 
hierarquia própria, sendo Venerável (Presidente) o posto mais elevado. Cada conjunto maior, como um 

Grande Oriente, também possui hierarquia correspondente, sendo Grão-Mestre o grau superior
105

. 
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A carta constitutiva da Loja Guia do Futuro, foi assinada em 28 de julho de 1876 

por Joaquim Saldanha Marinho
u
, Grão Mestre do Grande Oriente dos Beneditinos

v
, 

alinhado à corrente maçônica francesa que “não aceitava a ideia de que a Maçonaria 

deveria atuar apenas como ordem beneficente”
107

 (p. 20). 

Pernambucano e conhecido pela postura anticlerical, republicana e em defesa da 

liberdade de consciência, Saldanha Marinho foi Presidente da Província de São Paulo 

entre os anos de 1865 e 1867 e signatário do Manifesto Republicano
107

, o que aponta às 

simpatias políticas que permearam a edificação da Guia do Futuro, em Botucatu. 

O cotejamento da fonte histórica abaixo com historiografia sobre o tema aponta 

para a comunhão de interesses e convicções ideológicas entre associativismo maçônico 

e republicanismo, em Botucatu, ao menos no período que antecedeu a fundação da Loja 

Guia do Futuro, considerando a pluralidade e a complexidade das vertentes maçônicas e 

suas acirradas disputas internas. 

Figura 4. Registro fotográfico, 1870.  

 

                                                           
u
 Clóvis A. Martins. Retroação da data de Fundação da Augusta e Respeitável Loja Capitula Guia do 

Futuro. Botucatu. [Mimeo]. s/data. 

v
 De 1863 a 1883, a Ordem maçônica esteve cindida entre Grande Oriente do Lavradio – com membros 

alinhados à monarquia e auto-proclamado como movimento maçônico legítimo – e o Grande Oriente dos 

Beneditinos ou Grande Oriente Unido – dissidentes e alinhados aos ideais republicanos
107

. 

Autor: Autoria desconhecida, datada de 1870. 

Informações adicionais: FT0869 - Fotografia 

com Domingo Soares de Barros, Rodrigues 

Cesar e outro. 

Acervo do Museu Histórico e Pedagógico 

Francisco Blasi (MuHP), Botucatu, SP, Brasil. 
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Datada de 1870, a fotografia apresenta três homens postados à frente das 

insígnias maçônicas “liberdade”, “igualdade” e “fraternidade”, sendo um deles – o 

terceiro da esquerda para direita - Domingos Soares de Barros
w
. Domingos Soares de 

Barros, na memorialística local, aparece como fazendeiro rico e protestante, que tomou 

lugar na Câmara Municipal de Botucatu entre os anos de 1864 e 1865, tendo  

representado os interesses dos cafeicultores botucatuenses na Convenção Republicana 

de Itu, em 1873 – três anos após o registro fotográfico -
103,107

. 

Segundo RIBEIRO
107

, a irradiação de lojas maçônicas pelas zonas cafeeiras 

paulistas esteve intrinsecamente ligada à disseminação do movimento republicano pela 

“possibilidade de ajuda mútua entre aqueles que se empenhavam em aumentar sua 

influência política e econômica” (p. 98) e para “a construção de redes de 

relacionamentos entre maçons-republicanos, contribuindo para a sustentação política do 

novo grupo” (p. 151). 

Neste estado de coisas, onde o republicanismo paulista angariou adeptos entre 

elites econômicas insatisfeitas com a centralização da política imperial e sedentas por 

representatividade, a Loja Guia do Futuro seguiu a pleno vapor. 

Os recibos e correspondências da Guia do Futuro entre os anos de 1876 e 1877, 

denotam não só a intensa atividade da oficina (loja) e seus obreiros (membros), como 

também a existência de outras lojas em diversos pontos do estado de São Paulo. Porém, 

o assassinato de seu fundador e Venerável José Gonçalves da Rocha, em 1879, 

pernambucano que ocupara o cargo de juiz municipal de Botucatu, estancou as 

atividades da Loja e a adormeceu por 20 anos
x
... Todavia, as portas cerradas do altar 

maçônico não impediram que seus iniciados continuassem, sob o véu do segredo, a 

arquitetar sociabilidade própria pautada em juramento de obrigações de proteção e 

fidelidade mútuas, consubstanciadas no ideal de fraternidade:  

 

“Eu..., juro e prometto, da minha livre vontade, pela minha 

honra e pela minha fé, em presença do Supremo Architeto do 

                                                           
w
 Em carta datada de 15 de Dezembro de 1906 ao Venerável da  Loja Guia do Futuro, o Secretário da 

Egreja Presbyteriana de Botucatu convidou maçons a renderem homenagens à memória de Domingos 

Soares de Barros pela trasladação dos restos mortais do extinto para o Cemitério Municipal  da cidade, 

corroborando com o pressuposto de que Barros fosse Maçom.  
x
 Clóvis A. Martins. Retroação da data de Fundação da Augusta e Respeitável Loja Capitula Guia do 

Futuro. Botucatu. [Mimeo]. s/data. 
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Universo, que é Deus, e perante esta assembleia de Maçons, 

solenne e sinceramente, nunca revelar qualquer dos mysterios da 

Maçonaria que me vão ser confiados, sinão a um bom e legítimo 

Irmãos ou em Loja regularmente constituida, nunca os escrever, 

gravar, traçar, imprimir ou empregar outros meios pelos quaes 

possa divulgal-os. 

Juro mais ajudar e defender os meus Irmãos em tudo que puder 

e for necessário (...)”
108

 (p. 62-3). 

 

 

Nesse ínterim, tomou forma no continente europeu o movimento da Liga Anti-

Maçônica, impetrado pelo Pontífice Leão XIII, na “Encyclica Humanum genus”, e cuja 

manual foi traduzido para a língua portuguesa, em 1886. A publicação – caracterizada 

como plano de ataque – evoca laços de união e instrui como arregimentar religiosos e 

fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana no combate não só à Maçonaria, mas às 

obras da benemerência maçônica tratadas como acessórios: 

 

“(...) accessorios da Maçonaria por meio dos quaes, mais ou 

menos hypocritamente, ella procura estender a sua acção, 

conforme os paizes e suas circumstancias. Estes accessorios são 

pela maior parte associações, bastantes membros das quaes, ou 

pelo menos os chefes, pertencem á seita, e que sob o pretexto de 

ensino da sciencia, de philantropia, etc, formam como que o 

exercito popular da Maçonaria O caracter maçonico destas 

associações se revela pelo nome de seus fundadores e chefes e 

pela sua tendência geral para deschristianizar o povo"
108

 (p. 23). 

 

De acordo com a narrativa do que seria uma conspiração política maçônica, o 

combate deveria se dar preferencialmente no interior de instituições católicas, cabendo à 

mãe e mulher impedir o matrimônio entre moças cristãs e maçons e ao pai ensinar aos 

filhos, operários e demais homens sob sua autoridade os malefícios da “seita secreta e 

revolucionária”: 

 

“Entemdem-se aquellas que foram mais especialmente 

recommendadas pelo Soberano Pontifice, para luctar contra a 

Maçonaria: as sociedades de S. Vicente de Paulo, os circulos 

catholicos dos operarios, e outras associações religiosas.”
109

 (p. 

23). 
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Como traz BARATA
47

: 

 

“A série de condenações diretas e sistemáticas dirigidas à 

maçonaria pela Igreja Católica contribuiu para reforçar no 

imaginário coletivo – em especial entre os católicos – uma visão 

identificada com o perigo e com a subversão. Noção que se 

fortalece pelo fato de ser a maçonaria uma sociedade secreta, 

pois, como ensina G. Simmel (1986, p. 379), para a estrutura das 

ações sociais recíprocas entre os homens, o secreto (o que se 

esconde) é sempre a expressão sociológica da maldade moral” 

(p. 86). 

 

 

Em 1886, Botucatu floresceu como núcleo urbano com 16.000 habitantes sendo 

2.000 destes residentes na cidade. Em meio às casas de tijolos dispersas em ruas 

alinhadas e largas, duas pequenas igrejas, casa da Câmara Municipal e um teatro em 

construção
104

, chegou à cidade o Padre italiano Paschoal Ferrari. 

No seio da Reforma Ultramontana, no Brasil, onde padres estrangeiros deveriam 

se dedicar com afinco ao objetivo de romanizar o catolicismo brasileiro afastando-o do 

seu caráter popular
110

, o Padre Paschoal Ferrari flamejou, em Botucatu, a criação de 

diversas associações religiosas: as Irmandades de S. Vicente de Paulo (um dos braços 

da liga anti-maçônica conforme manual citado acima)
y
, Apostolado do Sagrado Coração 

de Jesus, Congregação das Filhas de Maria, Guarda de Honra, Damas de Caridade de S. 

Vicente de Paulo,, Irmandades do Catecismo e da Santa Infância dentre várias. 

Fundadas diretamente pelo pároco ou criadas sob sua orientação
101

, as entidades 

surgiram com fins cumulativos, ou seja, devocionais e assistenciais.  

Em altares de louvor ao orago escolhido – padroeiro que lhes conferiria a 

proteção em meio às contendas terrenas-, confrades, damas e irmãos se reuniram para 

confirmar seus votos de caridade cristã, organizando e mantendo hospitais e asilos e 

arrecadando medicamentos e víveres para a assistência aos pobres. O pão para a alma 

também não foi olvidado: a vida espiritual e religiosa deveria receber igual atenção, 

com a participação dos assistidos e dos assistentes em celebrações religiosas, ao 

                                                           
y
 Segundo MORAES

110
 “A intenção da Sociedade de São Vicente de Paulo, desde a sua criação na 

França, era a de suavizar a pobreza, contribuir com donativos materiais, seja comida, roupa, aluguel de 

casas, dentre outros. Os filantropos, por sua vez, não doavam simplesmente, ofereciam trabalho, e 

encorajavam a população para a produção.” (p. 29). 
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cumprimento fiel das normas estatutárias e mesmo a preparação, quando possível, para 

a morte. Por tudo isso, 

 

“o compromisso mútuo não era apenas formal ou concreto em 

capelas e igrejas, mas também espaço mental que se constituiria 

quase como um espelho da sua auto-imagem, de sua identidade 

como grupo”
110

 (p. 26). 

 

Com membros responsáveis por determinado número de pobres para visitar e 

assistir, tais associações religiosas, intrinsecamente vinculadas ao controle da hierarquia 

eclesiástica, recrutaram figuras do laicato entre a classe média em consolidação e a fina 

flor da cidade, fortalecendo a presença do Clero em Botucatu e em seus arredores: 

“Aos 14 de Abril de mil oitocentos e noventa e cinco, reuniram-

se na Igreja do Sagrado Coração de Jesus as Exmas Senhoras 

D.D. Ambrosina Rosa Pereira, Brazilia Ferreira Silva Ribeiro, 

Antonia Augusta Amaral, Maria Amelia Pereira Cardoso, Maria 

Innocencia Pedroso, Minelvina Eliza Messias e Anna Delfina 

Guimarães. Foi a reunião convocada pelo Dr. Ernesto Babi (?) 

para em breves termos "exhortar" as pessoas presentes a prática 

da Caridade e explicou os fins d 'aquella , em seguida depois de 

lido o Regulamento foi eleita a mesa administrativa da 

Conferência (...)Deliberou uma vez organisada a mesa que as 

sessões effetuemse nos Domingos ao meio dia depois da missa 

conventual e que o fim principal da conferencia seria a visita ao 

domicilio de pobres. (...)” (Livro de Actas da Conferencia de S. 

Vicente de Paulo "Damas da Caridade”, Installação da 

Conferencia de S. Vicente de Paulo "Damas da Caridade” em 

Botucatu, 14 de abril de 1895). 

 

Para MORAES
110

 o advento da Sociedade São Vicente de Paulo é uma inflexão 

na significação do ato de distribuir esmolas: 

 

“Por meio da referida sociedade o indivíduo não precisava mais 

dar ao necessitado o dinheiro para conseguir as benesses dos 

céus; a esmola passou a ser revertida para a própria Sociedade, a 

quem caberia a missão de geri-la. A caridade ganha um sentido 

puramente exibicionista o que em meados do século XX, será 

amplamente divulgada e aceita por todos e pelo Estado. A 

filantropia e os filantropos responsabilizar-se-ão em preparar o 

calçamento para a estrada que poderá não levar ao Pai que está 

nos céus... mas indicará o caminho ao poder...ao sucesso e ao 

reconhecimento dos homens imbuídos de boa vontade” (p. 53). 
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Consolidando localmente a presença da Igreja romanizada e possibilitando 

adaptações do poder católico à laicização do futuro estado republicano, em uma 

complexa e peculiar reelaboração cultural
42

, o advento das associações - acionado pelo 

influxo ultramontano e assinalado pelas especificidades conjunturais-, foi determinante 

para a sustentação da Igreja na disputa por arranjo social pautado em valores 

católicos
111

. Como afirma BARATA
47

 a “estruturação de uma ampla rede de alianças 

com os detentores locais de poder oligárquico, com o claro intuito de consolidar sua [da 

Igreja] influência política e neutralizar a ação de seus principais adversários.” (p. 89). 

No correr da vida, os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana alcançaram 

Botucatu em 1889 e, em suas trilhas, seguiram-se a melhora no escoamento do café, a 

intensificação do fluxo imigratório e a construção de estação, armazéns, escritórios e 

oficinas da ferrovia, junto à imediata valorização das terras e pujante aumento 

demográfico
94

. Na esteira dos acontecimentos nacionais, a extinção da escravidão e a 

instauração da República repercutiram em viscerais embates pelo domínio do PRP 

regional, mobilizando corações e mentes serra adentro...  

Fraturada pela disputa de narrativas entre diferentes projetos políticos e 

ideológicos para a nascente Nação, Botucatu passou por profundas transformações na 

trama urbana
z
. A mudança por um traçado “condigno” com a modernidade e a negação 

retórica da cidade insalubre e arcaica, mitificada pelas alcunhas de “Terra dos Bons 

Ares” e de “Capital da Boca do Sertão”, espelham o lugar da Saúde na idealização de 

um prodigioso território e um ordenado corpo social.  

Segundo MARQUES
112

: 

 

“Foi a Repúbica que, ao estabelecer as bases para uma ampla 

autonomia dos municípios, criou condições para que as Câmaras 

obtivessem novas fontes de recursos e enfim pudessem lançar-se 

à implantação de um vasto projeto de reformas urbanas, ao 

menos nas cidades econômica e demograficamente mais 

dinâmicas do período. Como resultado dessas intervenções, 

                                                           
z
 Em 1890, segundo FIGUEROA

113
, foram nomeados pelo governo paulista para o Conselho de 

Intendentes da Câmara Municipal de Botucatu, os proeminentes comerciantes locais Cel. Amando 

Amaral de Barros e Antonio Joaquim Cardoso de Almeida que, junto aos demais intendentes, projetaram 

a modernização do município e de seu traçado urbano, abrindo a esplanada que receberia posteriormente 

prédios de imponente arquitetura, ligados às forças republicanas, religiosas e maçônicas. Tempos depois 

os dois políticos do PRP tornaram-se oponentes, cindindo a cidade entre amandistas (correligionários do 

Cel Amando de Barros) e Cardosistas (José Antonio Cardoso de Almeida, filho de Antonio Joaquim 

Cardoso de Almeida). 
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antigas ruas foram alargadas, outras abertas – algumas na forma 

de largas avenidas -, praças e largos foram ampliados, edifícios 

públicos monumentais construídos, enquanto o que se entendia 

serem focos de insalubridade e de “mau gosto” arquitetônico 

eliminados.” (p. 131). 

 

Lócus de uma sociabilidade pretensamente moderna, moralizada e sintonizada 

com os valores e ideais republicanos, onde às condições naturais se somariam a ação do 

homem pelo progresso, o discurso civilizacional de elites e simpatizantes lançou 

Botucatu como pólo irradiador do paulistanismo no Sertão: “quem sai aos seus não 

degenera”!  

Havia, porém, um motivo a mais para que os administradores públicos 

encampassem a reforma de ruas e avenidas e a abertura de esplanadas. Com a realidade 

citadina fustigada por violentos surtos epidêmicos, as moléstias e a miséria tensionavam 

o discurso de urbe e população saudáveis, evidenciando as contradições e conflitos 

inerentes ao processo de urbanização e acumulação de capital, que desaguaram em 

questões sociais e sanitárias irreconciliáveis: 

 

“(...) a presença de contingentes de indivíduos pobres com 

pouca ou nenhuma perspectiva de acesso ou integração às 

estruturas de emprego ou trabalho na cidade de Botucatu. (...) o 

que assusta, o que se torna objeto de reflexão e ação por parte 

dos setores dominantes, são os miseráveis [mendigos, vadios, 

doentes, velhos e crianças abandonadas] que surgem e 

perambulam pelas ruas da cidade.”
17

 (p. 7). 

 

Com o surgimento das instituições de saúde pública na Província de São Paulo e 

os ecos sobre a transmissibilidade das doenças, erigir muralhas espaciais para elidir as 

corporalidades destoantes da urbe idealizada, em nome dos “Melhoramentos”, tornou-se 

uma solução útil e agradável. 
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Figura 5. Mapa de exportação do café no estado de São Paulo 1909-1910. 

 

Fonte: Imagem de domínio público extraída do link: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8445287b 
 

O aumento expressivo das atividades agro-exportadoras, os contingentes de 

imigrantes de múltiplas nacionalidades e etnias
aa

, o rápido processo de acumulação de 

capitais e a criação de mercado interno para produtos industrializados, transformou 

Botucatu em “capital de extensa região do estado de São Paulo e norte do Paraná, 

durante a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX”
17

 (p. 2): 

 

“(...) os moradores de Itatinga frequentam a cidade de Botucatú, 

com cujos habitantes entreteem todas as suas relações 

econômicas, todas as relações comerciaes. Isto explica-se não só 

pela distancia relativamente curta [cerca de 3 leguas] que existe 

entre uma e outra localidade, como também, porque vindo á 

Botucatú, elles procuram um ponto servido por estrada de ferro 

e pelo telegrapho, e põem-se em commodo e fácil contacto com 

esta capital e demais centros comerciaes do Estado. É natural 

que em vez de retrogradarem, dirigindo-se para o Sertão, os 

habitantes de Itatinga procurem Botucatú, que é um centro mais 

desenvolvido (...)” (O Estado de São Paulo. 17 de julho de 1895, 

página 2). 

                                                           
aa

 Pelos apontamentos de DONATO
103

, em 1840, Botucatu recebeu afluxo de portugueses que se 

estabeleceram predominantemente no comércio e, em 1866, norte-americanos sulistas emigraram para a 

cidade após a derrota na Guerra de Secessão, introduzindo localmente o culto presbiteriano. Nos anos de 

1880, radicaram-se na cidade os imigrantes espanhóis, alemães e, em grande escala, os italianos. Nos 

primeiros anos do século XX desembarcaram na região, em números mais discretos, árabes, japoneses e 

austríacos. 
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As possibilidades de enriquecimento das elites com a expansão das atividades 

comercial, bancária e industrial, tendo em contrapartida a degradação das condições de 

vida da população pelo adensamento populacional, parcos salários e escalada de 

doenças, fez da cidade um barril de pólvora. 

Coube às greves por melhores salários e condições de trabalho - reprimidas pela 

força policial local -, romperem com o discurso bucólico de uma cidade harmoniosa “de 

clima adorável, população alegre, intelligente, laboriosa e honesta”
bb

. 

“(...) no começo de maio, 1895, declararam-se em greve os 

trabalhadores que desbastavam morros e entulhavam grotões 

para abrir e aplainar a vereda que seria a avenida Floriano 

Peixoto, ligando o centro à estação ferroviária. O movimento, 

das primeiras greves no interior do país, mereceu espaço nos 

jornais da capital. Mas um pouco de pressão policial e outro de 

melhoria no pagamento das diárias encerrou em alguns dias a 

paralisação”
103

 (p. 488). 

 

No campo, a intercessão do maçom italiano Atílio Panizza na desarticulação de 

uma greve na virada do século, mereceu voto de louvor entre os irmãos do templo, em 

sua maioria proprietários de terras, desvelando os anos de turbulência que se seguiram 

e, por vezes, a sobressalência da fraternidade maçônica sobre princípios identitários 

nacionalistas: 

 

“(...) o serviço prestado pelo irmão Atílio Panizza á causa da 

lavoura e da tranquilidade publica, evitando scenas 

desagradaveis entre patrão e colonos de uma fazenda deste 

municipio, que haviam se declarado em greve (...)”
cc

 

 

As respostas das autoridades públicas às questões que envolviam a saúde e a 

higiene da população materializavam-se na dilatação do perímetro urbano, na acentuada 

segregação espacial e na redefinição de papéis e significados da urbe: 

 

“ ‘Um bello projecto’ 

Botucatú, infelizmente, tem a sua principal entrada no seu 

extremo norte, onde se acha a estação da via férrea. Quem ahi 

desembarca tem apenas diante dos olhos um pequeno grupo de 

                                                           
bb

 “O Correio de Botucatu”, 20 de agosto de 1911. 

cc
 Membro da Loja Guia do Futuro e figura influente na Colônia italiana. Livro de Actas da Loja Guia do 

Futuro, 13 de junho de 1901.  
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casas na ponta do espigão sobre que se estende a cidade; e não 

pode por conseguinte fazer idéa da grande área occupada por 

nossas extensas ruas e praças, cujos prédios, tanto publico como 

particulares, attestam o nosso gráo de progresso. Ora, si da 

matriz erguesse um elevado campanario, este indicaria pelo 

menos que a cidade não consiste naquelle insiginificante grupo 

de casas. (...) é gratissima a nova de que alguns distinctos 

cavalheiros da nossa sociedade tratam de levar a effeito a 

construcção da necessaria torre na egreja matriz (...) Ao Revd. 

Pe. Paschoal Ferrari, dignissimo vigario da parochia, coube abrir 

a respectiva subscripção, honrando-a com a valiosa dadiva de 

dez contos de reis” (“O Botucatuense”, 2 de abril de 1905). 

 

Não por acaso, a subscrição para a construção do campanário da Igreja Matriz – 

situada no ponto mais alto da cidade e servida pelas ventanias - coincide com a 

campanha do Vigário Paschoal Ferrari, para angariar patrimônio e elevar a paróquia a 

Bispado
dd

. Se ao religioso caberia sonhar com o prestígio espiritual e político 

decorrentes de um Bispado, às elites caberia fomentar as mitificações de “Terra dos 

Bons Ares” e de “Capital da Boca do Sertão”, sulcando trilhos e gerando postos de 

trabalho, ainda que desamparando a periferia em vigorosa segregação espacial. A 

descrição do bairro da Estação, na parte baixa da cidade, como um insignificante grupo 

de casas pouco lisonjeiro, coaduna com a localidade mormente abatida por surtos 

epidêmicos no período estudado. Neste arranjo de forças, a soberba foi perdoada... 

A incipiente organização do poder público em lidar com a constituição de um 

mercado de “trabalho livre” e seus fenômenos levou não raras vezes, corpos 

descarnados e enfermos emergirem pelas ruas de Botucatu denunciando a dimensão 

hostil da realidade: 

“As epidemias, a lepra, a sífilis, a tuberculose, estes eram 

perigos que afetavam sobretudo os setores miseráveis da 

população. A falta de equipamentos urbanos adequados e de 

saneamento básico, para atender a população e encaminhar 

soluções para problema constatado, propiciavam altos índices de 

                                                           
dd

 Em julho de 1904, o Vigário de Botucatu Paschoal Ferrari, iniciou campanha para elevar a paróquia à 

sede do bispado do sul de São Paulo. Para tanto, organizou comissão composta pelo Cel. Raphael 

Augusto de Moura Campos - então Presidente da Câmara Municipal; Cel. João Rodrigo de Sousa Aranha, 

agricultor e capitalista; Cel. Amando de Barros, deputado estadual pelo PRP; Domingos Gonçalves de 

Lima; Cel. Antonio de Carvalho Barros (pai de Tonico de Barros, que se tornaria Prefeito da cidade); José 

Victorino Villas Bôas e Antonio Cardoso do Amaral (irmão  de José Antonio Cardoso de Almeida, 

expoente do PRP). Em 1907, D. Duarte Leopoldo e Silva realizou as tratativas definitivas para a nova 

Diocese e, em 1908, D. Lucio Antunes de Souza foi preconizado Bispo de Botucatu e o Vigário Ferrari 

recebeu a distinção de Monsenhor
101

 (p. 157-8). 
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moléstias infecto-contagiosas, surtos epidêmicos, elevadas taxas 

de mortalidade – notadamente entre crianças (...) Durante o 

período estudado [1890-1920], foram vários os momentos de 

alastramento das epidemias – febre amarela, varíola, febre 

tifoide, gripe espanhola, etc- e que resultavam muitas vezes em 

pânico para a população.”
17

 (p. 74). 

 

Se a publicação da obra “O Guarany”, de José de Alencar, na capa de “O 

Correio de Botucatu”
ee

 exortou por semanas a imagem da natureza exuberante e do 

povo robusto, por outro, as esmeradas propagandas e a acirrada concorrência entre as 

farmácias – parceiras de edição e com minúcias sobre medicamentos e respectivos 

preços-, também revelaram um mercado de enfermos
ff
 ou de temerosos por enfermar. 

A preocupação com a higiene e a saúde pública em Botucatu foi acompanhada 

por segmentos diversos da população que se tornaram, em certa medida, observadores 

sociais.  

Augusto de Magalhães, intelectual da cidade e responsável pela primeira edição 

do Almanack de Botucatu – cidade que nomeou como “verdadeiro entreposto do 

sertão”
101

 (p. 30)-, ao descrevê-la ao início do século XX, caracterizou o paisagismo das 

praças e as ruas largas e bem cuidadas, mencionou a existência de 1600 prédios 

erguidos – entre moradias, casas comerciais e instituições diversas -, destacando obras 

arquitetônicas e elogiando as instalações do Matadouro como perfeitas e modernas. As 

fontes de água saudável e cristalina que abasteciam a cidade com barris vendidos nas 

ruas também mereceram distinção, assim como, o fornecimento de energia elétrica: 

caro, mas bom! Contudo, não poupou palavras para o Mercado: “O Mercado é um 

pardieiro indigno do progresso e da civilização da cidade (...)”
101

 (p. 30). 

Na esfera política, as brigas entre os correligionários do Cel. Amando de Barros 

e de José Antonio Cardoso de Almeida
gg

 se encarregaram do tumulto. As reportagens 

exasperadas nos Jornais “O Botucatuense” (ala cardosista) e “O Correio de Botucatu” 

(ala amandista) traduziam a disputa pelo mando local. Instrumentos de propaganda 

política, os periódicos publicavam os feitos e os recursos conquistados para região por 

                                                           
ee

 “O Correio de Botucatu”, 28/09/1902 e 09/10/1902. 

ff
 Instituições religiosas de Botucatu realizavam contratos com farmácias locais para aviamento de 

receitas dos enfermos socorridos. Livro de Actas Conferência S. Vicente de Paulo “Damas da Caridade”, 

05 de maio de 1895. 

gg
 Filho de Antonio Joaquim Cardoso de Almeida e irmão de Antonio Cardoso de Amaral, juntos 

compuseram o clã dos Cardoso, no PRP regional. 
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seus respectivos chefes, como também, os donativos particulares que os ilustres “filhos 

da terra” dedicavam às obras de caridade da cidade
hh

: 

"Sua permanência [do Coronel] como chefe político dependia, 

portanto dos dois lados: do poder de aliciamento sobre o 

eleitorado de cabresto, que deveria ser numeroso, a fim de 

somar muitos votos, bem como das benesses conseguidas para a 

comunidade local. Um coronel numa zona nova, com pouca 

população, tinha pouco poder. Ao ampliar o número de 

habitantes, bem como o número de vilas e cidades, sua 

importância cresceria"
94

 (p. 113). 

 

Vale destacar a repetida presença de nomes da elite local como fundadores ou 

beneméritos de diversas obras assistenciais botucatuenses, projetando na publicização 

de suas ofertas a figura social do homem piedoso e, na cultura política da dádiva, um 

peculiar exercício de poder. Ao pobre, sujeitado à existência de favores para alcançar 

necessidades basilares, restava pedir e receber do provedor a dádiva pactuada na relação 

mando/subserviência, e nos mecanismos de patronagem e de clientelismo. O 

estabelecimento de relações dissimétricas de gratidão, dívida e desigualdade presentes 

na cultura política da dádiva atravessaram a República “substituindo os direitos básicos 

de cidadania, que não foram outorgados pelo liberalismo caboclo que aqui aportou na 

passagem do século.”
115

 (p. 261). 

A convocação às damas da cidade por J. Velho, e a publicação de donativos às 

associações de benemerência com seus respectivos valores e benfeitores em “O Correio 

de Botucatu”, garantiram notoriedade aos redutos políticos e a tentativa de um certo 

“apaziguamento social” envolto em caridade, durante as primeiras décadas da 

República:  

 

“Senhoras! Unide-vos, methodizae os vossos esforços isolados. (...) 

Acabemos de vez com a mendicidade dos morpheticos nesta cidade, 

dando aos infelizes o conforto da existência, a necessária subsistencia, 

a vida, enfim. (...) Estou certo que a um pedido vosso ninguem se 

negará a contribuir mensalmente com pequena quantia (...) Quem vos 

resistirá? De mais a mais, quem será de tão duro coração que deixe de 

attender a uma supplica vossa, em favor dos morpheticos? (...)” (“O 

Correio de Botucatu”, 02 julho de 1911). 
 

                                                           
hh

 Os amandistas, tinham por chefes os coronéis Amando de Barros e Rafael de Moura Campos (nhô Faé) 

(...) Os cardosistas eram chefiados pelos irmãos Cardoso (Dr. José de Almeida e Coronel Antonio 

Cardoso do Amaral). (...) Cada partido local, tinha sua imprensa, ou melhor, tinha seu jornal. Avelino 

Carneiro, dirigia “O Botucatuense”, dos Cardosos. Os Irmãos Almeida (João Thomaz, Levy, Gamaliel e 

Eurico), dirigiam o “Correio de Botucatu” (...) Cada partido tinha a sua banda, seu clube e seu 

fogueteiro.”
114

 (p. 146, 150-1). 
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Imperativo discutir a intencionalidade de J. Velho no pedido de recursos para a 

construção do asilo para morféticos: o saneamento da cidade camuflado em caridade 

cristã, tencionava recolher os doentes da região em local único e acabar com a 

mendicância. Todos os esforços empreendidos seriam poucos para conter a ameaça de 

corpos em chagas deambulando pelas ruas da cidade. Mais do que filantropia, piedade 

ou assistencialismo, a súplica carregava “uma espécie de tecnologia social da exclusão, 

de purificação do espaço urbano”
62

 (p. 67). 

Em seus estudos, TELAROLLI JÚNIOR
60

 salienta o papel dos hospitais 

filantrópicos no cenário paulista, em um período onde inexistia política social de 

assistência individual e as campanhas voltavam-se ao combate da doença e não à cura 

do indivíduo.  

Dito isto, mais do que granjear fundos para a pedra fundamental de obras 

assistencialistas, se deveria engendrar beneméritos e simpatizantes à causa, 

comprometidos com os caminhos da subvenção pública e das esmolas, prevendo 

dificuldades advindas da onerosa manutenção de espaços asilares, fazendo “da 

publicidade uma arma importante nas mãos dos filantropos, além de acirrar-lhes a 

rivalidade”
116

 (p. 30). 

Poucos dias depois do apelo de J. Velho, o mesmo jornal lançou em primeira 

página a carta de Amando de Barros, cuja resposta endossava a criação de uma 

Assistencia aos Morpheticos, em Botucatu, dando a entender que angariaria recursos 

para tal ação: 

 

“(...) Gostei immensamente do teu apelo “Appello ás Senhoras 

de Botucatú”, para cujo desideratum poderei contar com meu 

apoio. Muito tenho pensado sobre esse problema e já havia 

providenciado de alguma maneira para que em qualquer 

hypothese e de qualquer forma pudesse concorrer para esse 

humanitario fim. Assim caso consigas, como é de se esperar, 

algo das distinctas patrícias, poderás contar commigo que com a 

melhor boa vontade irei ao encontro dessa grandiosa Idea. 

Escrevo-te ás carreiras, para alcançar a mala, que está partir...”
ii
 

 

                                                           
ii
 Carta de Amando de Barros a J. Velho, durante viagem a Suíça, sobre campanha de arrecadação de 

fundos para a criação de um Asilo de Morféticos. “O Correio de Botucatu”, 20 de agosto de 1911. 
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Esta passagem de Amando de Barros, político que apreciava ser reconhecido 

como filantropo, ilustra bem a concessão de favores em forma de dádivas – entre eles 

atendimento médico ou hospitalização-, e o compromisso coronelista como marca da 

cultura política da época. Atuando “no varejo do dia a dia, mediante práticas comuns de 

compadrio, patrocinando a criação de hospitais, cemitérios e cadeias públicas”
117

 (p. 9), 

o chefe político mantinha seus privilégios oligárquicos e a nomeação para cargos 

públicos por meio das lideranças locais, o que garantiria as intervenções das elites 

estaduais nos municípios
60

. 

Ao longo de um ano, os estatutos da Assistência aos Morpheticos foram 

redigidos e diversas campanhas de arrecadação promovidas. As publicações na 

imprensa local apontam o envolvimento de mulheres, lideranças políticas e até mesmo 

de companhias dramáticas. Apesar da grande mobilização, o registro dos estatutos da 

Associação aos Morféticos foi econômico e trouxe apenas seis artigos: diretoria 

composta por sócios e eleita anualmente, comissão fiscal para exame de contas e 

escrituração. Seu texto revela caridade discricionária com “clara disposição de tirar os 

doentes da rua, em benefício da população em geral”
118

 (p. 94): 

A instituição destinava-se a: 

“[...] socorrer aos doentes de morpheia que necessitarem da 

caridade publica e que não mendigarem pelas ruas, e a 

fundar uma colonia para rezidencia e tratamento dos doentes 

desse mal, em terreno que for adquirido pela associação” [grifo 

meu] (Livro de Registro das Associações de Botucatu. 1893-

1929. Vol 1.fl. 46). 

 

O condicionante para o recebimento da assistência pode ser entendido pela 

seguinte afirmação de MONTEIRO
118

: 

 

“O portador de hanseníase, mesmo quando asilado, dependia da 

caridade pública para sua manutenção, tendo que ir em busca de 

esmolas e víveres, para si e para aqueles cujo estágio da doença 

impedia a locomoção. A falta de fundos regulares fazia com que 

os doentes tivessem que continuar a se movimentar pelas 

estradas (...) Por outro lado, as más condições dos asilos faziam 

com que eles preferissem a vida fora das instituições, que, 

muitas vezes, eram utilizadas apenas durante uma temporada, ou 

quando do agravamento do estado de saúde. Via de regra, 

permaneciam nos asilos aqueles com dificuldade de locomoção. 

Essa mobilidade pode ser verificada através de dados referentes 

à movimentação dos doentes nos asilos existentes no interior do 
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Estado, onde, muitas vezes, o número referente às entradas e 

saídas de doentes supera o número de internados.” (p. 93). 

 

Nesta medida, em cenário orquestrado pela vertente liberal conservadora, a 

assistência e a instrução foram ingredientes para ações pautadas na disciplina e no 

padrão comportamental, objetivando recuperação ou preparação de corpos para a força 

de trabalho ou, simplesmente, excluindo aqueles considerados incorrigíveis pelo bem da 

salubridade pública
119

. A vigilância sobre os não-trabalhadores, indivíduos destoantes à 

ordem social, tornara-se objeto de reflexão e ação por parte dos setores dominantes 

como revela o artigo de Guerra Junqueira:  

“Há um jury instituído para julgar um assassino analphabeto. A 

sentença deve ser esta:- Considerando que as feras não podem 

andar soltas em liberdade pelas ruas; considerando que a miséria 

do criminoso foi um dos incentivos para o crime; condemnamos 

o ignorante a ser mettido numa escola; e condemnamos o vadio 

a ser mettido numa officina. Dêm-lhe uma cadeira, um 

alphabeto e uma ferramenta. Mas, considerando que, se a 

sociedade tivesse fornecido um a-b-c ao ignorante e um officio 

ao mendigo, a somma da ignorância com a miséria não 

produziria este resultado – o crime; considerando a que se dê 

instrucção a todas as creanças, e dê trabalho a todos os famintos, 

applicando-se mais a evitar os assassinos” (“O Correio de 

Botucatu”, 09 de maio de 1908). 

 

A condenação ao ócio e à vadiagem como contenção à insubordinação do 

indivíduo que, embora apto a trabalhar recusava-se a servir à pátria
120

, encontrou na 

instrução pública o caráter moral e político para a instituição de uma cultura cívica com 

a “disseminação de valores e comportamentos afeitos à urbanização, à industrialização e 

ao nacionalismo”
121

 (p. 14). 

Em sua análise sobre a construção da ideologia higienista, SIDNEY 

CHALHOUB
122

 a aponta como responsável por unir, entre as elites, a percepção de 

“classe pobre” como a de “classe perigosa” tanto nos riscos à ordem social, quanto no 

de transmissão de doenças. Entretanto, aquele que seria o obstáculo ao processo 

civilizatório, foi entronizado pelas classes dirigentes como o sustentáculo às investidas 

filantrópicas, conferindo sentido de utilidade social às iniciativas assistenciais em 

educação e saúde. 
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De acordo com o estudo de GISELE SANGLARD
116

, enquanto a caridade seria 

percebida como cristã e piedosa, a filantropia, por outro lado, “(...) seria uma virtude 

social e seu desenvolvimento estaria ligado ao papel desempenhado pelos filósofos das 

Luzes no final do Antigo Regime”. Assim, os filantropos “(...) buscaram esvaziar o 

caráter caritativo da filantropia reforçando seu lado de utilidade social, e o termo passou 

a ser percebido mais como prevenção à miséria do que uma forma de suavizá-la.” (p. 

29). 

Em Botucatu, os chefes políticos aproveitaram o contexto de enaltecimento à 

instrução para se envolverem em obras de escolarização, disputando votos e 

visibilidade. Em seus estudos, GODOI
96

 afirma que poucas localidades foram 

contempladas nos primeiros anos posteriores à Reforma da Instrução Pública, com um 

Grupo Escolar. Botucatu, ao contrário, inaugurou seu Grupo, em 1895, o que foi 

apreendido pelas elites como uma distinção da cidade no progresso nacional:  

 

"No sabbado atrazado vinte do corrente, houve uma festa 

symphatica entre os operários do predio escolar Dr. Cardoso de 

Almeida cujas obras foram concluídas. (...) a banda musical 

desta cidade abrilhantou e merece também sincera saudação, que 

l'há dirigiu o vosso redactor. Terminada a festa, os convidados e 

operários, acompanhados da banda de música, dirigiram-se a 

casa do Dr. Cardoso de Almeida (...) Assim com chave de ouro, 

terminou a bela festa operária.” (“O Botucatuense”, 28 de março 

de 1897). 

 

GODOI
96

 chama atenção para a força política de José Antonio Cardoso de 

Almeida entre os dirigentes locais: Deputado Estadual à época da implantação do Grupo 

Escolar, a escolha do seu nome para o Grupo se deu no mesmo momento em que seu 

opositor, Amando de Barros, exercia cargo na Intendência Municipal. O fato se repetiu 

na inauguração da Escola Normal de Botucatu, em 1911: Amando de Barros, Deputado 

e ex-Intendente Municipal, introduziu verbas no orçamento municipal destinadas à 

criação de uma Escola Normal, na cidade. Contudo, quando a instituição foi implantada, 

recebeu a denominação de Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida”. 

Anos depois, o dispensário médico e odontológico do Grupo Escolar “Dr. 

Cardoso de Almeida” mais uma vez o homenageou, concedendo-lhe o título de 

benemérito e batizando o equipamento com o nome de sua esposa - Ismênia Cardoso de 
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Almeida
jj
-, marcando definitivamente o clã dos Cardoso na instrução e na assistência 

local. Na perspectiva de uma assistência mista (arranjos entre o poder público e 

instituições privadas)  que se conformava em Botucatu, arrisco apontar que a rivalidade 

entre filantropos, como traz SANGLARD
116

 foi determinante para exasperar 

publicamente as pendengas entre os dois chefes políticos.  

Todavia, a notoriedade de Cardoso de Almeida não isentou as alunas do Grupo 

Escolar que ostentava seu nome de contraírem diversas moléstias... 

A justificativa à baixa frequência de alunas da seção feminina do 1° e 2° ano do 

Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”, devido “as epidemias que reinaram nesses 

mezes e que muito maltrataram as crianças”
kk

, e a adoção do atestado de vacina como 

critério ao ingresso de crianças no Grupo, ilustram a disparidade entre o quadro 

sanitário e as paredes que deveriam, na estética republicana, erigir o futuro da Nação.  

Na edição de 17 de janeiro de 1904, o jornal “O Botucatuense” publicou 

“convite” da autoridade municipal à vacinação contra a varíola, com menção à 

benemerência médica: 

“O Intendente Municipal faz público que todos os sabbados de 1 

as 4 horas da tarde, na Pharmacia Pires, será encontrado o Dr. 

Miguel de Alvarenga, que gratuitamente se presta a fazer a 

vaccinação contra a varíola, a todos as pessoas que quierem 

aproveitar esse valioso serviço.” (“O Botucatuense”, 17 de 

janeiro de 1904). 

 

O tom convidativo do dirigente público cai por terra quando, no mesmo número, 

o editor do jornal denuncia a vacinação imposta à admissão de crianças ao Grupo 

Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”:  

 

"GRUPO ESCOLAR "DR. CARDOSO DE ALMEIDA" 

Constam-nos que as aulas do Grupo escolar Dr. Cardoso de 

Almeida reabrem-se no dia 1 de Fevereiro próximo. Informa o 

sr. Director que as creanças que não cursaram as aullas do ano 

passado só poderão ser admitidas á matrícula apresentando 

attestado de vaccina. Ora Graças! (“O Botucatuense”, 17 de 

janeiro de 1904). 

                                                           
jj
 “O Correio de Botucatu”, 14 de setembro de 1918  

kk
 Relatório do Diretor do Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida” no apresentado ao Conselho Superior 

de Instrução Pública 1896. Ordem 4.974 apud GODOI
96

 (p. 31). 
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Ainda na mesma edição, o editor que propalou a arbitrariedade da vacinação 

obrigatória, apreensivo com a saúde de seus leitores, alertou sobre a gravidade do mix 

de frutas: 

“Cuidado! 

É um perigo extraordinário misturar no estomago a manga e a 

banana; a reunião das duas fructas dá o veneno strachnina. Esta 

noticia tiramos de um importante colega.” (“O Botucatuense”, 

17 de janeiro de 1904). 

 

 A rota de choque entre saber científico, intervenção sanitária, cultura popular e 

autoridade pública, também se sobressaiu no projeto de celhas móveis proposto pela 

Câmara Municipal de Botucatu, no ano de 1900. Versando sobre a importância da 

aprovação para fins de higiene e salubridade públicas, o projeto que se tornou lei - 

previu a substituição das fossas existentes por celhas em residências de ruas centrais, 

mas foi abortado devido resistência organizada da população, que concebera seu uso 

como “incômodo, vexatório e de carater benéfico incerto”
103

 (p. 490). 

De acordo com o cronista HERNANI DONATO
103

, nem mesmo o longo parecer 

científico do médico Costa Leite, favorável ao uso das celhas, foi capaz de demover as 

barricadas levantadas por setores letrados, que redigiram carta contra a vexatória 

modificação e a apresentaram às autoridades municipais. Ao final do impasse, a Câmara 

declinou e a lei foi suspensa. 

A recusa à vacinação obrigatória em crianças e a lei das celhas que não vingou, 

ilustram como o projeto de sanear e “civilizar” o estado bandeirante, entre o final do 

século XIX e início do século XX, esteve longe de ser um enredo épico e coeso 

recheado de conquistas e realizações de personalidades e instituições sanitárias, no 

território paulista. 

Ao contrário, desvela percalços enfrentados pelo aparato médico-sanitário que, 

ao tomar forma e se imiscuir no dia–a-dia da população tensionou legislações sanitárias 

estaduais e municipais, pois que “(...) não apenas afetavam interesses econômicos 

locais, como retiravam parte da liberdade das pessoas em gerir privadamente suas 

vidas”
112

 (p. 140). 
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Também serve de espelho refletor sobre as barreiras enfrentadas pela corporação 

médica na construção do monopólio sobre aquele que seria o único arsenal científico 

capaz de garantir corpos sadios para a sociedade liberal e capitalista brasileira.  

Como bem registra PEREIRA NETO
123

: 

“(...) um dos elementos estruturais e históricos presentes na 

configuração da profissão médica no Brasil está associado à 

concorrência que manteve, e ainda mantém, com as práticas de 

cura leigas de origem ameríndia e africana. O prestígio que a 

profissão médica poderia auferir originava-se exatamente do 

fato de conseguir convencer a clientela de que só o médico, 

academicamente formado, detinha as condições para o exercício 

pleno desta atividade” (p. 608). 

 

A este tempo, a Loja Guia do Futuro já despertara de seu sono de 20 anos... 

Restabelecida em 1° de agosto 1898, por iniciativa de Abel Waldeck e 

colaboração do maçom e médico baiano Costa Leite, apenas quatro meses após a 

reabertura da Guia do Futuro, a cidade recebeu a fundação de mais um templo 

maçônico: a Loja Regeneradora Botucatuense. A criação da Loja Regeneradora
ll
 – cujo 

nome sugere antogonismo na maçonaria local- evidencia a agitação entre os membros 

da Ordem antes mesmo da reabertura e fundação das respectivas oficinas, dada a 

organização quase que simultânea dos dois espaços
mm

. 

A efervescente retomada do associativismo maçônico, na cidade, contou com a 

forte presença de imigrantes, principalmente italianos, no quadro da Guia do Futuro:  

                                                           
ll
 A Loja Regeneradora Botucatuense desfrutou de intensa atividade entre seus membros até os anos 

iniciais do século XX. Sua trajetória é marcada por dissenções, períodos de estagnação, solicitações de 

junção de templos e pedidos de transferência de seus membros para a Loja Guia do Futuro - entidade de 

maior expressão na cidade-. Negativas da Guia do Futuro aos pedidos de transferência de maçons 

iniciados na Regeneradora acirraram discórdias e fragmentaram ainda mais o movimento maçônico na 

cidade. 
mm

 Células básicas da maçonaria, nas primeiras décadas do século XX Botucatu contou com o 

funcionamento das lojas maçônicas Cel. Baptista da Luz (01.12.1921 a 1922) e Silvanno Lemmi (1903 - 

1904). No ano de 1935, com o enfraquecimento das duas oficinas, foi decidido em assembleia geral a 

fusão das lojas Guia do Futuro e Regeneradora Botucatuense, que passou a chamar-se Loja Guia 

Regeneradora de Botucatu. (Clóvis A. Martins. Retroação da data de Fundação da Augusta e Respeitável 

Loja Capitula Guia do Futuro. Botucatu. [Mimeo]. s/data). 
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Figura 6. Lista de membros por nacionalidade e profissão. Loja Guia do Futuro, início 

do século XX. 

 
Autor: Anna Cristina Rodopiano de Carvalho Ribeiro, 2019. 

Fonte: Acervo histórico – Loja Guia Regeneradora de Botucatu. 

 

Credita-se a expressiva presença estrangeira e as ocupações de seus membros ao 

discurso maçônico da universalidade da natureza humana, à percepção da maçonaria 

como local de convívio e mobilidade social e ao intuito de usufruir do mutualismo 

praticado pela Ordem, o que poderia gerar laços de congraçamento e pertença ao país de 

emigração. Contudo, fundamental se reter a contradição do discurso da heterogeneidade 

social da Ordem frente ao escrutínio econômico do candidato: a disponibilidade 

financeira para a manutenção dos deveres filantrópicos e para o mutualismo entre os 

irmãos fazia-se determinante para o ingresso na Maçonaria
nn

.  

                                                           
nn

 O ingresso nas instituições religiosas também era passível de escrutínio econômico e moral, de forma 

que as damas, irmãos e confrades conseguissem sustentar a assistências aos pobres com suas esmolas 

semanais. O fato de somente “catholicos de virtudes experimentadas” participarem das instituições 

conferia destaque social ao membro aceito e a retroalimentação do status quo. Livro de Actas 

Conferência de S. Vicente de Paulo “Damas de Caridade”, 18 de outubro de 1895. 
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Fundamentadas em conjunto de símbolos e ritos e no debate de pontos cardeais 

que guiariam maçons na resolução de problemas nacionais e internacionais
47

, as sessões 

maçônicas abarcaram a discussão sobre a questão social, mobilizando a comunidade do 

pedreiro livre sobre formas de neutralizar os conflitos já pulsantes:  

“Considerando que em proveito do povo, da humanidade e da 

pátria mui útil seria uma conferencia internacional das Potencias 

Maçonicas
oo

 Sul-Americanas; Solicita-vos que convoqueis uma 

conferência d’essas Potências a reunir-se em 1900 na melhor 

época nessa Capital, que poderiam discutir entre outras as 

seguintes proposições (...)Quais os meios do prevenir na 

America a questão social, e qual o meio de solver o problema 

caso manifeste-se? (...)”
pp

 

 

Desta feita, junto ao entendimento das lojas maçônicas como escola de virtudes 

e de lapidação moral através da solidariedade e fraternidade, somou-se entre os maçons 

a “mobilização estratégica da ordem em influir na estruturação da sociedade brasileira e 

estancar o ascensão do conservadorismo católico”
47

 (p. 2), reclamando para si a 

construção e financiamento de asilos, orfanatos e hospitais, para além da arrecadação 

pontual e emergencial de esmolas nos secretos troncos de beneficência
qq

.  

SANGLARD e FERREIRA
66

, apontam que: 

 

“A relação entre caridade, filantropia, assistência e pobreza no 

Brasil ganhou evidência com a emergência da chamada questão 

social – como se passou a denominar a preocupação com a 

pobreza urbana, em geral vinculada também ao processo de 

abolição da escravatura. A preocupação com o pobre pautou as 

ações das sociedades ocidentais ao longo dos séculos, e foi se 

alterando concomitantemente à própria percepção da pobreza e 

sua transformação em questão social.” (p. 73). 

 

Ser maçom, neste contexto, equacionaria o dever das ações de benemerência (o 

que permitiria galgar graus na hierarquia maçônica), a capacidade de conferir 

                                                           
oo

 Potência ou obediência maçônica trata-se da organização de vasto número de lojas em determinada 

região e sob jurisdição específica. 

pp
 Convocação do Conselho de Kadosch do estado de S. Paulo, de 25 de julho de 1899 e enviada à Loja 

Guia do Futuro de Botucatu. 

qq
 Coleta de dinheiro entre os membros da loja, durante a sessão maçônica, para a prática da 

benemerência e prestação de socorro mútuo. 
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visibilidade à Ordem na esfera política e a apropriação da assistência como marca da 

Ordem neste momento histórico
105

: 

 

“ ‘Falou o irmão orador do estado precario em que se acha o 

maçom Honorato Pereira, que em tempo recebeu mesada d'esta 

officina, e lembrando que apesar de não estarmos ainda em 

condição de levar-mos o pão ao ... e enxugarmos as lagrimas de 

quem tem fome, ocorria serem sabedores membros da oficina de 

que tendo o ajuntamento de S. Vicente de Paulo, offertado um 

cartão semanal e esmolas ao referido maçom Honorato Pereira, 

este recusava peremptoriamente respondendo "não aceito porque 

sou maçom," assim lembrava o referido Irmão Orador que 

mesmo com sacrificio, e sem que por enquanto servisse de 

exemplo, que se d'esse uma mençalidade ao pobre infeliz, e 

altivo maçon, deixando á mercê dos irmãos presentes o quantum 

d'essa mensalidade: posto em discussão , aprovada a idéa, 

ficando resolvido ser de trinta mil mensaes, por indicação do 

irmão Felippe Pedro, Hospitaleiro da Officina’. Nada mais 

havendo a tratar foram encerrados os trabalhos com as 

formalidades do ritual. O venerável. A. Costa Leite grau 32” 

[grifo meu] (Livro de Actas Loja Guia do Futuro, 22 de 

novembro de 1900). 

 

O relato do Venerável da Loja permite observar dois sentidos: a exaltação à 

lealdade maçônica e a rivalidade acirrada no campo da assistência. Mesmo na penúria, o 

maçom Honorato Pereira recusara a esmola ofertada pelo ajuntamento S. Vicente de 

Paulo, por ser esta uma associação religiosa reconhecidamente antimaçônica. Honorato 

sacrificara-se pelo juramento à Ordem, o que o tornara legítimo merecedor do socorro 

de seus pares
rr
. 

Em Botucatu, o espetáculo da miséria e da doença, que continuara em alta 

temporada pela urbe, pautou alterações nas ofertas assistenciais, em suas diversas 

especificidades, temporalidades e percepções: 

 

                                                           
rr
 Importante pontuar a filantropia de base caritativa observada na prática assistencial maçônica. Se por 

um lado o termo filantropia - marcado por um sentido de utilidade
116

 - surge no Regulamento Maçônico 

como dever de todo o membro da Ordem, por outro, foi possível observar ações de caráter caritativo e o 

uso da palavra caridade na discrição de atos praticados por maçons, em suas sessões secretas. Como bem 

ilustra o caso de Honorato Pereira, o relato - ainda que tensionado pelo reconhecimento da 

horizontalidade maçônica- exorta o sentimento de piedade entre os irmãos para convencê-los, no Tronco 

de Benemerência, a suavizar os maus bocados sofridos pelo “altivo maçom”. Diante da complexidade da 

filantropia maçônica e das camadas subjetivas de interpretação e representação desta prática assistencial – 

essencial para galgar degraus na hierarquia da Ordem, podendo-se pensar na utilidade da carência -, 

optou-se pelo aprofundamento desta discussão em estudos futuros. 
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“[em Botucatu] as diversas formas de atendimento à pobreza 

escapavam da esfera de ação particular (esmolas/filantropia 

privada) e exigiam cada vez mais a intervenção do Estado, por 

meio do aparato governamental, no sentido de definir políticas 

para a cidade. Eram formas de atuar empíricas e casuísiticas, 

mas que revelavam sempre a necessidade de organizar 

estratégias que garantissem a ordem social e a manutenção da 

classe dominante.”
17

 (p.16). 

 

A reorganização social provocada pelo alastramento de doenças e sua 

transmissibilidade, como também, as intervenções médico-sanitárias decorrentes da 

institucionalização da Saúde Pública paulista, teceram nova sociabilidade assentada 

sobre a saúde e higiene da população e na regulação dos efeitos negativos da 

interdependência social
14

. 

À luz das epidemias como questão coletiva a exigir mais do que ações 

individuais e pontuais, e da expansão das funções do Poder Público e governamental 

sobre a Saúde, a cidade de Botucatu compôs dinâmico quadro associativo em pouco 

mais de uma década: Misericórdia Botucatuense, (1895), Caridade Portugueza Maria 

Pia (1901), Casa Pia São Vicente de Paulo (1902) e Sociedade Assistência aos 

Morféticos (1912) a Sociedade Centro Espírita de Botucatu (1918), a Maternidade 

Botucatuense (1918)
ss

.  

                                                           
ss

 Desde fins do século XIX e começo do XX, numerosas associações surgiram oficialmente na cidade. 

Dos 44 registros distribuídos entre os volumes 01 (1893 a 1912) e 02 (1913 a 1929) do Livro de Registros  

de Associações do Cartório de Registros de Imóveis e Anexos da 2ª Circunscrição da Comarca de 

Botucatu, 09 entidades se comprometeram, em seus estatutos, ao socorro de pobres e doentes: quatro 

associações no volume 01 e cinco associações no volume 02. Destas nove associações, foram encontradas 

05 de benemerência - assentadas em discursos filantrópicos e caritativos-; e 4 de socorro mútuo - 

pautadas em princípios identitários de ordem nacionalista, étnica e laboral e compromissadas com a 

proteção entre pares -. A intensa participação feminina na administração e direção das entidades 

evidencia-se nas arrecadações de fundo para as associações e na criação da Maternidade Botucatuense 

(1918) fundada e gerenciada somente por mulheres. A oferta de medicamentos homeopáticos e conselhos 

mediúnicos, para cura de moléstias do corpo e da alma pela Sociedade Centro Espírita de Botucatu 

(1918), instigam a investigação sobre as artes de curar na região. Considerando que cada uma dessas 

associações atuou de forma diversa e dinâmica e compôs o mosaico assistencial da cidade até o período 

do Estado Novo; e que necessitam de análise particularizada e aprofundada, optou-se, nesta dissertação, 

por destacar a Casa Pia, a Sociedade Assistência aos Morpheticos e a Misericórdia Botucatuense, dada a 

mobilização de recursos e a possibilidade de se pensar arranjos e tensionamentos na constituição do 

modelo assistencial-misto e suas representações na cidade. Imprescindível ressaltar a forte atuação de 

maçons, tanto nas entidades benemerentes, quanto nas mutualistas, ora como fundadores, ora como 

diretores – exceto na Casa Pia-. Tal constatação, por meio do cotejamento entre documentos das Lojas 

Maçônicas Guia do Futuro e Regeneradora Botucatuense, estatutos das associações e edições de “O 

Correio de Botucatu”, permite vislumbrar a presença de uma singular rede assistencial correndo pelos 
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Para SANGLARD e FERREIRA
66

: 

 

“a associação entre médicos, filantropos e poder público, seria o 

único arranjo capaz de viabilizar a assistência hospitalar para as 

populações urbanas empobrecidas em crescimento acelerado e 

fustigadas por doenças endêmicas e epidêmicas” (p. 159). 

 

Registrada como associação de beneficência, em 1895, a Misericórdia 

Botucatuense, em extenso estatuto, comprometeu-se a: 

 

“[...] crear e manter um Hospital onde se exercerá a caridade, 

soccorrendo os pobres e necessitados tratando enfermos 

desvalidos sem distincção de nacionalidade, cor, estado, crenças 

religiosas etc. A associação também praticará a caridade fora 

desse Hospital protegendo os encarcerados etc” [grifo meu] 

(Livro de Registro das Associações de Botucatu. 1893-1929. 

Vol 1. fl. 11-verso). 

 

Para a construção, manutenção e custeio do Hospital, esmolas e demais obras de 

caridade, a associação contaria com as joias e mensalidades dos sócios, doações de 

benfeitores, subvenção estadual e municipal e admissão de doentes pagantes mediante 

pensão determinada. Em contrapartida, a Misericórdia Botucatuense se comprometia a 

oferecer total proteção com a admissão preferencial de pobres a juízo do médico da 

associação. Em caso de falecimento do sócio, no Hospital ou fora dele, a exumação 

também ocorreria à custa da entidade. 

Nos anos de 1904 e 1912, os estatutos da Misericórdia sofreram alterações como 

a isenção de contribuição aos médicos associados – caso a prestação de serviços à 

Misericórdia se desse gratuitamente-
tt
. As averbações revelam aumento de procura por 

diversos segmentos sociais, expansão do corpo clínico e problemas crônicos na 

manutenção da entidade, sendo possível captar “a mudança na forma de perceber as 

                                                                                                                                                                          
subterrâneos da cidade, como também entender muitas dessas associações, em certa medida, como 

entidades paramaçônicas. 

 
tt
 Foi possível encontrar anúncios de atendimento clínico de médicos que atuaram na Misericórdia 

Botucatuense, entre eles os de Costa Leite (“O Correio de Botucatu”, 28/09/1902), revelando que ao 

menos ao início do século XX a dedicação deste esculápio não se dava exclusivamente ao hospital, 

contrapondo-se ao mito do sacerdote médico cunhado em sua biografia.  
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práticas assistenciais, traduzida na lenta passagem de um sistema ainda de base 

tradicional para outro”
65

. 

Como peculiaridade do Hospital da Misericórdia, em Botucatu, destaca-se a 

presença maçônica na administração e no corpo clínico
uu

 do nosocômio, desde sua 

inauguração, ainda que com oscilações decorrentes do jogo político local.  

O corpo clínico - sob a batuta de Antonio José da Costa Leite-, cristalizou no 

tecido social o discurso do “dom” e do “sacerdócio” médico no atendimento aos pobres 

da Misericórdia
61

. Ao mesmo tempo em que, como maçons, os médicos receberam 

votos de louvor pelo cumprimento ao preceito de fraternidade
vv

: 

 
“Os serviços médicos, a cargo do Dr. Costa Leite, único medico da 

cidade e da zona, foram sempre gratuitos. Os médicos que vieram 

mais tarde, clínicos e cirurgiões, tanto no passado como no presente, 

nada recebiam e nem recebem pela assistência que prestam ao 

Hospital e aos doentes pobres. O Dr. Costa Leite que clinicou mais de 

60 anos e morreu na pobreza, fez escola. (...) o vulto gigantesco, o 

herói dessa cruzada de benemerência que é a vida da Misericórdia 

Botucatuense, o apóstolo da caridade cristã, foi o dr. Antonio José da 

Costa Leite.”
114

 (p. 123). 

 

Se a compaixão e a caridade tornaram-se bandeiras hasteadas pelos médicos 

locais, faz-se imperativo lembrar CANGUILHEM
124

 e historicizar a ingerência da 

assistência médica sobre os infortúnios: “É aqui que certo discurso acha sua 

justificativa. Esse discurso é o da Higiene, disciplina médica tradicional, recuperada e 

                                                           
uu

 STERSA
125

 aponta que desde os primórdios da Misericórdia, o hospital contou com corpo clínico 

formado por esculápios de diversos cantos do país e do exterior. Baianos foram Antonio José d Costa 

Leite, Aristides Franco Meirelles, Vicente Vianna Júnior, Marco Túlio de Carvalho, Francisco Rodrigues 

do Lago e Edmundo Oliveira. Das Minas Gerais vieram Vital Brazil e José Procópio Teixeira Guimarães. 

Figueira de Mello era cearense, Joaquim Henrique Cardoso, maranhense, Arnaldo Moreira Reis, 

pernambucano, Luiz Felipe, capixaba e Miguel Zacharias Alvarenga e Jorge Vianna Bittencourt, 

fluminenses. Entre os italianos também atuaram no nosocômio os médicos Maggiore, Tadei, Antonio 

Gioia e os irmãos Paschal e Paulo Rugna e Miguel Losso. De acordo com Mott
64

 não foi incomum 

aportarem em São Paulo, durante a estruturação do mercado de trabalho médico e a organização do 

Serviço Sanitário paulista, esculápios naturais da Bahia e de demais estados da região norte e nordeste do 

país, formados pela Faculdade de Medicina da Bahia. Médicos italianos também cruzaram mares, 

aproveitando a expansão das atividades médicas no estado de São Paulo - oriunda do processo de 

urbanização e industrialização -, a fama de institutos de pesquisa, as reformas sanitárias e o mercado 

crescente de estabelecimentos públicos e privados prestadores de serviços de saúde. 

vv
 A pesquisa empírica no acervo histórico da Loja Guia Regeneradora, apontou a existência de pedidos 

de auxílio (e recibos de doação) – em cifra maçônica - para construção/manutenção de Santas Casas de 

Misericórdia em cidades paulistas e em outros estados brasileiros, apontando que muitas dessas entidades 

se formaram como  Associações paramaçônicas, o que permite análise inovadora sobre a trajetória de tais 

instituições.  
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disfarçada por uma ambição sócio-política-médica de regulamentação da vida dos 

indivíduos” (p. 37).  

No caso de Costa de Leite, o acúmulo de funções e cargos relacionados às questões 

públicas da população e suas obrigações com a sociabilidade maçônica, remetem às 

análises de CECILIA DONANGELO e PEREIRA
126

 sobre a ilusória neutralidade da 

prática médica que, muito ao contrário, expressa -como prática social que é-, as 

determinações estruturais e as dimensões econômica, política, ideológica e cultural da 

sociedade em que o facultativo se insere. 

O documento abaixo permite entrever, sob o contexto paulista, como as lojas 

maçônicas se constituíram em espaços clientelares e como a Misericórdia foi enredada 

em relações de compadrio, ainda que às custas do saber médico: 

 

“(...) estando doente e precisando de ser operado, [o irmão da 

loja ] desejava que essa operação fosse feita nesta Misericordia , 

alugando uma sala e assim assistido e operado pelos nossos 

irmãos Clinicos da Officina. O respeitável irmão Dr Costa Leite 

aconselhou o paciente ir a fazer-se operar em S. Paulo, visto que 

"aqui" teria encontrado difficuldades , por não ter todos os 

recursos necessarios. –(...) a nome do paciente se insistiu , para 

que a operação fosse feita "aqui". Em vista disso o Respeitável 

Mestre da Officina nomeou os irmãos Doutores Vianna Júnior, 

Lago e Simões, para que em commsissão se entendessem com o 

Dr Costa e definisse o caso.” (Livro de Actas Loja Guia do 

Futuro, 15 de outubro de 1917). 

 

Como aponta MESSORA
127

: 

“Os interesses corporativos dos médicos terminavam 

subordinados aos interesses e valores que sustentavam o status 

quo, isto é, a hierarquia, o poder político centralizado, a 

escravidão, a cidadania limitada e todos os outros valores que 

mantinham uma ética de favores e resultava numa sociedade 

patrimonialista e clientelista” (p. 62). 

 

Nesta medida, faz-se necessário algumas linhas sobre Costa Leite. 
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Iniciado na Loja América
ww

 antes de migrar para Botucatu e de alto grau 

maçônico
xx

, Costa Leite foi eleito várias vezes Venerável da Loja Guia do Futuro, 

templo que ajudou a refundar. Participou ativamente da consolidação do regime 

republicano na cidade
103

 e seu nome consta em ata de 1895 das “Damas da Caridade da 

Conferência de S. Vicente de Paulo”, pela oferta gratuita de seus serviços médicos aos 

pobres amparados pela instituição religiosa
yy

. A personalidade articuladora de Costa 

Leite, que flanava entre as diversas forças sociais que tensionavam a cidade, foi 

determinante nos arranjos para a concretização da Misericórdia Botucatuense.  

A negociação entre forças antagônicas em prol da construção de um hospital a se 

destacar regionalmente e referendar a imagem de cidade salubre e ordenada, se torna 

patente na origem das doações que permitiram erigir o prédio e constituir o patrimônio 

da associação, como nos atores sociais que assinaram a ata de fundação da Associação 

Misericórdia Botucatuense, em janeiro de 1893, entre eles Costa Leite, Padre Ferrari, 

Amando de Barros, Antonio Cardoso do Amaral
zz

, Samuel Levy, José Nigro, Brazil 

Gomes Pinheiro Machado, Floriano Rodrigues Simões, José Paes de Almeida, entre 

muitos outros
103

.  

Não se pode esquecer que, ao arquitetar a construção de um hospital para 

acolher pobres enfermos da cidade a juízo do diretor clínico (cargo que exerceu por 

anos a fio), Costa Leite cumpriu a Convocação do Conselho de Kadosch do estado de S. 

Paulo e chamou a si a edificação de asilos e hospitais. Receber pobres enfermos na 

Misericórdia - ou ainda levar-lhes em nome do Hospital o atendimento médico e os 

remédios-, se apresentava como estratégia de barrar a ascensão do conservadorismo 

católico, que se alastrava na mesma medida em que a miséria grassava pelos lares que 

recebiam socorro de irmandades, congregações e confrarias. Simultaneamente, 

                                                           
ww

 Ver RIBEIRO
107

 

xx
 Prestígio e distinção em uma sociedade iniciática marcada por rígida hierarquia como a Maçonaria 

yy
 Em 05 de maior de 1895, as Damas da Caridade - Conferência de S. Vicente de Paulo, deliberaram que 

se oficiasse aos facultativos Costa Leite e Miguel Alvarenga, pedido de auxílio médico “em favor dos 

pobres enfermos, que forem soccoridos por esta sociedade”. Na sessão seguinte, 12 de maio de 1895, foi 

lida a resposta dos médicos à Conferencia, onde colocaram “seus serviços médicos a disposição da 

mesma [Conferência vicentina] sempre que a saúde dos pobres tenha necessidade delles.”, no que os 

esculápios receberam voto de gratidão em nome de S. Vicente. 

zz
 Membro do clã Cardoso de Almeida, descrito como Presidente do Diretório Político do PRP, Presidente 

da Câmara dos Vereadores, Inspetor de Instrução Pública, Conselheiro de irmandades católicas entre 

outros cargos de destaque na cidade
101

 (Magalhães, 1920, p. 70-1). 
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fortalecia a personalidade de Costa Leite como grande benemérito da obra 

misericordiosa. 

Selara-se assim, em nome das alcunhas, uma grande negociação entre os altares 

sacros e profanos da cidade. A Misericórdia tornara-se um enorme caudatário de 

interesses, ideologias e representações em torno da assistência. Das constantes 

negociações sobre os tensionamentos inerentes ao seu nascimento dependeria a 

existência de suas alcovas. 

Em 1902, quando ordens religiosas criaram espaços exclusivos de assistência 

aos pobres, a Ordem de São Vicente de Paulo, em Botucatu, fundou sua Casa, se 

propondo a “manter uma casa de caridade onde sejam recolhidos doentes pobres e 

inválidos.” (Livro de Registro das Associações de Botucatu. 1893-1929. Vol 1.fl. 35-

verso). Prevendo abertura de hospital em prédio alugado até edificar a sede, com asilo e 

depósito de gêneros para distribuição aos desafortunados da cidade, a Casa Pia se 

sustentaria com contribuições espontâneas de seus sócios, rendimentos de bens futuros, 

donativos, esmolas e subscrições
aaa

. Nos anos subsequentes, os vicentinos concorreram 

com afinco às campanhas pela instalação do Bispado na cidade, intento alcançado na 

bula papal de 7 de Junho de 1908.  

Resolvido o Bispado, coube aos trabalhadores doentes fugidos da Noroeste, em 

busca de lenitivo na Misericórdia, estamparem as publicações de “O Correio de 

Botucatu”, entre os anos de 1909 e 1910.  

Em ofício ao Secretário de Agricultura de São Paulo, publicado em jornal da 

capital, o prefeito de Botucatu solicitou urgentes providências às autoridades estaduais: 

 

“Esses maltrapilhos doentes veem, na sua maior parte a pé, 

outros pela estrada de ferro, por conta própria Ainda há dois 

meses dois desses infelizes vieram de Bauru, sob um vagão de 

passageiros da Sorocabana, presos aos tirantes, numa incomoda 

e arriscada posição. Causa pena ver-se esses doentes. Pálidos, 

                                                           
aaa

 Em 1924, no Volume 2 do Livro de Registro de Associações, a averbação do artigo sobre os fins da 

Casa Pia São Vicente de Paulo fez desaparecer o intento de se construir Hospital e do recolhimento ao 

doente, prevalecendo o amparo aos indigentes e a educação às crianças e moças, adotando para seus fins o 

seguinte texto: 1) manter um asylo de mendicidade e protecção à velhice desamparada; 2) manter uma 

escola primaria sob os mesmos programmas das escolas estadoais idênticas, para os filhos dos asylados e 

demais indigentes; 3) manter logo que seja possivel uma escola profissional feminina; 4) manter quando 

houver opportunidade um orphanato; 5) manter, havendo possibilidade, um retiro para sacerdotes 

inválidos. (fl. 32) 
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famintos, são abandonados à mercê da sorte, mal adquiriram a 

moléstia. Na Misericórdia local não há mais disponível (...) A 

outros, os mais gravemente enfermos, a Misericórdia tem dado 

passagem. Urge que sejam tomadas providências e esperamos 

que o Sr. Dr Secretário da Agricultura as dará ou as solicitará de 

quem quer que seja” (O Estado de S. Paulo, 2 de abril de 1910, 

p. 1. apud Moratelli
99

, p. 122). 

 

A solicitação da autoridade municipal ao governo estadual pretendia interromper 

a chegada de novos miseráveis na cidade, revelando preocupação com a seleção dos 

doentes a serem tratados “...era preciso evitar que mendigos de outros lugares viessem 

sobrecarregar a generosidade da população”
17

 (p. 109). 

Uma vez que instituições como a Misericórdia, a Casa Pia e o Asilo dos 

Morféticos contavam com doações da população local e com repasse de recursos 

municipais e estaduais e, ainda assim, apresentavam déficits crônicos em suas 

contabilidades, a Municipalidade não desejava arcar com o ônus dos doentes de outras 

regiões
bbb

. Procurava-se assim, expulsar os itinerantes e restringir o atendimento aos 

moradores locais
118

. 

Além do mais, tal medida também asseguraria as fronteiras físicas e imaginárias 

do cordão sanitário que dividia a mítica “Terra dos Bons Ares” da insalubre zona 

noroeste, evitando que o estigma das doenças do Extremo Sertão pudesse manchar sua 

fama de “Capital” da região. O que nos sugere:  

“um olhar mais atento às condições locais que possibilitaram 

não só consolidar um discurso político em favor do saneamento 

e da intervenção técnica para alcançá-lo, mas também certas 

práticas do poder municipal para atender expectativas da elite 

local."
53

 (p. 177). 

                                                           
bbb

 Consta em crônica local que, em 1908, o governo paulista subvencionou a Misericórdia Botucatuense 

com 15 contos de réis; e com cinco contos de réis o Asilo São Vicente de Paulo e o sanatório para 

tuberculosos “Amando de Barros” (anexo á Misericórdia) respectivamente. Como também que, em 1913, 

mesmo com as subvenções públicas, a Misericórdia já convivia com déficit permanente, dependendo de 

diversas campanhas populares para aplacar suas dívidas
103

. 
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PARTE II – TEMPOS FEBRIS  

 

 

“Filha da raiva de Jeová – a Peste 

N’um insano ceifar que aterra e espanta 

De espaço a espaço sepulturas planta 

E em cada coração planta um cipreste!”  

A Peste, Augusto dos Anjos 

 

APRESENTAÇÃO 

A complexidade das significações e representações da doença, ideias de 

causalidade e desenho clínico são construções históricas mediadas pelas dimensões do 

individual e do coletivo. A doença não se resume à sua evidência orgânica ou ao 

universo individual – sendo este apenas um nível de análise-, pois suas manifestações 

físicas só ganham sentido quando externalizadas pelo doente e organizadas pelos 

saberes disponíveis
37

. 

Quando a produção e distribuição de enfermidades são compreendidas no bojo 

do processo saúde-doença sob a revalorização dos aspectos sociais
128

 “o social rompe os 

estreitos limites explicativos nos quais até então estava confinado para ser percebido 

como um campo estruturado no interior do qual se desenrola o processo saúde-

enfermidade”
129

 (p. 31). 

Segundo PAIM
6
: 

 

“(...) no es la simple existencia de um problema de salud en el 

âmbito de la colectividad lo que lo convierte en objeto 

privilegiado de las medidas de salud pública. Tales medidas 

dependem de uma determinada lectura da realidad sanitária 

efectuada por el Estado por médio de sus aparatos y 

funcionários, teniendo em cuenta lãs repercusiones econômicas 

del problema, las presiones políticas em el sentido de enfrentarlo 

y las percepciones manifiestas en la sociedad, ya sea sobre la 

existência del problema o sobre su superación” (p. 155). 

 

Tensionado por aspectos sociais, políticos e culturais, o desenvolvimento do 

conhecimento científico sobre as doenças não se dá em esfera evolutiva e linear, mas 
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sim por conjuntura que lhe confere hierarquização dos males e, por conseguinte, a 

priorização das ações médicas, sanitárias e de laboratório no combate às patogenias. 

Como resultado, o arsenal terapêutico de uma especialidade médica “é o produto final 

de uma série de concepções e de pesquisas científicas, que vão desde a compreensão 

sobre a doença a ser tratada até a forma mais eficiente de combatê-la”
130

 (p. 13). 

No caso da doença a qual se propõe este estudo:  

 

“As denominações atribuídas à gripe ao longo dos séculos foram 

incontáveis. E porque os conhecimentos médicos eram limitados 

e a doença assumia, com frequência, múltiplas e diferentes 

formas clínicas aos olhos dos especialistas dessas épocas mais 

recuadas da história médica, cada “arremetida” de influenza era 

facilmente confundida com uma nova entidade nosológica 

considerada, verdadeiramente inaudita.”
131

 (p. 98). 

 

E realmente o era, pois ainda que uma doença permaneça com a mesma 

nomenclatura ao longo dos tempos “(...) sua causa é outra, sua terapêutica é outra, seus 

sintomas, seu reconhecimento, e até mesmo seu sofrimento tem outra qualidade”
127

 (p. 

196). 

Se as respostas às doenças e suas significações correspondem às necessidades, 

sentidos, percepções e valores do contexto vivido, ao estudá-las: 

 
“(...) a história pode apreender como se constroem, nas condições de 

seu tempo, o discurso clínico e da patologia ou o da epidemiologia do 

coletivo e de sua esfera social, nunca separados, mas imbricados e sob 

circunstâncias das mais diversas ordens: corporativas, sociais, 

políticas e científicas”
132

 (p. 27). 

 

Neste cenário, a epidemia de Gripe Espanhola é entendida como possibilidade 

de estudo devido momentos de convulsão social, ou seja, de rupturas de ordenamentos 

estabelecidos, serem flagrantes de discursos e ações que desnudam imaginário de 

crenças, saberes, comportamentos e interesses, na trama histórica, tanto na perspectiva 

da estrutura social, quanto na da condição humana
80

. 

Dada sua letalidade e seu misterioso e rápido alastramento, a Gripe Espanhola 

desafiou os saberes especializados e o prodigioso e independente Serviço Sanitário 

paulista. Sua dramaticidade expôs as vísceras da intervenção sanitária no estado de São 

Paulo, mobilizou a sociedade e conclamou Municipalidades ao combate epidêmico.  
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A EPIDEMIA DE GRIPE ESPANHOLA DE 1918  

 

 

“era apavorante a rapidez com que ela ia da invasão ao 

apogeu, em poucas horas, levando a vítima às sufocações, 

às diarreias, às dores lancinantes, ao letargo, ao coma, à 

uremia, à síncope e à morte em algumas horas ou poucos 

dias (...)”
133

 (p. 199). 

 

Relatos de Hipócrates em seu Livro IV das Epidemias e de Tucídides sobre 

doença que arrebatou atenienses em 431 a.C., atestam presença de enfermidade cujos 

sintomas de infecção catarral e desarranjos sociais grassaram pelo mundo antigo em 

diferentes vestes. Narrada em suas aparições epidêmicas e sob variados contextos sócio-

históricos, a enfermidade atravessou séculos recebendo diversos nomes a cada investida 

de maior ou menor expressão. Reportada como doença da civilização por seu contágio 

direto pessoa a pessoa, na Idade Média, a enfermidade - e seu conjunto de 

manifestações - passou a figurar em tratados médicos sob o desígnio de Gripe ou 

Influenza
37,134

. 

Sem consenso sobre a origem de seus nomes, a enfermidade aparentemente 

familiar e contraditoriamente misteriosa irrompeu mais uma vez ao final do século XIX, 

em meio à revolução provocada pela teoria microbiana do cientista francês Louis 

Pasteur, espantando mais pela sua rápida propagação pelos continentes do que pela 

letalidade
37

. 

Nos gabinetes científicos, os debates sobre a proliferação de doenças – de um 

lado pela ação microbiana e por outro pela infecção miasmática –disputaram a atenção 

dos cientistas junto às ondas de gripe de 1889 e 1891 que varreram quase toda a 

superfície terrestre tornando a enfermidade, segundo estudiosos, fenômeno endêmico 

entre os países que receberam sua visita
131

. 

Neste período, no Brasil, debruçados sobre a erradicação de epidemias como a 

da febre amarela que propagava-se na recente República e comprometia as insígnias de 

ordem e progresso da nova Nação, clínicos e higienistas travaram embates entre o 

desenvolvimento da experimentação com a instituição de uma ciência dos micróbios ou 

a continuidade das práticas e saberes correntes
135

. A ausência de consenso sobre a 
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associação da doença a um microrganismo exigia evidências da eficácia da teoria 

pasteuriana tornando a microbiologia no debate científico “(...) umas das batalhas 

fundamentais a ser vencida pelos médicos, na afirmação de sua ciência (...)”
73

 (p. 58). 

A virada para o novo século XX, no país, seguiu marcada pelas discussões e uso 

de dispositivos médicos e sanitários não só em tentativas para erradicar doenças, mas 

como ideário das elites sobre o futuro da Nação e a formação do povo brasileiro na 

organização do novo regime: 

 
“A partir das primeiras décadas do regime republicano do 

Brasil, a inquietação dos médicos e das instituições de saúde 

pública com as condições de higiene nas áreas interioranas e nas 

grandes cidades revelava também a preocupação com os 

destinos da raça brasileira e os laços que integravam a pátria”
136

 

(p. 19). 

 

Em São Paulo, o domínio do “paulistanismo” ou “paulistanidade” frente ao 

cenário político central foi reforçado pelo discurso científico que apontava a 

excepcionalidade sanitária paulista e alçava o estado como o único capaz de empreender 

um projeto civilizador e progressista no território nacional. Contudo, sob suas barbas e 

em suas franjas, as intervenções de controle sanitário da Província sobre as 

Municipalidades não eram tão aplaudidas pelas elites regionais que disputavam 

autonomia e se rearranjavam no jogo político do federalismo: 

 

“os confrontos entre instâncias municipais e estaduais 

interferiram na organização e no direcionamento dos projetos a 

serem implantados, o que acabava por comprometer a saúde de 

seus habitantes.”
62

 (p. 223). 

 

Entre geadas e nuvens de gafanhoto o país percorreu a década de 1910 sob 

desafios internos e ecos de acontecimentos internacionais como a Primeira Guerra 

Mundial, iniciada em 1914, e a Revolução Russa, em 1917. A consolidação da medicina 

como prática oficial de cura e de modernização do espaço urbano por meio de medidas 

saneadoras conexas ao ideário científico, o debate da questão nacional por intelectuais, 

sanitaristas e eugenistas, a resistência operária por melhores condições de vida na 

grande paralisação de 1917 e o envolvimento efetivo do Brasil no conflito mundial
59,136

, 

foram alguns dos elementos que pintaram em tons fortes a turbulenta década.  
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O que não se esperava é que na primavera de 1918 além da guerra e da praga, 

chegasse a tão temida peste... 

Maior epidemia da história e altamente agressiva, a Gripe de 1918 associou-se a 

graves infecções respiratórias desenvolvidas na sequência da contaminação gripal, 

levando enfermos rapidamente a sucumbirem ao mal
131

. 

Estima-se que tenha atingido cerca de 80 a 90% da população do planeta e 

provocado entre 20 milhões (oficialmente) e 40 milhões de mortes (considerando as 

dificuldades do período em diagnosticar, atribuir e registrar a causa mortis) entre os 

tempos finais da guerra e os meses iniciais de 1919
37,129,137

. 

Tornando-se conhecida como Gripe Espanhola – mas com provável origem nos 

campos de treinamento militar no interior dos Estados Unidos da América-, a Gripe 

pneumônica, recebeu tal nome devido Espanha - neutra entre os anos de Guerra (1914-

1918)-, ter veiculado em sua imprensa a existência da epidemia e de sua letalidade 

levando a associarem os primeiros casos da doença a este país
138

. 

Com a propagação exacerbada pelo deslocamento de soldados combatentes e 

combalidos pelas trincheiras do flagelado continente europeu, a Gripe arrastou corpos 

pela América e África, Ásia e Oceania. Somente algumas ilhas isoladas do pacífico não 

entraram em sua rota
131,138

. 

Em Portugal, o medo crescente levou a população de Leiria à procissão de 

penitência dominical sob os clamores de “doloroso cântico Senhor Deus! Misericórdia”, 

em uma marcha lenta rumo ao templo de Nossa Senhora da Encarnação
131

 (p. 245). 

Encontrando vidas castigadas pelo conflito mundial e debilitadas pela carestia, a 

Gripe Espanhola avançou em três surtos epidêmicos. Todavia, passando ao largo da 

devastação que causava na Europa: 

 

“As primeiras notícias sobre a doença [no Brasil] não tinham 

qualquer sinal alarmista; relatava-se a ocorrência da epidemia 

em Portugal, como um acontecimento longínquo, que se passava 

lá do outro lado do oceano. Como se a distância pudesse 

proteger-nos e impedir a expansão além mar de doenças desta 

natureza”
139

 (Brito e Trindade apud TEIXEIRA, 2019, p. 6). 
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Aportando no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, a bordo do navio S.S. 

Demerara, vindo de Liverpool, em 14 de setembro de 1918, depois de fazer escalas em 

Lisboa, Recife e Salvador, a Gripe Espanhola invadiu o país em sua forma mais 

virulenta e contagiosa. Alastrando-se rapidamente do litoral aos sertões, de norte a sul, 

das grandes capitais aos pequenos povoados, logo passou a fazer vítimas fatais
129,137,140

.  

Em comunicado à imprensa, em 16 de outubro de 1918, o Serviço Sanitário 

paulista – órgão fundado em 1892 e detentor de prestígio - endossava a opinião de que a 

doença ao se deparar com o clima tropical minimizaria sua virulência tornando-se a 

velha e desconfortável Gripe
141

. 

 

“A população, não só de S.Paulo, como do Rio e de todo o 

Brasil de Norte a Sul, tem estado ultimamente alarmada com o 

aparecimento da chamada “gripe espanhola”, que nada mais é 

senão a gripe, a influenza comum. 

O alarme tem sido infundado, porque a moléstia, apesar de sua 

grande contagiosidade, tem reinado com caráter muito benigno: 

os poucos óbitos até hoje registrados são devidos a 

complicações secundárias, dependentes talvez das condições 

individuais. Não é a primeira vez que assistimos a tais surtos 

epidêmicos da influenza (...)”
137

 (p. 101). 

 

Mas, ainda que as autoridades insistissem em Gripe sem maior gravidade ou 

risco de sequelas, as notícias enfaticamente publicadas na imprensa, a partir de 

setembro, sobre a morte de brasileiros que desembarcaram na África a caminho do 

combate mundial na Europa e a multiplicação de adoecimentos e óbitos em várias 

localidades do país, colocaram a população em polvorosa
137,138

. 

O desconhecimento sobre as especificidades da doença e a impossibilidade de 

barrar sua marcha denunciavam fragilidades na estrutura da defesa sanitária brasileira 

ao passo que desafiavam o conhecimento médico em um momento onde se acreditava 

que “(...) a ciência parecia fornecer os meios para a solução de todos os problemas, uns 

mais fáceis, outros mais difíceis, insolúveis jamais, pois sempre haveria uma ‘fórmula 

feliz’ para resolver os desafios da cidade e os problemas de saúde de seus moradores”
137

 

(p. 68). 

Assim, mesmo desprovidos de maiores informações sobre a malfadada peste, a 

população seguia cobrando esculápios sobre a prescrição de terapêutica, quando “(...) a 
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maioria dos médicos [brasileiros] concordou, assim como seus colegas de outros países, 

em definir a moléstia como sendo microbiana, endêmica e mundial: a gripe”
138

 (p. 144). 

As controvérsias em torno da causa da Gripe ser ocasionada pelo bacilo de 

Pfeiffer ou por um vírus filtrável - onde o agente patogênico só viveria no interior de 

células vivas-
ccc

, somadas às pressões e expectativas de certos grupos sociais e às duras 

críticas sofridas por Carlos Seidl, Diretor Geral de Higiene do Brasil, apontara a 

inocuidade de medidas profiláticas diante da difusão e contágio atribuídos ao Influenza, 

levaram cidades como Florianópolis, Campo Grande e Belo Horizonte a decretarem 

quarentena, medida restritiva e impopular adotada já no transcurso epidêmico para deter 

a circulação da Gripe
37

: 

“No Rio, apesar de ser o professor Carlos Seidl uma nomeada de 

scientista, um medico de real valor, o presidente da Republica, 

attendendo ás reclamações da imprensa, comprehendendo que 

não era elle o homem para a gravidade do momento substitui-o 

collocando na direcção da Saúde dr. Thephilo Torres.” (Jornal 

“A Tarde”. Salvador, 22 de outubro de 1918. Capa). 

 

Ao mesmo tempo, as denúncias à incúria do poder público em deter o avanço do 

mal foram solapadas em muitas localidades pela urgente mobilização no socorro às 

vítimas. Com ampla organização da sociedade civil, os auxílios variavam do 

recolhimento e distribuição de doações, ao trabalho voluntário no acolhimento aos 

doentes e disponibilização de funcionários, recursos e produtos por empresas, como no 

caso de Rio Grande e Porto Alegre, onde junto aos demais estados do Sul, a epidemia 

avançou na primeira quinzena do mês de outubro
37

. 

Em Salvador, os bairros mais atingidos foram os de maior densidade 

populacional e com moradores em precárias condições de vida. A epidemia emoldurava 

nos jornais as disputas entre as facções políticas do estado que expunham em suas 

discussões a insalubridade, a inoperância das autoridades sanitárias e a insuficiência dos 

serviços de saúde da capital: 

 

 

 

                                                           
ccc

 Ainda que haja vasta e relevante produção no campo da História da Ciência e que por vezes alguns de 

seus autores sejam mencionados neste trabalho, faz-se importante apontar que a opção teórica para o 

constructo desta dissertação é a História social das práticas médicas e sanitárias. 
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“Grippe 

Acautelem-se os Paes de família. O Mal ataca de preferência 

escolas e collegios 

A pandemia da grippe é assustadora. 

Meia cidade ou mais está contagaida. 

Há lares, como á rua do barão de Iataparica, em que 

desappareceram famílias inteiras. 

O próprio sr.governador já foi victima do mal reinante. 

Entretanto, a direcção da Saude Publica permanece de brazos 

cruzados. 

Depois de informar, sem exhaustiva publicidade, quaes os 

postos e os médicos encarregados de vaccinação contra a 

varíola, não fez mais nada. 

Os collegios e as escolas continuam abertas, com grandes 

agglomerações de creanças, e é nellas que se dá o maior 

contagio. 

Ainda nesta manhã dizia-nos um professor que no collegio em 

que lecciona, a percentagem de grippados é apavorante. 

Bem Numa terra sem governo, o individuo para defender-se, 

deve tomar medidas de salvação. 

E no momento aconselhamos a todos os Paes que evitem a 

frequencia de seus filhos ás aulas. 

No Rio, em Nitheroy, no Recife, já os governos tomaram essas 

medidas extremas. 

Acautelai-vos que o governo continúa a mystificar a opinião 

fora do Estado, affirmando pela palavra desescrupulosa do sr 

Gonçalo Moniz, que a Bahia é uma estação de saúde, apesar da 

febre amarella, da bubônica e da “hespanhola” (Jornal “A 

Tarde”. Salvador, 18 de outubro de 1918. Capa). 

 

Se o editorial soteropolitano mostrou desavenças com o governo baiano e as 

reportagens subsequentes denunciaram os braços cruzados do poder público perante o 

hospital de gripados que teria se tornado a Bahia, Antonio Pacífico Pereira por sua vez, 

médico e docente da Faculdade de Medicina da Bahia, se valeu da reconhecida trajetória 

nos âmbitos da pesquisa, formação, divulgação médico-científica e atuação em 

conselhos sanitários, para conclamar autoridades, em primeira página, para o socorro 

aos doentes desvalidos
142

. 

Pacífico Pereira, destacado membro da elite médica e do movimento que viria 

ser cunhado posteriormente de Escola Tropicalista Baiana, com perfil profissional e 

visão cientificista marcados pelo experimentalismo
142

, não se esquivou dos debates 

médicos sobre qual seria o microorganismo causador da Gripe, se o bacilo de Pfeiffer 

ou o vírus filtrável, expondo seu parecer não só aos pares, mas também ao crivo dos 

leigos em periódico de grande circulação. 
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Em pronunciamento publicado na capa do Jornal “A Tarde”, Pacífico assumiu 

sua crença no patógeno descoberto por Pfeiffer como o agente etiológico gripal e 

apontou que mais do que atitude assistencial necessária, a atuação do poder público 

junto aos doentes pobres seria condição sine qua non para o controle da proliferação 

epidêmica, dada a comunicabilidade da doença: 

“Hoje [a gripe] é francamente cosmopolita. Não ha molestia 

alguma conhecida com tal capacidade de propagação, expansão 

tão rápida e espantosa velocidade de transmissão como a 

influenza, que em verdadeiras pandemias invade todos os paízes 

pelas suas vias de communicação mais promptas, e transporta 

facilmente seus germens pelos homens e pelas coisas. 

Influenza ou grippe, é esta a mesma moléstia conhecida há mais 

de quatro séculos pelos surtos epidêmicos em que tem assaltado 

quase todos os paízes. 

Os tratados da epidemiologia registram diversas epidemias de 

enorme extensão desde 1403, nas quaes a moléstia propagou-se 

da Asia por quase toda a Europa tendo em 1739 se estendido 

pela America do Norte, Mexico e Perú.(...)  

A influenza é uma moléstia microbiana, infecto contagiosa, de 

propagação rapida. 

É considerado seu micróbio especifico o bacillo descoberto por 

Pfeiffer em 1892 e confirmado por Kitasato, Metchnikoffi e 

outros sábios bacteriologistas. 

Sendo uma moléstia microbiana, infecto-contagiosa, cada 

individuo atacado constitue um fóco de infecção, em que os 

micróbios que proliferam se aninham nas fossas nasaes e na 

cavidade buccal são expelidos no ambiente e facilitam a 

disseminação e propagação da moléstia. As desinfecções buccal 

e nasal são indicações capitaes no tratamento da moléstia, não só 

para evitar a infecção geral do organismo como para prevenir 

graves consequencias, que resultam da propagação da infecção 

local pelos canaes e cavidades ósseas da base do craneo e da 

orelha media. 

O tratamento dos doentes pobres em domicilio seria, além de 

uma medida de assistência publica indispensável, indicação 

prophylactica de grande alcance, para extinguir os innumeros 

focos em que morrem ao abandono os doentes em antros de 

miseria, deixando accumulados nas habitações pesteadas os 

germens da infecção que ahi crescem de virulência e de 

actividade na propagação do mal. 

A assistência aos pobres e a desinfecção das habitações são 

medidas indispensáveis e urgentes que estão a exigir toda a 

attenção e cuidado dos poderes públicos.” (Jornal “A Tarde”. 

Salvador, 24 de outubro de 1918, capa). 
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Entre os baianos, sentimentos de impotência e angústia encontraram na 

articulação entre as recomendações médicas e a religiosidade o consolo para algo que já 

se acreditava estar na dimensão sobrenatural, exacerbando rituais católicos e de matriz 

africana e atraindo pessoas de diversas camadas sociais dada a circularidade cultural das 

práticas da tradição popular
143

. 

Em Sergipe, o Lazareto Público foi designado pelo Diretor de Higiene para 

receber os gripados, porém, era tarde demais... A Gripe já se espalhara entre os 

sergipanos, obrigando o Presidente da província, em menos de vinte dias após a 

primeira notificação da doença, solicitar à Assembleia Legislativa a aprovação de duas 

leis que conferiram crédito de 110 contos de réis ao combate da epidemia sob 

responsabilidade da Higiene e Saúde Pública (mais de três vezes a dotação orçamentária 

anual que o setor recebia). Ainda assim, entidades civis, particulares e religiosas se 

engajaram no socorro público para distribuir medicamentos, alimentos para indigentes, 

realizar a remoção de cadáveres e a desinfecção de casas: 

“O tratamento usado para enfrentar a gripe era um purgativo, 

óleo de rícino ou água laxativa vienense, um antitérmico, 

cápsula de aspirina, pyramidon ou antipyrina, e um xarope de 

alcatrão. Para desinfetar as casas usava-se creolina, alcatrão e 

gás sulfuroso, como também se queimavam alcatrão nas ruas e 

praças”
144

 (p. 3). 

 

Em Belo Horizonte, mesmo com a proibição de tradicionais ritos religiosos pelas 

autoridades municipais, a epidemia não impediu que a população se aglomerasse em 

missas e procissões em intenção aos mortos ou pelo término do flagelo. E, mesmo no 

auge epidêmico, talvez por ligações entre a Imprensa e o poder público, os jornais 

pouparam de afrontas as autoridades locais
145

. 

Em Belém, a crise decorrente do término do ciclo da borracha e dos prejuízos da 

guerra, foi acirrada pela entrada da Gripe na região norte do país. Os aumentos abusivos 

de produtos de primeira necessidade levaram à precariedade das condições de vida da 

população. Em contrapartida, a imprensa paraense poupou o poder público de maiores 

críticas e explicações e, dada a escassez de médicos, a medicina local não travou 

relevantes entraves às práticas populares de cura
146

. 

Na passagem da Gripe em Goiás
147

 e Manaus
148

 a mortalidade se elevou não 

somente pela epidemia, mas pelo aumento excessivo nos preços de alimentos e 
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remédios imputados pelos comerciantes à população mesmo diante da carência 

financeira do povo, o que aumentou as taxas de desnutrição e comorbidade.  

Em São Paulo, a marcha epidêmica iniciou seu percurso funesto nos primeiros 

dias do mês de outubro de 1918, espalhando-se pelas diversas localidades do estado. 

Em 15 de outubro, o Serviço Sanitário paulista confirmou oficialmente à 

população a existência da doença, com auge entre o dia 23 de outubro e o transcorrer de 

novembro de 1918, com declínio a partir do dia 26 deste último mês
19,137

. 

Durante este ínterim, a publicação de boletins de Arthur Neiva, Diretor Geral do 

Serviço Sanitário paulista, a instalação de aparelhos telefônicos para transmissão de 

orientações e relatos do quadro epidêmico e a convocação de Municipalidades e de 

setores da sociedade, sob as ordens do Secretário de Estado de Negócios do Interior, 

foram algumas das medidas tomadas pelo Poder Público
19

. Entretanto, não foi o 

bastante para impedir a crise sanitária e a convulsão social: desabastecimento, saques e 

cadáveres aguardando enterramentos passaram a compor a paisagem caótica de São 

Paulo durante os dias do mal reinante
129

. 

Se “cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém”, na Gripe Espanhola 

este ditado foi tomado à risca! 

Medo e angústia tornaram-se partícipes do cotidiano do paulistano que teve o 

convívio social ceifado pelas constantes proibições de aglomeração e pelo pânico 

gerado pela peste.  

A Gripe desorganizara a vida urbana e o ambiente doméstico. Se muitas 

repartições públicas e comércios estavam com portas cerradas porque não havia restado 

pessoa sã para prestar o atendimento, nas residências o mesmo ocorria: em muitas casas 

já não havia um ente sadio para cuidar dos acamados. No que foi imprescindível a 

organização popular na provisão de cuidados, remédios e, notadamente, víveres para 

muitas famílias, considerando a desestruturação das autoridades municipais e sanitárias 

e a recomendação médica do leite e da carne de frango na recuperação dos gripados, 

elevando ainda mais os preços dos alimentos e tornando-os inacessíveis à maioria da 

população
129

. 
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“(...) As ‘classes pobres’ precisavam de médicos, remédios, 

muita comida e, também, de informação e limpeza. Na luta que 

a cidade de São Paulo estava travando contra a gripe espanhola e 

que envolvia, de uma forma ou de outra, todos os seus 

moradores, instruir, insistindo nas prescrições higiênicas, foi 

uma das armas para tentar debelar uma doença efetivamente sem 

remédio e, nesse processo educativo, regulador de hábitos, os 

mais pobres foram alvos privilegiados, tanto dos doutores do 

Serviço Sanitário quanto dos próprios jornais”
149

 (p. 114). 

 

Por ter sido reconhecida e comunicada à população como doença sem causa 

específica com recomendação de práticas e remédios e profilaxia individual, uma gama 

de compostos e elixires passou a desfilar em anúncios de jornais, prometendo cura, 

proteção ou pronto restabelecimento aos gripados e aos ainda não infectados.  

O Serviço Sanitário de São Paulo que antes da Gripe já se ocupava em deter as 

chamadas charlatanices viu na epidemia o trabalho redobrado, pois que os preparados, 

poções e fórmulas que prometiam efeitos miraculosos em linguajar coloquial e 

convincente encontravam-se divulgados em todos os lugares – inclusive nas páginas ao 

lado dos remédios autorizados pelo órgão-, revelando convivência íntima entre o oficial 

e o oficioso
137

. 

Antitérmicos, analgésicos, antissépticos, sangrias e purgativos disputaram 

espaços com homeopatias, chás, águas fluidificadas, rezas, passes, banhos quentes e 

conselhos para se evitar o pânico, pois acreditava-se que o desequilíbrio dos humores 

poderia vulnerabilizar os organismos para a entrada da Espanhola. Dentre estas e tantas 

outras tentativas de burlar a Influenza, a administração intensa de purgantes era a que 

provocava frequentes desmaios pelas ruas, confundindo-se com os próprios sintomas da 

Gripe. Aos sobreviventes, sobravam ofertas de compostos e acessórios para solucionar 

ou disfarçar a queda de cabelos que lhes atacava na convalescença gripal. 

Em mãos trêmulas e mentes delirantes, revólveres, punhais, pauladas, 

afogamentos e quedas ocasionavam frequentes tragédias: no ápice da febre, gripados 

atentavam contra a própria vida ou roubavam a existência de outrem
137

. 

Os corpos febris que mais rapidamente tombaram gélidos foram os já 

descarnados em vida, débeis pela fome, muitos já acometidos por moléstias decorrentes 

de inanição e moradias insalubres. A inexistência de leis trabalhistas que garantissem a 

convalescença remunerada, a jornada exaustiva de até 16 horas no chão de fábrica, os 
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parcos salários e a escalada constante nos preços de alimentos - mesmo após as 

reivindicações da grande greve de 1917 – levaram muitos operários à morte: 

trabalhavam enfermos sob o risco de condenar suas famílias à absoluta miséria
137

. 

Conhecida como “ceifadora de moços” por ter vitimado grande parcela da 

população entre 20 e 44 anos de vida, a Gripe em nada poupou os pequeninos em seus 

quatro primeiros anos de vida, na capital paulista. Entre duas obras que estudaram 

exaustivamente a Influenza na capital paulista
129,137

, não há consenso sobre a faixa 

etária de maior infortúnio. 

BERTUCCI
137

 traz que ainda que os enfermos se espalhassem por toda a cidade, 

os trabalhadores eram as grandes vítimas da Influenza. BERTOLLI FILHO
129

 credita à 

infância as maiores baixas pela epidemia - 40,75% de óbitos infantis contra 35,02% de 

adultos mortos-. Para este autor: 

“Pode-se atribuir a preocupação e a ênfase dada à mortalidade 

entre indivíduos adultos pelo simples fato de ser normalmente 

alta a taxa de óbitos infantis na cidade, uma vez que o sensível 

aumento das mortes de crianças durante o período epidêmico 

não chamou tanto a atenção como a de adultos. De qualquer 

maneira, fica por responder a questão se São Paulo foi uma 

exceção nos quadros gerais da pandemia gripal, em razão da 

elevada taxa de mortalidade infantil” (p. 87-8). 

 

Ao contrário da hipótese de normalidade levantada acima por BERTOLLI 

FILHO
129

, outra suspeita seria o escamoteamento dos óbitos infantis, em momento em 

que a criança ganhava estatuto de tesouro da pátria e a família de fiel depositária do 

futuro da Nação: “(...) na mesma medida em que a criança (viva) ganha valor, sua morte 

torna-se cada vez mais grave”
150

 (p. 183). 

Em São Paulo, sem considerar as diferenças abissais entre as condições 

materiais de vida próprias a cada grupo social e que determinavam desiguais 

oportunidades de viver e morrer durante a epidemia, as autoridades sanitárias - como 

filhas do seu tempo - propugnavam a “ilusão democrática da gripe” onde a semelhança 

biológica da população possibilitava que todos os paulistanos fossem igualmente 

susceptíveis à infecção gripal ou a ela sobrevivessem ou não
129

. 

Contudo, no cotejamento do perfil patológico da cidade com as especificidades 

dos distritos paulistanos e a propagação da doença, BERTOLLI FILHO
129

 concluiu que 
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os maiores focos de infecção epidêmica encontravam-se entre bairros periféricos e com 

aparato urbano e sanitário precário ou inexistente.  

No tocante ao imaginário coletivo imerso em conjunto de sentimentos e ações da 

população perante a “senhora do caos”, no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, 

TEIXEIRA
139

 analisou o medo, o pânico e a morte como fantasmas da epidemia e o 

destacado aumento de homicídios e suicídios: 

 

“Da mesma forma que no Rio de janeiro, a Gripe assumiria 

grandes proporções no estado de São Paulo. O Serviço Sanitário 

– instituição hoje considerada pelos historiadores da saúde 

pública como o mais bem montado serviço de saúde pública do 

país, neste período – não conseguiu impedir que a calamidade 

observada no Rio de Janeiro se repetisse. Tão logo a epidemia 

tomou grandes proporções, Arthur Neiva, então diretor do 

Serviço Sanitário, veio a público declarar a incapacidade deste 

órgão no combate à doença, pedindo a todas as pessoas e 

instituições capacitadas que ajudassem no combate ao mal e na 

organização das atividades destroçadas pela epidemia” (p. 9). 

 

Diante da confusão instaurada na pauliceia, a fé, assim como em outros pontos 

do país, também se mostraria recurso terapêutico: 

 

“A crença na vontade divina, que salva ou condena, forneceu 

aos desalentados paulistanos de 1918 resposta àquilo que 

atormentava o homem doente desde tempos imemoráveis. O 

remédio então era rezar e esperar pela benção ou o perdão: a 

cura, o fim do flagelo epidêmico”
137

 (p. 246). 

 

Para SILVEIRA e NASCIMENTO
37

: 

 

“[a experiência epidêmica de 1918] trouxe à tona um vasto 

universo de crenças e práticas associadas a uma percepção 

mágico-religiosa das doenças: curandeiros, adivinhos, 

benzedeiras, mezinheiros e santos, aos quais a população 

recorria nos momentos de ameaça. Vê-se assim que, ao lado das 

conquistas científicas, essas outras formas de entender e explicar 

a realidade continuaram exercendo papel importante na 

intermediação entre os homens e as doenças durante a chamada 

‘era de ouro’ da medicina” (p. 308). 

 

BERTUCCI
137

, ao recuperar percursos de estudos, debates, discursos e ações do 

fazer social dos médicos em meio às análises sobre as manifestações da doença e 
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propostas terapêuticas à Gripe, revela os esforços dos esculápios em reafirmar seu 

conhecimento sobre o sadio e o enfermo e assegurar o espaço social da medicina diante 

de tantos outros saberes de cura que perpassaram o cotidiano epidêmico. 

Entre microrganismos, eflúvios decorrentes da guerra, mutação da patologia em 

novas condições atmosféricas ou ainda desequilíbrio de comportamentos entre corpo e 

mente, os esculápios em suas diversas correntes teóricas não chegaram ao consenso. A 

Influenza seguiu seu curso epidêmico e se dissipou sem que os entendidos 

conseguissem explicar cientificamente sua aparição e virulência. A impotência diante da 

ausência de fármacos para combater as complicações da Gripe e de conceitos da 

virologia que ainda se desenhavam no campo da investigação médica, talvez possa 

explicar o silenciamento de uma epidemia tão avassaladora como a Gripe Espanhola na 

narrativa oficial dos países e da medicina
37

. 

Familiar e ao mesmo tempo desconhecida, a Gripe Espanhola lançou a ciência 

no contrafluxo do discurso progressista e linear de seu desenvolvimento, tensionando 

práticas científicas e populares de tratamento e prevenção
129,137

. 

Ao declínio da Influenza, atento em garantir a continuidade de seu 

reconhecimento social e anuviar a impotência protagonizada, o campo médico delegou a 

descoberta da etiologia gripal às pesquisas futuras, endossando a importância da 

medicina experimental para o bem social e retomando ares de um progresso que não se 

poderia deter: 

“(...) o conhecimento efetivo sobre a gripe estaria no futuro das 

pesquisas científicas, nas descobertas que poderiam 

proporcionar, e, desta maneira, o saber alopata continuaria não 

apenas se apresentando como merecedor de respeito como 

proporcionando credibilidade a seus doutores”
137

 (p. 288). 

 

Até o último dia de 1918, somaram-se oficialmente 116.777 moradores gripados 

e 5.331 mortes na cidade de São Paulo, ou seja, 1% da população da capital – que a 

época somava pouco mais 528 mil habitantes – não inclusos os adoecidos com sequelas 

e complicações
137

. Em seus estudos, BERTOLLI FILHO
129

 chegou ao número de 5.429 

mortes na pauliceia (p. 85). 

Segundo Arthur Neiva, Diretor Geral do Serviço Sanitário Paulista durante a 

Gripe Espanhola, “O historiador que, no futuro, procurar descrever as principaes 
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epidemias que assolaram o Brasil, com muita difficuldade poderá fazer idéa da 

formidavel calamidade que foi a grippe epidemica”
19

 (Prefácio). 

Não restam dúvidas de que há muito a se desvendar sobre a epidemia de Gripe 

Espanhola e seus desdobramentos no país. BERTOLLI
129

 alerta sobre o grande número 

de óbitos entre indígenas e o desaparecimento de inúmeras tribos na Floresta 

Amazônica. No Rio de Janeiro a contagem oficial apresentou 12.388, enquanto que no 

território paulista somaram-se 12.386 vítimas fatais que, somadas aos números 

conhecidos em outros estados da federação apontam 35.240 óbitos gripais, números que 

se acredita estarem aquém dos tempos febris.  

Desta forma, pensar o Brasil com radicalidade em suas especificidades e conferir 

destaque aos sertões - no caso paulista ao seu interior -, apresentou-se como desafio e 

convite a esta pesquisa histórica, tendo em vista que comumente estudos sobre a 

epidemia de Gripe Espanhola se debruçam sobre capitais brasileiras e cidades litorâneas 

apresentando vasto campo a ser explorado pelo Historiador. 

Neste sentido, os estudos de LIANE MARIA BERTUCCI
152

 e JOÃO PAULO 

DALL’ALVA
151

, sobre a Gripe Espanhola fornecem relevante contribuição à história 

regional paulista ao analisarem as estratégias e particularidades dos municípios de 

Campinas e Sorocaba, respectivamente, no enfrentamento à epidemia. 

BERTUCCI
152

, ao deitar os olhos sobre a passagem da Influenza em Campinas, 

defende que a imagem da epidemia de Febre Amarela que atingiu a cidade ao final do 

século XIX, viva na memória dos campineiros pela rememoração constante e cotidiana 

como instrumento de educação informal, foi determinante para que um mal maior não 

acometesse a região. Do prefeito aos trabalhadores, em ações públicas (governamentais 

e de entidades beneficentes) e particulares (de empresas e grupos de voluntários), postos 

de socorros e hospitais foram instalados para assistência médica e distribuição de 

remédios e refeições. A Prefeitura assumiu a fiscalização dos preços dos alimentos – 

principalmente do leite - para coibir aumento abusivo, e garantiu acesso ao frango pela 

venda desta carne a preços módicos pelo mercado municipal. Tais medidas levaram ao 

registro oficial de 209 óbitos, entre outubro e dezembro de 1918, diante de 74 mil 

habitantes. 
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DALL’ALVA
151

 discute as questões de saúde de Sorocaba sob a luz do tecido 

social do município, em meio aos debates políticos sobre a intervenção sanitária 

estadual e a autonomia local, as ações encampadas pelas elites regionais e as 

reivindicações populares em meio à epidemia. Ao narrar as querelas envolvendo a 

fábrica Santa Rosália e a desobediência de seu proprietário à orientação do médico 

Álvaro Soares pela interrupção do trabalho fabril, o autor aborda o aumento das 

atribuições dos médicos ao final do século XIX, a projeção social da profissão e a 

desmistificação da imagem da Manchester Paulista atribuída a Sorocaba, expondo a 

ineficiência das instituições médicas e de saúde da cidade naquele período e conferindo 

vozes à resistência operária. 

Tais investigações corroboram com a necessária busca pelo contingente e pela 

radicalidade do argumento histórico nas análises do campo da saúde coletiva. A 

constante contextualização e construção de diferenças, sistemas interpretativos e nexos 

causais, considerando as singularidades regionais sobre as representações e expectativas 

do que seria a ordem da cidade e a saúde do corpo nas diferentes localidades, evita 

vícios funcionalistas e enunciado totalizante e vazio de significados que enxergam na 

saúde valor idêntico e com vida autônoma dentro de qualquer sociedade, sem relativizar 

como se dá tal percepção em diferentes cenários socio-históricos
153

. 

Considerando que “a espessura e a extensão do real não se designam, nem se 

lhes confere sentido senão em um discurso”
1
 (p. 5) e acreditando que construir a história 

do sanitarismo paulista é contemplar, em seu bojo, trajetórias dos diversos municípios 

do estado que, distantes da Capital e em suas especificidades, construíram relações 

distintas com a agenda sanitária estadual, este trabalho se debruça sobre o fenômeno da 

epidemia de Gripe Espanhola de 1918 - , em Botucatu, município do interior paulista 

localizado em um alto de serra no sudoeste do estado de São Paulo, buscando deslindar 

os percursos da assistência local à saúde pelo seu avesso: a doença.  
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DO DESTINO AO DESATINO: A GRIPE ESPANHOLA EM BOTUCATU 

 

 

No decorrer dos anos de 1910, - sob a influência de expoentes do PRP- Botucatu 

já contava com luz elétrica e instalações de Bispado, 5° Distrito Eleitoral, Delegacia 

Regional de Polícia e, em 1911, uma Escola Normal.  

Como entroncamento de produtos entre a capital e o Sertão, com estradas de 

rodagem, estações da Sorocabana e duas redes telefônicas - a Bragantina e a Sul 

Paulista –, Botucatu tornou-se centro de transações comerciais e de prestação de 

serviços para a região oeste, o que a fez cidade mais populosa do Planalto Ocidental 

paulista
17,55

, figurando como “linda, rica, prospera e attrahente”
101

 (p. 31). 

 

Figura 7. Estação Botucatu da Estrada de Ferro Sorocabana, por volta de 1915. 

 

Fonte: Gerodetti JE, Cornejo C. Lembranças de São Paulo: o interior paulista nos cartões 

postais e álbuns de lembranças. São Paulo: Solaris Edições Culturais; 2003. p. 132 

 

Sob a égide de “Terra dos Bons Ares”, Botucatu percorreu os primeiros anos da 

nova década proclamando-se livre de doenças pelo clima, pela profusão de associações 

de benemerência, pelo aparato médico-sanitário e pelos equipamentos republicanos dos 

quais dispunha. Retroalimentava seus mitos de origem como território promissor, 

aprazível e salutar, em um misto de promessa e arrojo, capaz de proporcionar ao 
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hinterland que avançava pelo Oeste paulista, o último pouso civilizatório antes das 

matas desconhecidas e habitadas por indígenas. 

Tal destaque regional conferiu contornos às aspirações da elite botucatuense que, 

em um sistema de representações e valores, incorporou ao discurso da modernidade e do 

progresso o cumprimento de um papel histórico, de um destino que se impunha à 

população diante da localização geográfica da cidade:  

 

[...]. A excepcional situação geographica desta terra é seu maior 

elemento de progresso. Precisamos preparal-a e aos seus 

habitantes para seguir pari-passu o desenvolvimento expontaneo 

que a zona requer de nós.  Trabalhemos com affinco para tornar 

Botucatú uma grande urbs, a capital natural da zona sertaneja, 

servida pelos ramaes da Sorocabana e pela Noroeste.” (editorial, 

“O Correio de Botucatu”, 30 abril de 1911). 
 

A instalação da Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida” em seu imponente 

edifício – contíguo ao belo prédio do Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”- e o 

processo de institucionalização da escolarização de professores, em meio às discussões 

de governantes, elites e camadas médias sobre a necessidade de combater o 

analfabetismo e criar cursos de formação profissional, foram marcos na difusão da 

paulistanidade e do patriotismo, em Botucatu. 
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Figura 8. Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida”. 

 

Autor: Fotografia Rocha, s/data. Informações adicionais: FT0358 - Escola Normal antes do 

calçamento da praça. O calçamento foi feito depois de 1932. 

Acervo do Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi (MuHP), Botucatu, SP, Brasil. 

 

Se aparentemente as disputas partidárias se arrefeceram frente ao adoecimento 

de Amando de Barros e seu afastamento das lides políticas
ddd

, coube às transformações 

do professorado - calcadas em ideais de progresso e modernidade e à percepção do 

ensino como “missão”
96

 (p. 34)-, hastearem bandeira em prol do “espírito bandeirante e 

republicano”, que por meio da instrução formaria homens e mulheres capazes de 

engrossar as fileiras cívicas da Nação e do povo brasileiro.  

As cartas dos Diretores da Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida”  e do 

Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”, a disposição dos espaços internos e a 

                                                           
ddd

 Coloco aparentemente porque secretamente, nas sessões maçônicas da Loja Guia do Futuro, os 

membros eram instados a portarem seus títulos de eleitor tanto como compromisso cívico, quanto para 

com a Ordem, sendo que o controle se dava pelo Tabelião do Cartório da cidade, maçom do templo. De 

posse do documento, todos os membros deveriam votar em “bloco” no candidato indicado pelas potências 

maçônicas (quando em nível estadual ou federal) e pelo Venerável da Loja (quando pleito local). 

Considerava-se traição a omissão ou o voto contrário ao orientado pela Loja (lembrando que à época o 

voto não era secreto) e rendia ao eleitor desgarrado o "convite" ao quite-placet, ou seja, ao desligamento 

da oficina. Livro de Actas da Loja Guia do Futuro de 15 de outubro de 1917 e 11 de junho de 1918.  
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vigilância sobre o em torno, assim como, os exames de admissão, a escolha dos 

materiais didáticos e das obras adquiridas para a Biblioteca, descerram ações, ideários e 

dispositivos de poder utilizados na formação de crianças e normalistas. O constante 

rigor com os lentes, com o território físico e simbólico e com as alunas que deveriam 

corresponder à moralidade republicana, podem ser depreendidos do documento 

transcrito abaixo, onde o discurso moralista e filantrópico acena para a mulher, de 

vários pontos do social, com o perigo da prostituição e da perdição diante do menor 

deslize
156 p.89

: 

“Exmo Sr Dr Delegado Regional de Botucatú  

(..) solicito de V. Excia as necessarias providencias no sentido 

de se removerem das ruas centraes da cidade, por ondi 

diariamente são obrigadas a transitar as alunnas da escola 

Normal, e das escolas annexas, essas mulheres de moral 

duvidosa. V. Excia por certo não ignora que  exemplo é tudo e 

que como dirigente desta casa de ensino tenho a obrigação 

imperiosa e imprescindível de zelar pelas alunnas que aqui vem 

beber a agua ? da sabedoria, meu campo de ação, ao contrario 

do que possa pensar, abrange tanto  o periodo que comprehende 

o tempo das aulas, como aquelle que se lhe segue e lhe antecede, 

tendo eu amplos poderes para agir dentro e fora da Escola. E não 

há motivo para essas pessoas andarem a affrontar a moral, 

residindo no centro da população quando há um sem numero de 

casas vagas nos arrabaldes da povoação. Depondo este pedido 

nas mãos de V Excia tenho por bem cumprido o meu dever e 

estou certo que VExcia saberá auxiliar esta directoria, no que é 

unicamente de sua competência. Atenciosamente Saudações O 

Director Duilio Ramos” (p. 89)eee. 

 

Se na percepção dos dirigentes o desenvolvimento de um país se mediria pelo 

alcance de sua instrução e higiene públicas, que cumpririam o papel de cio da terra, a 

Escola Normal e o Grupo Escolar revelam exemplarmente em suas normas, culturas e 

práticas, os lugares ocupados pela Saúde e pela Educação na construção da 

paulistanidade, na Primeira Repúbica, como uma “(...) das forças ideológicas mais 

intensas e perenes atreladas à suposta bravura, audácia, coragem e disposição para o 

trabalho dos nascidos em São Paulo.”
121

 (p. 12). 

Em Botucatu – então sede de Bispado e desfrutando de prestígio espiritual na 

região -, uma das reelaborações culturais sobre a Questão Nacional que se tornou 

                                                           
eee

 Carta do Diretor da Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida” ao Delegado de Polícia, 8 de janeiro de 

1918, Livro de Correspondências do Director, V III – officios. 
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corrente entre o rebanho católico, foi a Igreja ter se auto-proclamado força motriz na 

recuperação da dignidade do povo brasileiro como Nação e pátria e na regeneração da 

sociedade, dado seu sentido de ordem e obediência.  Tal impulso levou líderes 

religiosos, entre os anos de 1916 a 1945, envolverem-se no tabuleiro político a fim de 

fazer dos ideais católicos as pretensões da Nação brasileira
111

. 

O intento ressoou nas pregações e, principalmente, nas leituras espirituais 

realizadas durante as reuniões das Congregações Católicas Femininas: a mulher, por 

excelência, gestaria o futuro do país, cabendo a máxima vigilância sobre seu corpo, sua 

moral e seus costumes: 

“Aos dezessete dias do mez de Outubro de mil novecentos e 

dezesseis, no consistório da Catthedral, reuniram-se as 5 horas 

da tarde, em sessão ordinaria, as associadas da Congregação das 

Filhas de Maria (...) 

De todas as associações é esta a que tem mais necessidade de 

progredir, porque trata-se de uma associação de moças, das 

quaes depende o futuro religioso do povo brasileiro. As filhas de 

Maria que não puderem tomar parte na comunhão com o devido 

uniforme, podem comparecer com qualquer então, trazendo 

apenas o distinctivo ...” (Livro de Actas da Congregação das 

Filhas de Maria, 17 de outubro de 1916) 
 

Nas palavras de CALDEIRA
111

: 

“A Igreja não era “do” mundo, mas “no” mundo. Assim, os 

católicos deveriam rejeitar o mundo secular, essencialmente mal 

e que buscava exterminar a Igreja Romana, e tentar “catolicizar” 

de todas as maneiras as suas instituições.” 

 

Em “O Correio de Botucatu”, a publicação ao final da década de 1910, versa 

sobre as Confrarias no gerenciamento da Casa Pia São Vicente de Paulo: 

“A Casa Pia, dividida em duas confrarias a de Sant’Anna e N. S. 

Lourdes, não tem poupado esforços para proteger a pobreza e a 

velhice desamparada, levando a todos o obulo de sua caridade 

pelo que merece nossos aplausos bem como o apoio e protecção 

de nossa população” (“ O Correio de Botucatu”, 14 de dezembro 

de 1918). 
 

E em relatório oficial da Secretaria de Negócios de Interior, a descrição da Casa 

Pia denota o fortalecimento do catolicismo na dinâmica social e assistencial da cidade e 

os caminhos abertos para a instrução religiosa no estado laico: 
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“(...) instalada em predio regular, contendo duas enfermarias, de 

sete camas cada uma, onde existiam 14 asylados, a sala do 

refeitorio, e sala de aulas, que comporta 120 pessoas. A 

frequencia é de 100 alunnos de ambos os sexos. A instituição 

socorre outros enfermos, em seus domicilios, fornecendo-lhes 

medico, pharmacia e dietas. A subvenção concedida pelo 

Governo do Estado é de 5:000$000 annuaes.
fff

 

 

O revigoramento da Igreja se fez sentir, sensivelmente, entre os maçons que 

acusaram o jesuitismo pela perda de frequência de alguns irmãos que debaixo do fogo 

cerrado de suas senhoras católicas, abandonaram as sessões no templo. 

Entre os meses de agosto e outubro de 1917, as atas da Loja Guia do Futuro 

demonstram a intensa inquietação de seus membros sobre o “caracter ultra religoso” que 

pairava sobre a Misericórdia, e que os irmãos - notadamente médicos-, deveriam 

defendê-la como "instituição altamente livre". Nas diversas sessões que se seguiram 

sobre o tema, os maçons foram conclamados a combater o clericalismo dominante na 

Comarca, que prosperava sob a chefia do Bispo da Diocese, e “que tende a tomar conta 

de nossa maior instituição de caridade”, sendo dever de todos “recorrer a todos os 

meios, mesmo pela imprença se for necessário” (Livro de Actas Loja Guia do Futuro, 

10 e 27 de agosto de 1917; 10 de outubro de 1917). 

Os ânimos exacerbados acompanharam a escalada beligerante do país e a 

entrada do Brasil no conflito mundial... 

Em 30 de outubro de 1917, o Diretor da Escola Normal- em resposta ao Diretor 

Geral da Secretaria de Negócios do Interior- negou a existência de alunos ou 

funcionários de nacionalidade alemã e, no dia seguinte, leu nas dependências do 

complexo escolar e para todos os presentes, a mensagem do Presidente da República no 

Congresso Nacional: o Brasil entrara em Guerra!
ggg

.  

Até o final do mesmo ano, sob os auspícios nacionalistas, a cidade já contava 

com Tiro de Guerra de número 523, Escotismo e uma filial da Cruz Vermelha. O 

patriotismo aflorado pelo conflito se encarregara de tecer alguns arranjos...  

                                                           
fff

 Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino Arantes 

- Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918, p. 80. 

 
ggg

 Livro de Correspondências do Director Vol. III 30 e 31 de outubro de 1917. 
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No ato de criação da Cruz Vermelha de Botucatu, o facultativo e maçom 

Octávio Simões
hhh

 - seu idealizador -, se pronunciou antes que a presidência da entidade 

passasse às mãos de D. Rosinha Monteiro de Barros Fleury, atuante na assistência 

católica local e congregada do Apostolado Sagrado Coração de Jesus: 

“A Cruz Vermelha, minhas senhoras, é o vosso exército (...) A 

Cruz Vermelha é, antes, uma milícia, uma sociedade de 

patriotismo e de piedade e não um “regimento de morte” de que 

não se volta nunca; e Botucatu , minhas senhoras, que possui a 

primeira comissão regional de escoteiros, paradigma, hoje, das 

que lhes serviram de modelo, a nossa cidade, meus senhores, 

que já formou a sua linha de tiro quase de improviso...; Botucatu 

não poderia ser a última em formar a sua Cruz Vermelha e 

oferecer ao Brasil o esforço colectivo de sua população, a 

dedicação máxima de seus filhos (...)”
155

 (p.79). 

 

Figura 9. Cruz Vermelha de Botucatu. 

 

Autor: Fotografia Rocha, datada de 1924. Informações adicionais: FT0081- Cruz Vermelha de 

Botucatu. 

Acervo do Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi (MuHP), Botucatu, SP, Brasil. 

                                                           
hhh

 Em ata de 22 de outubro de 1917, os membros da Loja Guia do Futuro decidiram fundar uma Cruz 

Vermelha em Botucatu e, para tanto, constituíram comissão de 7 maçons. Contudo, Simões – baiano e 

médico da Misericórdia - assumiu individualmente as tratativas dessa criação no que foi censurado pelos 

demais irmãos. 



111 

Enquanto a guerra não se fazia sentir de fato na região, ficou a cargo das 

senhorinhas da Cruz Vermelha botucatuense costurarem pijamas aos combatentes 

aliados e, ao Escotismo e ao Tiro de Guerra, inflamarem crianças e jovens para servirem 

à Pátria.  

Contudo, nem os arroubos patrióticos, os elogios ao povo, ao clima, à assistência 

institucionalizada e as relações com o governo estadual - que proveram o envio de um 

Fiscal Sanitário ao município
iii

-, foram capazes de disfarçar a preocupação de Major 

Nicolau Kuntz. Para a autoridade municipal, diante da propagação de moléstias no 

bairro da Estação – parte baixa da cidade com a maior parte de injeções contra difteria, 

em 1917-, e a dificuldade em obter as vacinas do Serviço Sanitário, a única solução 

seria a rápida inauguração da Delegacia Estadual de Saúde de Botucatu, criada pelo 

decreto n.2.918 de 9 de Abril de 1918, a partir da Reforma do Serviço Sanitário de 

1917
59

: 

“Quanto ao numero de vaccinações e revaccinações, nestes 

ultimos tempos tem sido muito diminuto, em vista da grande 

dificuldade que ha em se obter este tão util preservativo, tendo-

se mesmo assim sido feito 79 vaccinações e 73 revaccinações. 

[...] [...] A hygiene em Botucatú muito virá a lucrar, logo que o 

Governo installe, como tenciona e já creou a Delegacia de Saude 

nesta cidade [...]” (“O Correio de Botucatu”, 26 de janeiro de 

1918, capa). 

 

A polida preocupação do dirigente não era infundada: de acordo com as 

estatísticas demógrafo-sanitárias, entre os anos de 1906 e 1917, doenças como 

tuberculose, coqueluche e meningite e surtos epidêmicos de varíola e sarampão, fizeram 

da infância e de adultos jovens, em Botucatu, suas principais vítimas.
jjj

 Segundo 

GAMBETA
58

: 

“(...) o Serviço Sanitário estadual vinha estendendo suas 

operações em todas as zonas, fazendo-se representar através de 

inspetores, desinfectadores e hospitais de isolamento, na maior 

                                                           
iii

 Sua fiscalização se exercia nas visitas domiciliares, na inspeção das moradias e das desinfecções 

realizadas, no controle da água, do esgoto, da ventilação e do lixo, além do acompanhamento da 

vacinação e sua inoculação entre pobres e trabalhadores. O cumprimento desta última função 

representava grande desafio ao Inspetor Sanitário, dado o constante deslocamento da população, a 

habitação coletiva e a qualidade questionável da vacina
59

 (p 43-6). 

jjj
 Annuário Demográfico. Secção de Estatistica Demógrapho-Sanitaria. Directoria de Serviço Sanitário do 

Estado de São Paulo. São Paulo, Typ. Do Diario Official, 1906, 1907, 1910, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917. 
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parte das cidades (...) e, em caso de epidemia, o poder sanitário 

instaurava um regime de exceção, um inspetor tornava-se 

comandante geral da remodelação urbana, cujas ordens toda a 

população deveria acatar, inclusive as autoridades municipais” 

(p. 97). 

 

A aflição com o frequente adoecimento dos alunos também assolou a Direção da 

Escola Normal “Dr Cardoso de Almeida” e do Grupo Escolar “Dr Cardoso de Almeida” 

que, em meio às correspondências ao Secretário de Negócios do Interior sobre a 

realização da “Festa dos Ares” no aniversário de Botucatu, e a solicitação de material 

para os alunos pobres do Grupo Escolar, desnudou corpos vulneráveis em cenário 

corriqueiramente enfermo: 

 

[...] Tenho a honra de solicitar de V. Excia. As necessárias 

providencias no sentido de serem fornecidas para esta Escola 

Normal e Grupo Escolar “Dr Cardoso de Almeida”, 2 

ambulancias, afim de serem attendidos os frequentes casos de 

molestias dos respectivos alunnos. (Livro de Correspondencia 

Official do Director, 7 de fevereiro de 1917) 

 

Importante ressaltar que os hospitais e transportes disponibilizados pelo Serviço 

Sanitário serviam somente aos indigentes ou pobres, cuja moradia insalubre e coletiva 

não se adequava às condições de isolamento domiciliares exigidas pelo Código 

Sanitário do estado de São Paulo 
59

. 

Para os setores dominantes, fazia-se urgente deter as doenças que comprometiam 

o cumprimento do destino de Botucatu como capital da extensa zona sertaneja paulista, 

fornecendo braços e progresso aos “bandeirantes” do Sertão! 

Deste modo, ficou sob a responsabilidade do redator de “O Correio de 

Botucatu”, Levy de Almeida, endossar de sua tribuna tipográfica, os benefícios para 

toda a região com a chegada do órgão sanitário:  

 

“Delegacias de Saúde 

(...) Um paulista, o Dr. Rodrigues Alves, saneou quando 

presidente da República, a Capital Federal e desde então Oswaldo 

Cruz, Emílio Ribas, Arthur Neiva, Chagas, Pedrozo, Pacheco, ... 

Oliveira Botelho, Osorio de Almeida, Belisario Penna, Adolpho 

Lutz, Miguel Pereira entre outros médicos notáveis demonstraram 
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ser possível sanear todo o Brasil povoado de norte a sul, de este a 

oeste, pois já felizmente conhecidos estão scientificamente 

estudados os grandes males que matam,  depauperam e inutilizam 

as populações  do interior do paiz (...) 

A criação de Delegacias de Saúde pelo interior de S.Paulo, é o 

início de grande emprehendimento.  Botucatú vai ver dentro em 

breve installada essa repartição estadual e o grande vale do Tietê, 

por onde outrora desceram as bandeiras ..., vai também ver em 

nossos missionarios da cruzada do saneamento, partir a 

regeneração de nossa raça e melhor aproveitamento dos 

oriundos recursos de nossa natureza. 

O momento é opportuno. A guerra mundial fechou as portas 

ao braço extrangeiro. O povoamento do Brasil e de S. Paulo 

tem de ser prosseguido agora em diante, com as populações 

existentes (...) teremos de desenvolver e intensificar as nossas 

lavouras, as nossas industrias e os ... de nossas riquezas 

augmentando tanto quanto possivel, a capacidade productiva 

dos habitantes de nosso berço. A medicina conjugada com a 

administração púbica, vae fazer essa grande obra de 

regeneração social. Só o homem robusto e são, pode ser a 

matéria prima para o augmento de nossa produção e 

exportação, para o povoamento do paiz e para organização da 

defeza nacional (...)  

A Delegacia de Saúde de Botucatu vai encontrar na bacia do 

tietê e de seus affluentes, um vasto campo para sua missão 

patriótica, porque lós referidos males se lastraram com 

intensidade em toda zona (...)” [grifo meu] (“O Correio de 

Botucatu”, sábado, 18 de maio de 1918, capa). 

 

Em momento onde jornalistas projetavam-se no cotidiano urbano e detinham o 

poder de decidir eleições e destituir governos
156

 (p. 40), Levy de Almeida apresentou ao 

leitor do interior paulista uma das pautas mais concorridas nos salões da Capital: a 

questão nacional. 

Em seu discurso, Levy comparou as ações sanitárias encampadas pelo governo 

estadual à cruzada missionária e civilizatória empreendida pelo bandeirantismo de 

outrora. Recorrendo à paulistanidade, o jornalista fez referências à medicina e à ciência 

e discorreu sobre o necessário povoamento do território brasileiro, a regeneração da 

raça, a garantia de braços para a produção e exportação das riquezas da terra e para a 

defesa nacional, conclamando botucatuenses a se unirem à causa aumentando tanto 
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quanto possível, por meio do saneamento, a capacidade produtiva da cidade, ou seja, de 

seus trabalhadores. 

A contar pela extensão do texto, localização de destaque e dia da semana de sua 

publicação, a intenção de Levy foi a de alcançar o maior número de leitores e persuadir 

seu público a agir em prol do que seria um bem maior: a construção do Estado Nacional 

pelas elites paulistas. 

A instalação da Delegacia de Saúde de Botucatu, com sua larga abrangência 

territorial, funcionaria também como parte de uma solução coletiva de defesa sanitária
14

 

nas fronteiras entre a “Capital da Boca do Sertão” e a palustre Zona Noroeste.  

Sob este panorama, se instalou a 1° de Julho de 1918 a Delegacia Estadual de 

Saúde de Botucatu.  

Figura 10. Ambulância e máquina para desinfecção. Delegacia de Saúde de Botucatu. 

  

Autor: Autorias desconhecidas, s/data. Informações adicionais: FT0164 - Ambulância da 

Delegacia de Saúde e FT0165 - Máquina para desinfecção da Delegacia de Saúde. 

Acervo do Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi (MuHP), Botucatu, SP, Brasil. 

 

Surgindo como destacado órgão sanitário no Sertão paulista, a Delegacia 

Estadual de Saúde de Botucatu tornou-se responsável por praticamente um terço de todo 

o território do estado e por uma população de 588.795 habitantes, a cargo do médico 

Waldomiro de Oliveira
101

. 

A instalação da Delegacia de Saúde, envolta em rompantes nacionalistas, ecoou 

junto à inauguração do Dispensário Médico e Odontológico do Grupo Escolar “Cardoso 

de Almeida”.  

FT0164 FT0165 
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Nos festejos de 07 de setembro de 1918
kkk

, durante a inauguração do 

Dispensário Médico e Odontológico do Grupo Escolar, Luttgards de Castro - diretor da 

instituição-, proferiu discurso que descerra os ânimos, os ideários e os projetos em 

disputa no curto período que antecedeu à invasão da epidemia de Gripe Espanhola, na 

cidade: 

“(...) si São Paulo tem milhares de escolas e milhares de 

professores diplomados, si tem milhões de pés de café, de 

cereaes e de algodão, si tem milhares de rebanhos nédios 

pastando nos seus campos, - tem também centenas de doentes 

atacados de paludismo e outras moléstias consequentes da falta 

de saneamento de algumas regiões, assim como tem centenas de 

crianças anormaes em suas escolas. Entretanto, essas zonas 

estão sendo saneadas pelas Delegacias de Saúde e esse 

saneamento ha de ser intensificado pela propaganda que nós 

professores havemos de fazer, para attender ao nobre intuito 

do Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior, que estabeleceu o 

curso de hygiene elementar no Butantan, para directores de 

grupos
lll

. (...) Para essa obra creou-se a Inspecção Medica 

Escolar, serviço que, graças á proficiencia do Sr. Dr. Vieira de 

Mello vai prestando reaes beneficios á infancia. Na Capital o 

serviço está perfeitamente organisado e a assistencia escolar em 

franco funccionamento. Mas, no interior, faz-se a simples 

verificação ds condições physicas, intellectuaes e moraes do 

alumno, sem procurar cural-o das anormalidades (...) Foi por 

isto que eu resolvi, como enthusiasta que sou pelo futuro 

doBrasil, organisar, com o auxilio precioso e imprescindível dos 

collegas e do povo, este Dispensário, que ora vamos inaugurar, 

para felicidade do povo de Botucatú (...) 

O Dispensário não servirá sómente ás crianças deste Grupo, 

mas a todas as que frequentam escolas nesta cidade, pois a 

caridade não tem limites e o patriotismo previlegio. (...) 

E quaes são os promotores dessa cruzada bendita, desse 

movimento de caridade e patriotismo; de caridade por que 

                                                           
kkk

 As notícias sobre os festejos de 07 de setembro na cidade e o discurso publicado na íntegra, 

preencheram as páginas da edição de “O Correio de Botucatu”, em 14 de setembro de 1918. 

lll
 Em 1918, o Secretário do Interior Oscar Thompson, solicitou que Vital Brazil ministrasse um Curso 

Elementar de Hygiene para inspetores escolares, diretores de grupos e professores. Inicialmente, o plano 

comtemplaria diretores de grupos escolares do interior paulista, com reconhecida necessidade de 

intervenção higiênica e disposição para aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos. Para tanto, 

Oscar Thompson enviou cartas aos diretores de grupos escolares paulistas explicando a abertura do Curso 

de Hygiene Elementar no Instituto Serumtherápico, tencionando divulgar a higiene pública elementar e a 

"higiene rural" dentro e fora da escola. Explicitando a intenção de que os diretores somassem esforços ao 

Serviço Sanitário do estado na campanha pelo "saneamento do interior" e destacando o papel da escola na 

prevenção de doenças, o curso abriu sua primeira turma em 16 de agosto de 1918 e finalizou-a em 31 de 

agosto de 1918. Nas turmas subsequentes é possível localizar o nome de Justino Marcondes, Diretor da 

Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida”, na turma de 1920
157

. 
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evita soffrimento, de patriotismo porque forma legiões de 

brasileiros fortes? 

É o Exmo Sr Dr Secretario do Interior, que provoca e intensifica 

os serviços da assistencia á infância, é o Exmo Sr Dr Director da 

Instrucção, que fortalece o movimento patriotico nas escolas, é o 

Sr Dr Director da Inspecção Medica Escolar, que a norteia com 

enthusiamo, são os illustrados e generosos medicos deste 

Dispensario, Srs Drs Nestor Seabra, Figueira de Mello, 

Waldomiro de Oliveira
mmm

, Franco Meirelles
nnn

 e Oswaldo 

Puissegur, assim como os distinctos e competentes cirurgiões 

dentistas, Srs Drs Mello Moraes e Annibal Costa Leite, que 

offereceram os seus precisosos serviços, em paga das 

bençams dos pais pobres e das criancinhas doentias. 

Aqui a criancinha doente será curada
ooo

, o falso anormal se 

livrará dos males que o impedem de progredir. Daqui sahirá 

uma mocidade forte, que, tanto poderá servir á Patria no 

amanho da terra, como na caserna, como nos serviços 

domesticos, como na industria, como em qualquer ramo da 

actividade humana. 

Sanearemos aqui o corpo, a alma e a intelligência, afim de 

que o individuo assim tratado, comprehenda os seus deveres de 

cidadão para com a Patria, os de individuo para com a 

collectividade, prestando-lhe assim os serviços que lhe forem 

exigidos.” [grifo meu] (“O Correio de Botucatu”, 14 de 

setembro de 1918). 

 

Com vistas ao Brasil vindouro, em momento de grande expressão da 

paulistanidade, seria missão do projeto médico e sanitário de São Paulo garantir a 

elevação da raça bandeirante e o progresso da Nação. Com narrativa peculiar assentada 

na “excepcionalidade sanitária” do estado de São Paulo, as elites paulistas modelaram 

                                                           
mmm

 Delegado de Saúde de Botucatu, recém-chegado à cidade. 

nnn
O Diretor da Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida”, Duílio Ramos, em carta ao Secretário de 

Instrução Rodrigues Alves, em 08 de outubro de 1917, aponta os esculápios Costa Leite e Franco 

Meirelles como inimigos pessoais de onde derivaria a demora nos laudos médicos sobre o pedido de 

afastamento de um professor e o envio separado dos pareceres científicos à Secretaria. Tal informação é 

relevante ao trazer as vicissitudes humanas de Costa Leite, personagem romantizado e mitificado pela 

memorialística botucatuense e por apontar motivação que possa ter influenciado a presença de um e a 

ausência do outro médico no corpo clínico do Dispensário. Livro de Correspondências do Diretor Vol. III 

e Livro de Actas da Câmara Municipal de Botucatu 1918-1923, 07 de janeiro de 1919. 

ooo
 Na esteira da assistência à infância na cidade, foi criada em 04 de setembro de 1918 - quase que 

simultaneamente ao Dispensário Médico e Odontológico do Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”, a 

Maternidade Botucatuense: associação totalmente formada por mulheres e destinada a aceitar mulheres 

pobres, em último período de gravidez, prestar socorros aos recém-nascidos, oferecer instalações 

especiais para a prestação de serviço remunerado às pessoas não indigentes e prestar consultas de 

ginecologia. A maternidade também se propunha a criar em futuro próximo “departamento de 

puericutura: alimento materno e artificial; hygiene infantil; serviço especial de consultas a parturiente” 

(Livro de Registro de Associações Vol 2, folhas 13 e 14). É possível inferir que a Maternidade contaria 

com os serviços de Costa Leite, tendo em vista o médico ter defendido tese  doutoral na Faculdade de 

Medicina da Bahia, em 1883, com o tema "eclampsia". 
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programas de formação e intervenção na saúde pública, impactando sua estruturação 

tecnológica e focando incisivamente no homem do Sertão e em seus arreios e 

rincões
136,158

. 

Tributário deste contexto histórico, legitimado cientificamente e assente em 

discurso social, higienista, filantrópico e patriótico, o Dispensário Médico e 

Odontológico, ao se propor atender “todas” as crianças escolarizadas, desejara ampliar 

não só o alcance da escolarização, mas também as ações sanitárias, tendo em vista a 

obrigatoriedade da vacinação para a matrícula dos alunos.  

Luttgards ofertava deste modo, um aceno de “boas vindas” ao recém-chegado 

Waldomiro de Oliveira que, desde julho, publicava tímidos anúncios, no jornal, sobre o 

horário de funcionamento da Delegacia de Saúde de Botucatu. Em contrapartida, 

Waldomiro ofertaria “generosamente” seus serviços a “todas” as crianças da região 

auxiliando a instrução pública local, junto aos seus demais colegas, a carrear a educação 

no ufanismo paulista.   

Passado o alvoroço das comemorações do 7 de setembro, choros e ranger de 

dentes estamparam “O Correio de Botucatu”, ora pelos prejuízos da geada nos cafezais, 

ora pelos riscos da lagarta rosada em algodoeiros ou ainda pela febre aftosa no gado. 

Mesmo assim, o retorno de Costa Leite à direção da Misericórdia não passou incólume 

pelas páginas do jornal: 

 

“O distincto facultativo sr dr J.Costa Leite, socio benemerito da 

Misericordia, bem como os seus dignos collegas srs. drs. Vianna 

Junior e Rodrigues do Lago, attendendo a um abaixo assignado 

que lhe foi dirigido, pela directoria e quasi totalidade dos socios 

desta casa de caridade, voltaram a prestar , como medicos, os 

seus serviços gratuitos á Misericordia. O cargo de director 

clinico do hospital foi de novo confiado ao humanitario clinico 

dr Costa Leite
ppp

 que, desde á fundação da Misericordia vinha 

desempenhando essa espinhosa incumbencia, com desinteresse e 

dedicação” (“O Correio de Botucatu”, 14 de setembro de 1918). 

 

                                                           
ppp

 Em 2 de setembro de 1918, Costa Leite foi elogiado em sessão “pela volta á direcção da Misericórida 

Botucatuense”, Livro de Matrícula N 4 - Guia do Futuro 1918. A análise possibilita inferir que o retorno 

dos médicos maçons Costa Leite, Vianna Júnior e Rodrigues do Lago à diretoria da Misericórdia, tenha 

sido estratégia de combate ao clericalismo, objetivando a retomada do domínio maçônico no hospital. 
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Passados pouco mais de vinte dias, a seção “Mosca” pousou sobre as páginas de 

“O Correio de Botucatu”. Textos metafóricos e mordazes, sob tal pseudônimo, se 

incumbiram do contraponto jornalístico ao periódico que tendia declarar, sob a redação 

de Levy de Almeida, neutralidade no belicoso território botucatuense, ainda que o jornal 

fosse sabidamente amandista. 

Do seu sobrevoo semanal sobre paragens da serra e plagas longínquas, surgiu, 

em 28 de setembro de 1918, o seguinte sussurro da “Mosca” - já que foi destinado à 

seção espaço minúsculo, com letras ainda menores-: 

“Começa o Brasil a ser attingido pela guerra activa. Meia 

centena de bravos, partidos na direcção da refrega, cai em 

caminho, na devastação de uma moléstia ignorada a principio e 

que se descobre ter irrompido devido às condicções anormaes 

dos paizes europeus. É a guerra, a guerra que traz, no seu 

clássico cortejo, a fome e a peste (...) Agora é a horrível 

epidemia da “influenza hespanhola” que se abate sobre os 

navios da nossa esquadra em caminho e ceifa de inicio mais de 

cincoenta vidas preciosas e robustas. (...) Não importa; cada vida 

desapparecida no serviço glorioso da nação é um penhor de 

grandeza collectiva e um título de honra (...) mostrando também 

o luto glorioso que nos cobre, preço valioso da nossa entrada 

definitiva para essa pagina estupenda da História.” (“O Correio 

de Botucatu”, 28 de setembro de 1918). 

 

Enquanto isso, ao início de outubro de 1918, o Vice-Prefeito em exercício 

transmitiu aos Vereadores o oficio do Delegado de Saúde de Botucatu, que solicitara à 

Municipalidade a execução de reparos no Hospital de Isolamento da cidade
qqq

. Cônscio 

de que seria impossível deter o avanço terrestre da Gripe Espanhola
rrr

, Waldomiro de 

Oliveira buscou preparar Botucatu para a chegada da epidemia, contudo, sua apreensão 

não foi acompanhada pela vereança que suspendeu sessões nesse período por falta de 

quórum. 

Não há como saber se a “Mosca” teve leitores, mas em 19 de outubro “O 

Correio de Botucatu” anunciou o remédio “Grippina”
sss

 em seu miolo e, no mesmo 

                                                           
qqq

Livro de Actas da Câmara Municipal de Botucatu 1918-1923, Sessão de 05 de outubro de 1918. 

rrr Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino Arantes 

- Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918, p. 108. 
sss

 Remédio homeopático elaborado pelo Dr. Seabra. Para se ter noção de seu valor “(...) um vidro de 

Grippina custava 3 mil réis, valor equivalente ao de dez cápsulas de sulfato de quinina de 0,5”
137

 (p. 200). 
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número
ttt

, comunicou a suspensão do torneio de basquete das normalistas e o 

encerramento do ano letivo das escolas públicas. Segundo o jornal, a medida decretada 

por Oscar Thompson - Diretor Geral da Instrução Pública estadual -, no dia anterior, 

justificava-se pela “alarmante epidemia de grippe que se alastra na capital”. 

Todavia, Levy de Almeida, redator de jornal de ampla circulação regional e 

correspondente do jornal O Estado de S. Paulo – silenciou sobre o comunicado do 

Serviço Sanitário publicado na imprensa paulistana, em 16 de outubro. No informe à 

população, Arthur Neiva, diretor geral do órgão sanitário, ao mesmo tempo em que 

evitara alarmar a população, também a alertara: 

 

“Não pode haver prophylaxia efficaz, regional ou local, para a 

influenza; toda ella deve ser individual. Para evitar a influenza 

todo individuo deve fugir das agglomerações, principalmente á 

noite; não frequentar theatros, cinemas; não fazer visitar e tomar 

cuidados hygienicos (...)” (Oscar Rodrigues Alves [Secretario do 

Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino Arantes - 

Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São 

Paulo. 1918, p. 111) 

 

Não fossem a suspensão do campeonato e as férias antecipadas aumentando o 

movimento de jovens e crianças nas ruas de Botucatu, e não se desconfiaria da epidemia 

virulenta que varria a capital e galopava para o Sertão: o Circo Queirolo anunciava seu 

espetáculo e o footing nos bailes do Clube 24 de maio seguia concorrido... 

Mas ao leitor atento uma notícia não escaparia: o destaque conferido aos 

moradores do periférico e populoso bairro da Estação pelo redator Levy de Almeida 

que, se colocando como porta-vez desta população, fez a seguinte denúncia: 

“Caso sério 

Os moradores do bairro da Estação em abaixo assignado 

dirigido á Camara e ao dr. Waldomiro de Oliveira digno 

delegado-chefe do serviço de hygiene, pediram providencias 

sobre o mau estado de conservação do tanque escoadouro dos 

esgotos, construído nas proximidades do matadouro. O mau 

cheiro que se exhala dali é insupportavel. E mais, por se achar 

descoberto o referido escoadouro, a quantidade de pernilongos 

que ali se fôrma, importuna de um modo horrível, os moradores 

do referido bairro. O perigo que está imminente ninguém 

                                                           
ttt

 “O Correio de Botucatu”, 19 de Outubro de 1918. 
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calcula, pois no caso de se manifestar qualquer moléstia 

infecciosa, a sua propagação seria inevitável, urgindo que a 

Camara de accordo com os funccionarios da hygiene, dê ao caso 

a solução mais prompta e efficaz. O Sr Dr Waldomiro, 

attendendo á representação, verificou a procedência da queixa e, 

segundo sabemos está agindo seriamente, pois o caso requer a 

máxima attenção dos que têm , sobre os seus hombros , o pesado 

encargo de zelar pela saúde publica. A Camara naturalmente, 

secundará os esforços da nossa autoridade sanitária, 

promovendo os meios necessários para a solução desse 

perigoso caso.(...)” [grifo meu] (“O Correio de Botucatu”, 19 de 

Outubro de 1918). 

 

Flagrante da preocupação com a chegada da Gripe Espanhola em Botucatu e do 

alastramento que seria incontrolável pelo bairro morbo, populoso e às portas da cidade 

pela linha férrea (com livre embarque e desembarque de passageiros), a notícia 

transgredia o altruísmo e transparecia certo “egoísmo esclarecido”
137

 (p. 116). Levy se 

fazia claro: o que a segregação urbana separou e abandonou a epidemia reuniria, mesmo 

que as primeiras vítimas fossem impreterivelmente os moradores do bairro da Estação 

que se manifestavam diante do descaso do poder público.  

O aviso, ainda que em tons pastéis, estava feito e caberia às autoridades públicas 

agirem com a máxima urgência
uuu

. 

Porém, em 21 de outubro de 1918 – apenas dois dias após a publicação, a 

epidemia tomou seu lugar, oficialmente, em Botucatu. E como se era esperado grassou 

impiedosamente entre os depauperados da cidade
vvv

. 

A omissão de “O Correio de Botucatu” sobre o curso da epidemia na localidade 

foi traído pela crescente oferta de serviços e remédios, mensagens de condolência, 

poemas fúnebres e notas intencionalmente discretas e esparsas publicadas no miolo do 

jornal. 

                                                           
uuu

 O requerimento dos moradores do bairro da Estação pedindo “providencias à Camara para que esta 

combata a praga de moscas naquelle bairro, bem como sane o mal causado pelas exhalações da caixa 

septica da rede de esgotos”, se tornou pauta da sessão da Câmara em 26 de outubro de 1918, uma semana 

após o jornal ter noticiado a existência do abaixo-assinado. Livro de Actas da Câmara Municipal de 

Botucatu 1918-1923, Sessão de 26 de outubro de 1918. 

vvv
 Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino Arantes 

- Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918, p. 195. 
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Os anúncios de medicamentos cada vez mais elaborados e marcantes conferiram 

o tom simbólico à marcha epidêmica: quanto maior e melhor localizada a propaganda, 

mais funesta se dava a manifestação da enfermidade na cidade. 

Na edição de 26 de outubro de 1918, a “Grippina” foi de capa do jornal. Restava 

ao redator traduzir em palavras a manchete mendicamentosa. 

Em um verdadeiro contorcionismo jornalístico, Levy iniciou a notícia narrando a 

mortalidade assustadora nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Em seguida, 

classificou como benigna a manifestação da Gripe em Botucatu, para voltar a discorrer 

(desta vez em detalhes) o quadro desolador de cadávares amontoados, escassez de 

alimentos e falta de remédios entre os cariocas. E então, finalmente, exortou a 

população e as autoridades locais a adotarem medidas enérgicas e preventivas contra a 

epidemia, mencionando as damas da Cruz Vermelha que precavidas, encontravam-se 

“praticando, diariamente, na casa de Misericordia”
www

, para saberem prestar o devido 

socorro. 

O rocambolesco aviso de Levy devia-se à rotina intocável da cidade: colégios 

particulares, casas de moda, alfaiatarias, armazéns, circo seguiam abertos, oferecendo 

serviços e agradecendo a preferência, mesmo após o anúncio de Oscar Thompson – 

Diretor Geral da Instrução - sobre as medidas severas que seriam imputadas às escolas 

privadas se continuassem em funcionamento
137

. 

Será que a letargia devia-se à extrema confiança depositada na recém-instalada 

Delegacia de Saúde que, meses antes, tudo solucionaria? Ou à crença nas ventanias que 

ao menos nas esplanadas das “Terras dos Bons Ares” carregariam para longe a peste? 

Ou à fé na proteção celestial sobre as terras do bispado? Ou ao temor da paralisação 

econômica da cidade depois dos duros golpes da geada, da lagarta e da aftosa?  

Fato é que, na edição de 26 de outubro, a “Mosca” fez um vôo rasante e não 

poupou acusações à Municipalidade:  

“A Mosca 

Depois da casa arrombada, trancas á porta. 

                                                           
www

 A pesquisa empírica em atas da Associação da Misericórdia Botucatuense não apontou que o 

nosocômio tenha recebido gripados durante a epidemia. As sessões do período versam sobre reformas do 

Hospital e a menção à gripe restringe-se aos votos de pesar pelo passamento de diretores e/ou familiares.  
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Foi sempre, esse, o criteiro adoptado pela nossa imprevidência, 

deante de uma calamidade possível. Ate agora, segundo me 

parece, afóra a polvorosa em que andam os funccionarios da 

hygiene, nada se fez no sentido de isolar a população no caso 

de se manifestar, epidemicamente, a traiçoeira moléstia que 

é hoje o espantalho de outras terras. 
E porque? Ora porque!... 

Porque não se quis fazer: porque manda quem póde e está 

acabado. 

Mas não deve ser assim. 

A prefeitura, com todo o respeito que nos merece, exercida 

embora occasionalmente por quem se reveste de louvável boa 

vontade, não deu um passo a bem da colectividade, no justo 

interesse de prevenil-a contra a visita da grippe mortífera. 

O hospital de Isolamento, onde há dias se restabeleceram 

três ou quatro varicellentos, não passou por uma limpeza, 

nem poderá abrigar, em caso urgente, quaesquer enfermos, 

atacados de mal contagioso. É um casarão sem hygiene, sem 

leitos, sem capacidade alguma para preencher os fins a que 

se destina. (...)” [grifo meu] (“O Correio de Botucatu”, 26 de 

outubro de 1910). 

 

Para a “Mosca”, a inação da Municipalidade denunciava interesses comerciais, 

propósitos políticos e redes clientelares que ao se sobreporem ao bem da população 

deixaram a cidade desnuda diante da epidemia. Seu texto revela o descompasso entre as 

ações deflagradas pela Delegacia de Saúde
xxx

 e as providências pertinentes ao 

Município, fornecendo pistas aos embaraços enfrentados para o estabelecimento efetivo 

de uma agenda sanitária estadual diante dos mandos e desmandos locais: 

 

“É nesse momento crítico [epidemias] de afirmação da 

República e de formulação de medidas práticas para solucionar 

problemas urgentes que se testam os princípios norteadores do 

progresso e o papel do Estado nesse processo”
53

 (p. 160). 

 

A acidez da “Mosca”, erodindo e deslocando forças em sua pequena coluna, 

destoava da empalidecida abordagem do jornal sobre a Gripe. Mesmo Levy sendo 

correspondente de “O Estado de S. Paulo” e possuindo notícias privilegiadas sobre a 

crise sanitária, sua posição foi de minimizar ou de não publicar a extensão do colapso, 

                                                           
xxx

 Segundo relatório oficial foram publicados e distribuídos impressos para evitar pânico e “propagar 

noções essenciaes de hygiene individual, collectiva e das cidades, pugnando a installação de hospitaes 

destinados exclusivamente aos grippados; desinfecções, levantamentos de farmácias e medicamentos 

disponíveis e orientação aos médicos para realizarem notificação de gripados, para desenho da marcha 

epidêmica”. Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. 

Altino Arantes - Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918, p. 194 
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os boletins do Serviço Sanitário
yyy

 e ocorrências desabonadores às autoridades. O 

mesmo se deu no sentido inverso: silêncio sobre a Gripe Espanhola, em Botucatu, em 

“O Estado de S. Paulo”.  Postura que se credita às ligações políticas do jornal ou ao 

destaque de sua figura na fina flor da sociedade botucatuense. Coube, portanto, à 

“Mosca” vez que outra zunir mais alto e tensionar os dirigentes locais no jornal de 

maior circulação na cidade.  

Dois dias depois, em 28 de outubro, o Vice-Prefeito em exercício, na Sessão da 

Câmara Municipal, pediu a palavra e relatou aos vereadores as medidas adotadas diante 

da epidemia que invadira a cidade, deslindando dificuldades para convencer - ainda que 

tardiamente - comerciantes a cerrarem as portas ou alterarem horário de funcionamento 

ou venda de produtos: 

“(...) os Drs. Franco Meirelles, Nestor Seabra e Waldomiro de 

Oliveira, offereceram os seus serviços profissionaes à 

Municipalidade para o combate a epidemia de grippe espanhola 

que já nos ameaça. (...) tem providenciado na alçada de suas 

atribuições, contra a invasão do terrivel mal tomando 

providencias enérgicas e medidas preventivas taes como: 

prohibição de venda de gelos, gelados, chopes, etc; conseguindo 

o fechamento dos cinemas, casas de diversões, prohibindo 

reuniões na estação e logares públicos, enterros à mão com 

acompanhamentos a pé, bem como romaria ao cemitério por 

occasião de finados. Communicou também haver conseguido da 

Misericordia Botucatuense o carro fúnebre
zzz

 para o serviço 

municipal de enterramentos e outras medidas tomou, que julgou 

conveniente.” [grifo meu] (Livro de Actas da Câmara Municipal 

de Botucatu 1918-1923, 28 de outubro de 1918). 

 

Na mesma data, membros da Loja Maçônica Guia do Futuro se debruçaram 

sobre a “Gripe”. A moléstia atingira irmãos e fazia-se necessário acordar entre os 

membros a posição da Loja diante do mal reinante
aaaa

. 

                                                           
yyy

 BAPTISTÃO
159

 transcreve circular do Delegado Geral de Polícia do Estado às Delegacias Regionais, 

incluindo Botucatu, onde autoridade alerta para os cuidados higiênicos redobrados em favor dos praças do 

destacamento e dos presos, auxílio aos órgãos sanitários estaduais e municipais e que “pelo vosso 

conselho e ação deveis evitar que se dê alarme ou pânico na população, mesmo nos momentos mais 

graves.” (p. 183). 

zzz
 A Misericordia possuia “um carrinho de 2 rodas, puxado por um animal que, numa caixa de lata, sem 

tampa, preta como o carrinho e o burro, especialmente usado para o transporte do corpo inerte de 

mendigos e outros tais, para serem sepultados no cemitério local.”
159

 (p. 97). 

aaaa
 Na Capital paulista, aos primeiros dias do mês de novembro, a Loja Maçônica Grande Oriente 

Autônomo em parceria com a Comissão-Estado Fanfulla e auxiliadas pelo governo, instalaram cozinhas 

para distribuição de alimentos preparados com donativos. Ver BERTUCCI
137

. p. 299. 
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Ao longo de oito dias e três sessões
bbbb

, foram discutidas na Loja Guia do Futuro 

várias propostas levadas pelos maçons, entre elas por alguns que atuavam diretamente 

no socorro aos gripados como os médicos Rodrigues do Lago, Vianna Júnior e Costa 

Leite - que atendiam tanto no recém-aberto Hospital de Gripados na Escola Normal, 

quanto nas chamadas em domicílio-, e o Coronel Jorge Pinheiro achado – prefeito 

licenciado e vereador, que auxiliava na arrecadação de donativos aos enfermos pobres-.  

Dentre as proposições a serem votadas figuraram: fechar as portas do templo durante o 

mal reinante; abrir a loja a cada três dias para prestar socorro; realizar sindicâncias para 

descobrir irmãos necessitados de auxílio; realizar doação ao Hospital de Gripados; criar 

outro Hospital para Gripados na sede do Gabinete Literário Recreativo. 

No altar maçônico, em sessão extraordinária de 06 de novembro de 1918, foi 

acordado que a Loja permaneceria aberta, pois era naquele momento que “sua atividade 

se torna mais útil aos irmãos e à maçonaria” e quanto à Comissão de Socorros e ao 

Hospital de Gripados “embora presidido pelo Bispo”, decidiu-se que: 

“(...) o irmão thezoureiro fica autorizado a subscrever , em nome 

desta loja, desde já, a quantia de 100$000, na Lista de donativos 

em poder da Commissão de Socorros, que auxilia o hospital já 

fundado e em funccionameto em edificio da Escola Normal e a 

quantia 500$000 quando correr a subscripção para creação do 2° 

hospital.” – (Livro de Actas Loja Guia do Futuro, 06 de 

novembro de 1918). 

 

A decisão dos maçons transparece negociação entre pares diante da urgência do 

momento, da insígnia da fraternidade maçônica e das disputas com o Bispo D. Lúcio: se 

forneceria auxílio à Comissão de Socorros garantindo ajuda aos enfermos e visibilidade 

à benemerência maçônica nomeando a Loja Guia do Futuro na subscrição pública, 

contudo, se arregimentaria cinco vezes mais recursos para a instalação de um segundo 

hospital sob direção da maçonaria local
cccc

. Entretanto, se faz necessário apreender que 

                                                           
bbbb

 Livro de Actas da Loja Guia do Futuro 28 de outubro de 1918; 04 de novembro de 1918; 06 de 

novembro de 1918. 

cccc
 Após a reunião de 06 de novembro, as atas das sessões maçônicas voltaram a ser registradas somente 

em 25 de novembro de 1918, sem menção à gripe ou à instalação do segundo hospital no Gabinete 

Literário Recreativo. Apesar da lacuna no Livro de atas, sabe-se que houve sessões no período pelo Livro 

de presenças. Há duas hipóteses para o silêncio: rascunhos terem se perdido antes da transcrição oficial 

para o livro de atas (costume comum); decisões entre membros de graus maçônicos elevados não 

passíveis de registro. Apesar de não ter encontrado livro contábil da Loja para o período, foi localizado 

relatório da década de 1920, onde aparece a doação de 100$000 para o Hospital de gripados. A pesquisa 

empírica não apontou a existência de um segundo hospital no Gabinete Literário, outrossim, houve a 
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decisões como a abertura pertinaz da Loja maçônica como posto de socorro aos irmãos 

gripados, transcende a esfera dos comportamentos coletivos e adentra o campo das 

mentalidades, compondo-se em sensibilidades, crenças e valores que se manifestam no 

ritmo dos contextos sócio-históricos. 

Misteriosamente “O Correio de Botucatu” deixou de circular por quinze dias e 

coube ao jornal “A Cidade de Botucatu”, em 31 de outubro de 1918, disseminar o 

informe da Delegacia de Saúde à população, lançando luz a uma singular associação 

entre patriotismo ardente, ação médico-sanitária e filantropia: 

 

“A Epidemia  

Alastrando-se pelas regiões do Brasil chegou nossa cidade e às 

circunvizinhas, a influenza espanhola. O povo esperou 

calmamente a sua visita, para lhe desfechar um violento 

combate que lhe garantirá a victória dento de pouco tempo. 

Imitando as Capitais já foram tomadas todas as providencias e 

precauções necessarias para a sua profilaxia, pelas autoridades 

municipais e sanitarias. Foi creado um Posto de Socorros, com 

sede na Escola Normal (...) preparado, para o qual ofereceram os 

seus valiosos serviços distintas damas da Cruz Vermelha local; 

sra D Rosinha Monteiro, D. Laura Conceição e senhorinhas, 

Noemia Conceição, Zilia Pires e? Almeida e professora Zezé 

Fleury MOnteiro e os seguintes senhores Carlos Costa, Emilio 

Maleus e Gentil Sodré. O Corpo Clinico é composto dos nossos 

competentes e ilustres médicos, servindo cada uma hora por dia 

e ficando um em cada noite para atender algum caso urgente”
159

 

(“A Cidade de Botucatu”, em 31 de outubro de 1918, apud 

BAPTISTÃO, 2004). 

 

Em 9 de novembro de 1918, “O Correio de Botucatu” retomou sua publicação, 

rompendo o silêncio com estrondosa capa: Levy de Almeida, o redator do jornal que 

meses antes conclamava os filhos da terra à cruzada sanitária, fora levado pela 

intempestiva Gripe Espanhola, aos 33 anos de idade e após um dia na alcova...
dddd. 

                                                                                                                                                                          
expansão das enfermarias do Hospital de Gripados para o prédio do Grupo Escolar “Dr. Cardoso de 

Almeida”, contíguo ao da Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida”, passando o nosocômio improvisado 

a ocupar as duas edificações. 

dddd
 “O Correio de Botucatu”, 9 de novembro de 1918, capa. 
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Figura 11. Capa “Correio de Botucatú”, edição de 9 de novembro de 1918. 

 

Autor: Autoria desconhecida, datada de 1918. Informações adicionais: FT0317 - Correio de 

Botucatu, Verso: Levy de Almeida, jornalista Botucatuense, 1918. 

Acervo do Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi (MuHP), Botucatu, SP, Brasil. 

 

A morte de Levy, assinalada na capa em letras garrafais
eeee

 em “O Correio de 

Botucatu”, e “considerada um acidente, um sinal de impotência ou de imperícia que é 

preciso esquecer”
160

 (p. 791), se atualizou no interior do luto familiar e do fenômeno 

coletivo epidêmico, tornando-se inflexão na linha editorial do jornal. 

                                                           
eeee

 “O Correio de Botucatu”, 9 de novembro de 1918, capa. 
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O súbito desaparecimento do intrépido e boêmio Levy de Almeida, conhecido 

nas redações, ruas e rodas sociais pelo caráter festivo
161

, gerou consternação popular e, 

ignorando a proibição do serviço sanitário, a população comovida se aglomerou nas 

ruas, praças e cemitério para acompanhar o féretro e chorar a peste. 

“Constata-se, no tempo e no espaço, uma espécie de 

unanimidades na recusa de palavras vistas como tabus, Evitava-

se pronuncia-las. Ou, se eram ditas no começo de uma epidemia, 

era em uma locução negativa e tranquilizadora como "não é a 

peste propriamente dita". Nomear o mal teria sido atraí-lo e 

demolir a última muralha que o mantinha à distância. Contudo, 

chegava um momento em que não se podia mais evitar chamar o 

contágio por seu horrível nome. Então o pânico tomava de 

assalto a cidade.”
162

 (p. 119). 

 

Sob risco de sedição Waldomiro de Oliveira, na condição de Delegado de Saúde 

de Botucatu, escreveu extensa carta à população, publicada no verso da capa da edição 

que ilustrava homenagens póstumas à Levy, em 9 de novembro de 1918
ffff

.  

 

                                                           
ffff

 “O Correio de Botucatu”, 9 de novembro de 1918, p. 2. 
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Figura 12. Jornal – “O Correio de Botucatu”. 

 

Autor: Anna Cristina Rodopiano de Carvalho Ribeiro, 2019. 

Fonte: “O Correio de Botucatu”, 9 de novembro 1918. p. 2. 

 

Inicialmente, Waldomiro teceu longa explanação sobre o agente etiológico da 

Gripe, a questão sobre o bacilo de Pfeiffer e as formas de transmissão de um indivíduo 
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ao outro, insistindo no carácter benigno da epidemia em Botucatu e escorando-se na 

ciência para construir “uma racionalidade capaz de romper com o medo difuso 

associado à velha noção de contágio”
163

 (p.11-2). 

Porém, diante do contágio que se mostrara praticamente inevitável o que estava 

em jogo não era mais contrair ou não a Gripe, mas sim morrer ou não em decorrência 

dela. E, segundo o Delegado de Saúde de Botucatu, tal sentença dependeria da 

constituição física e moral do indivíduo, o que ao fim e ao cabo transformava vítimas 

em algozes de seu próprio destino: 

“[...] É elle (o contágio) favorecido: por certas variações 

atmosphericas, pela predisposição individual, predisposição essa 

occasionada pela diminuição da resistência do organismo, quer 

pelas doenças, quer pelos excessos de trabalho ou de prazeres, 

quer pela edade avançada. A noite e a humildade favorecem-na 

[a Gripe] grandemente. Os alcoolistas são para a infecção da 

grippe como para todas as outras, particularmente sensíveis, 

porque têm os seus órgãos de defeza com a resistencia 

diminuida pela acção nefasta do alcool [...]” [grifo meu] (“O 

Correio de Botucatu”, 9 de novembro de 1918). 

A manifestação gripal em sua forma mais virulenta tornara-se uma doença do 

indivíduo decorrente de seu desequilíbrio de conduta, assumindo caráter moralizante: 

“nada é mais punitivo do que atribuir um significado a uma doença quando esse 

significado é invariavelmente moralista”
164

 (p. 76). 

Entre os cuidados individuais para evitar o contágio mencionados pelo Delegado 

de Saúde de Botucatu, estava “tonificar o organismo, usar todos os dias 0,25 dum sal 

qualquer de quinina, em meio de uma das refeições”.  

Todavia, cabe ressaltar que, mesmo tabelado, o quinino encontrava-se em preço 

elevado pelas dificuldades de importação decorrentes do conflito mundial
59

, e que a 

orientação de Arthur Neiva - Diretor do Serviço Sanitário-
gggg

 diante da hecatombe na 

pauliceia, era a de economizar a substância, suspender seu uso preventivo e utiliza-lá 

somente com fins curativos. O que permite inferir a escassez de quinino nas remessas 

do Serviço Sanitário às delegacias de saúde do interior - aguçada pela paralisação dos 

                                                           
gggg

 Ofício de Arthur Neiva, Diretor Geral do Serviço Sanitário, em 28 de Outubro de 1918, em 

resposta à solicitação de quinina pela Diretoria Geral da Secretaria do Interior para fins de 

prevenção. Fundo Secretaria do Interior / Serviço Sanitário – Ofícios e requerimentos diversos – 

Maço 140, 1918-1919. 
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Correios e Telégrafos -, e a restrição da compra da substância em farmácias locais às 

famílias com poder aquisitivo. 

Quanto à referência às Municipalidades do interior é possível se aplicar ao texto 

de Waldomiro a máxima: “para bom entender meia palavra basta...” 

Waldomiro fez clara alusão aos pedidos de providências enviados à 

Municipalidade semanas antes da Gripe irromper em Botucatu, versando sobre reparos 

urgentes e necessários no Hospital de Isolamento e na insalubridade do bairro da 

Estação. A inércia dos dirigentes municipais teria concorrido assim para a proliferação 

epidêmica na cidade: 

 

“A invasão e propagação nas cidades do interior pode ser 

grandemente attenuada, si as prefeituras tiverem o cuidado de 

installar duas casas, destinadas: uma a receber as pessoas 

que, chegam de fóra, a fim de ficarem sob observação 

durante dois dias e a outra a um hospital de grippados que 

deverá receber não só os necessitados, como os que não possam 

em seus domicilio serem convenientemente isolados, e as 

pessoas que em observação apresentam os symptomas da 

molestia. 

Não é a grippe de notificaçao compulsoria, nem de isolamento 

obrigatorio, razão porque as auctoridades não podem lançam 

mão si não dos meios suasorios para obtel-o. Além dessas 

medidas é de necessidade que as prefeituras divulguem por 

meio de boletins e cartazes os conselhos do serviço sanitario 

ao publico e procurem na applicação das leis municipaes e 

por outros meios fazer executar e principalmente a parte 

relativa a agglomerações, daquelles conselhos. 

(...) 

a extinção das aguas estagnadas ou a petrolisação das que não 

sejam possiveis de fazer circular; a desinfecção das immundicies 

irremoviveis; installação de agua canalizada e rede de 

exgottos, e na impossibiidade disto por defficiencia de meios 

pecuniarios, uso de agua servida , e installação de fossas 

hermeticamente recobertas, e com tubo de ventilação até a 

parte superior do predio; combate ao pó por todos os meios, 

são de necessidade não só para tornar o meio menos propicio 

á disseminação da grippe e de suas complicações, como 

também a qualquer outra epidemia. São pois elementos 

basicos de salubridade local.” [grifo meu] (“O Correio de 

Botucatu”, 9 de novembro de 1918). 
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Mais do que orientações à sociedade botucatuense, Waldomiro desejava colocar 

“os pingos nos is” ora culpabilizando o enfermo pela própria sorte, ora 

responsabilizando a Municipalidade pelo descontrole epidêmico em que se achava a 

cidade. Neste sentido, ANDRÉ MOTA
62

 aponta que: 

 

“Mesmo se dizendo apta a, por si só, identificar e viabilizar uma 

normatividade capaz de regular o público e o privado, a 

corporação médica se deparou, a partir dessa prerrogativa, com 

retrocessos e pendências insuperáveis.” (p. 74). 

 

No caso em tela, os embates entre as forças locais, as redes clientelares e os 

redutos políticos configuraram impasses entre as instâncias oficiais envolvidas com a 

saúde pública (Municipalidade e Delegacias de Saúde), e consequente descompasso nas 

ações impetradas antes e durante o evento epidêmico, deslindando contradições e 

resistências presentes no projeto de sanear o estado bandeirante. 

Ainda na edição de 16 de novembro, demonstrando “acerto de contas” com a 

cidade, a família de Levy publicou reclamações sobre a inoperância sanitária, enalteceu 

e nomeou os que não abandonaram as alcovas de gripados e, com mágoa, denunciou os 

que, com medo do contágio, negaram o socorro. 

Na elaboração das sensações e das representações da morte e do extenso campo 

de significados que a envolve, a família Almeida tomou para si o espírito crítico da 

“Mosca” que seguira para o túmulo com Levy, em seu último voo. Sem a máscara do 

pseudônimo utilizado por Levy, “O Correio de Botucatu” assumira na edição especial 

os novos rumos do jornal. 

Na coluna “Reclamações” foi denunciado o completo abandono dos moradores 

em Porto Martins
hhhh

, onde a Gripe Espanhola tomara caráter assustador: 

 

“tendo diariamente feito victimas, devido a absoluta falta de 

medicamentos, de pharmacias e de quaesquer recursos que 

sejam. Os doentes ali, em maior parte recém sarados de maleita, 

não resistem aos horrores da grippe. Diz o nosso informante 

                                                           
hhhh

 Estação ferroviária e porto fluvial inaugurados em 1888, pertencente à época aos domínios de 

Botucatu. Disponível em: http:// www.estacoesferroviarias.com.br. Acesso em: 30 Out 2019. 
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que, com especialidade na Fazenda Dr Coutinho de Lima, a 

peste reina com gravidade, onde colonos ultimamente chegados, 

sem dinheiro e quase sem alimento, estão num estado 

desesperador. Pedem-nos que chamemos a attenção dos poderes 

competentes, para que volvam seu olhar benéfico para esses 

esses desprotegidos que morrem á míngua.” (“O Correio de 

Botucatu”, 9 de novembro de 1918). 

 

A condição de abandono, anuviada pelo discurso pós-Gripe em relatórios 

oficiais, onde se alegara prontidão no socorro mesmo nos rincões do estado tão logo as 

localidades acionaram as respectivas Delegacias de Saúde
iiii

, permite entrever limites 

estruturais, fragilidades e equívocos na implementação do projeto sanitário paulista – 

em especial o de sua interiorização. A dispersão populacional em enorme extensão 

territorial, como no caso da Delegacia de Saúde de Botucatu, associada às dificuldades 

de deslocamento e o colapso do serviço sanitário na capital, fez com que somente 

depois de declinada a epidemia entre os paulistanos se deslocassem funcionários para as 

franjas do estado
137

. 

“As análises do tema [epidemia] são instigantes na medida em 

que flagram, num momento de ruptura da ordem, a atitude dos 

poderes públicos, especialistas e pessoas comuns. O que tornava 

a situação ainda mais desafiante para os saberes oficiais era a 

incapacidade de solucionar, contornar, aliviar ou mesmo garantir 

o acesso da população aos remédios.”
80

 (p. 33). 
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 Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino Arantes 

- Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918. 
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Figura 13. Contratados pela Delegacia de Saúde de Botucatu durante a Gripe Espanhola. 

 

Autor: Anna Cristina Rodopiano de Carvalho Ribeiro, 2018. 

Fonte: Fundo Secretaria do Interior / Serviço Sanitário – Ofícios e requerimentos diversos 

– Maço 140, 1918-1919. 

 

Na assistência aos Gripados, o Cel. A. J. Carvalho Barros
jjjj

 - Presidente da 

Misericórdia Botucatuense –, foi apontado na edição especial de “O Correio de 
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 Conhecido na memorialística local como Tonico de Barros, A.J. Amaral Barros, Presidente da 

Misericórdia à época da Gripe, foi político amandista ligado ao poder católico local, sendo seu pai um dos 

responsáveis por angariar patrimônio para que a Paróquia de Botucatu fosse elevada à Diocese, nos anos 

iniciais do século XX. O que torna possível compreender a exasperação dos maçons da Loja Guia do 

Futuro, em 1917, apontando a invasão do clericalismo na Misericórdia e na Comarca, como também, a 



134 

Botucatu” como o primeiro articulista entre os membros da Municipalidade e o Bispo, 

para a composição de uma Comissão de Socorros e a deliberação de hospital para 

gripados “reconhecidamente pobres” no prédio da Escola Normal. O hospital teria sido 

instalado com empréstimo de cem camas e colchões pela Diocese, despesas assumidas 

pela Câmara Municipal de Botucatu, corpo clínico local e auxílio das damas da Cruz 

Vermelha, cabendo à Comissão de Socorros angariar donativos pelas ruas da cidade 

para as famílias doentes e miseráveis. 

Entretanto, a organização da Comissão de Socorros derivara do aparelhamento 

orientado pelo Serviço Sanitário e publicado em boletins na imprensa para que servisse 

de modelo aos municípios do interior
kkkk

, ainda que acabasse por incorporar em sua 

dinâmica assistencial as singularidades do tecido social. No caso de Botucatu, a prática 

caritativa corrente entre as elites serviu de pano de fundo para a instalação do Hospital 

provisório na Escola Normal, articulado entre os poderes públicos e associações civis e 

religiosas, como também à constituição de um posto de socorro para acudir pobres e 

enfermos a domicílio: 

 

“[A Delgacia de Saúde de Botucatu] Conjuctamente com o 

mordomo do Hospital de Misericrdia Botucatuense, levou-se a 

effeito a organisação de uma Comisão de Socorros Públicos, 

destinada a prestar auxiios medico-pharmaceuticos e a 

allimentar a parte da população que viesse a ter necessidade, a 

exemplo do que se observou em todos os municípios”
llll

.  

De acordo com BAPTISTÃO
159

 a Comissão de Socorros foi constituída da 

seguinte forma
mmmm

: 

                                                                                                                                                                          
determinação de que os membros da Loja votassem em “bloco” contra a política que não lhes era 

favorável naquele momento. 

kkkk
 Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino 

Arantes - Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918. 

llll
 Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino Arantes 

- Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918. P. 195 

mmmm
 Não foram localizadas fontes primárias acerca da constituição da Comissão de Socorros e a 

dinâmica de sua rede assistencial no calor da epidemia. O Livro Tombo Volume 1 da Arquidiocese de 

Botucatu, destinado ao registro dos acontecimentos impactantes na Diocese pelo Bispo - e que abarcaria o 

período da Gripe Espanhola – está desaparecido. O Arquivo Público Municipal de Botucatu, que poderia 
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Em reunião efetuada no palácio Diocesano, às 13horas, foi 

constituída uma Comissão de Socorros Populares, cujos 

membros diretores foram as seguintes pessoas: Dom Lucio 

Antunes de Souza - presidente; Dr Mamede da Silva - 1 Vice; 

Cel Antonio José de Carvalho Barros - 2 vice; Prof. Justino 

Rangel - 1 secretario; Prof. Lutgardes de Castro - 2 secr.; Majos 

Nicolau Kuntz - tesoureiro; Cap Carlino de Oliveira - vogal; Dr 

Waldomiro de Oliveira - idem; Padre Isidoro Monteiro - idem. 

Esta Comissão angariou 9:000$000 (nove contos de réis). Em 

seguida, o Cel Jorge Pinheiro Machado, Francisco Botti e Carlos 

César arrecadaram mais 2:000$000 (dois contos de reis). (p. 

186). 

 

O hospital de gripados foi acomodado na Escola Normal em 2 de Novembro, 

com lotação para 100 leitos e às expensas da Municipalidade. No dia seguinte, recebeu 

os primeiros enfermos que rapidamente o lotaram, sendo necessário abrir outras 

enfermarias e aumentar a capacidade de leitos. A entrega tanto de receitas para aviar nas 

farmácias, quanto de medicamentos e víveres nas casas dos enfermos (com recursos 

levantados por donativos recolhidos pela Comissão) foi realizada pelos escoteiros e 

atiradores. Médicos e enfermeiras – distribuídos em plantões - se deslocaram ao socorro 

em carros disponibilizados pela Prefeitura e pela Delegacia de Saúde e um terceiro carro 

fornecido pela Municipalidade foi destinado ao transporte de doentes
nnnn

. 

Mas por vezes, as mãos estendidas com alguns “mirréis”, eram os braços 

negados na assistência aos pobres do Hospital de Gripados. O contundente chamado do 

redator não permite dúvidas de que nem todos estavam dispostos a socorrer os 

enfermos: 

“No proximo numero daremos os nomes dessas distinctas e 

caridosas senhoras e senhoritas e esperamos, a lista comporá o 

nome de todas as socias inscriptas. 

(...) 

Uma nota triste em tudo isso tem dado algumas familias que, em 

perfeita saude, fecham-se dentro de uma muralha chineza de 

medo e negam-se a ter qualquer contacto com o exterior. 

Desejamos a esses medrosos, que a ninguem soccorrem , nunca 

necessitarem de socorros.” [grifo meu] (“O Correio de 

Botucatu”, 9 de novembro de 1918). 

                                                                                                                                                                          
conter vestígios relativos à prestação de contas da Comissão de Socorros à Municipalidade não está em 

livre acesso à consulta pela vastidão de documentos sem organicidade e as Atas da Câmara Municipal de 

Botucatu, por sua vez, mencionam a existência da Comissão de Socorros somente em 20 de novembro de 

1918. 

nnnn
 Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino 

Arantes - Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918. P. 196. 
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Os dias se passaram e a morte de Levy adquiriu um sentido inefável: ele já não 

morrera de Gripe, mas de complicações cardíacas
oooo

. A glorificação ao seu espírito 

caritativo dava-lhe contornos de mártir e a exaltação à sua memória tornou-se mote para 

a arrecadação de fundos para o Asylo dos Morphéticos, que passava invariavelmente 

por apuros financeiros. Redimia-se a memória do boêmio! 

 

“Assistência aos Morpheticos 

(Nossa subscripção) 

Levy de Almeida não se enganou quando appelou para a 

generosidade do publico em favor da ‘Assistência aos 

Morpheticos’. 

Todos os que comprehendem a nobreza desse gesto de 

philantropia têm vindo em nosso apoio. 

O sr. José Baptista de Faria angariou na fazenda S.João, onde é 

administrador, a quantia de 115$000, sendo 50$000 para a 

Misericordia. Está ahi um gesto nobilitante e que todos os 

senhores fazendeiros poderiam imitar.” (“O Correio de 

Botucatu”, 30 de novembro de 1918). 

  

Como nos ensina FARGE
21

: 

“O sofrimento pode tanto repugnar quanto seduzir, gerar modos de assistência, 

sentimentos de compaixão.”
21

 (p. 19). 

Novembro de 1918... A vitória na Primeira Guerra Mundial não retumbou aonde 

a Gripe fazia vítimas... Damas da Cruz Vermelha (com exceções), irmãs Marcelinas do 

Collégio dos Anjos, Padres e auxiliares, soldados atiradores e caçadores e escoteiros 

foram semanalmente mencionados em “O Correio de Botucatu” como os abnegados 

socorristas do Hospital de Gripados, principalmente, quando os médicos Waldomiro de 

Oliveira (o Delegado de Saúde), Olyntho de Carvalho e Franco Meirelles caíram de 

Gripe. A atuação do Hospital de Gripados seguia em divulgação e as notícias tétricas 

eram contemporizadas com a exaltação à prática da benemerência. 

O oneroso custeio do Hospital de Gripados que, de acordo com os “Clinicos, 

tornou-se necessário para evitar a propagação do mal, e para que os doentes na sua 

                                                           
oooo

 Segundo BERTUCCI
137

 “Os médicos chamavam atenção para o coração, que em qualquer forma 

clínica [da Gripe Espanhola] poderia ser irremediavelmente afetado. Uma intervenção imediata, com 

algum medicamento (‘tônico’) cardíaco, poderia ser a diferença entre a vida e a morte do gripado” (p. 

324). A dissociação entre a morte de Levy e a Gripe Espanhola reverbera no Almanack de Botucatu de 

1920 (p. 38), que confere somente à lesão cardíaca sua causa mortis. 



137 

maior parte verdadeiramente necessitados pudecem ser tratados convenientemente” – 

somado à insuficiência de dinheiro nos cofres públicos, levaram a Câmara Municipal a 

decretar, em 11 de novembro de 1918: 

 

“(...) Fica a Prefeitura authorizada a levantar nesta Cidade, um 

empréstimo até a quantia de R50:000$000, para attender a 

liquidação de Exercícios Findos, e despesas forçadas que a 

Camara tem a fazer com o apparecimento da grippe hespanhola 

em nosso Municipio.” (Livro de Actas da Câmara Municipal de 

Botucatu 1918-1923, 11 de novembro de 1918). 

 

Figura 14. Ata da Câmara Municipal de Botucatu sobre crise financeira provocada pela 

epidemia de gripe espanhola na cidade. 

 

Autor: Anna Cristina Rodopiano de Carvalho Ribeiro, 2016. 

Fonte: Ata da Câmara Municipal de Botucatu, 11 de novembro de 1918. 

 

A população também passava apuros e os mais pobres, ao não conseguirem 

alimentos, dependiam cada vez mais da caridade pública.  

O frango estava pela boca da morte e o leite, já encarecido pela diminuição de 

sua produção com a febre aphtosa, sofreu aumento exorbitante com a chegada da Gripe 

Espanhola. Houve tentativa da Municipalidade em tabelar o preço dos víveres, mas sem 

o controle efetivo. O comércio desses alimentos e dos mais diversos medicamentos que 
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prometiam a recuperação das forças aos anêmicos e depauperados, tornaram-se 

altamente lucrativos. 

Na prática, obedecia quem queria e comprava quem podia!  

“Leites, frangos ...e fita 

(...) 

Um preposto da Camara andou avisando aqui e alli que ninguem 

pagasse o leite a mais de 300 réis a garrafa e os frangos a 1$500 

cada e...sob pena de multa para o vendedor. Preccizamos de leite 

e chamamos um vendedor: 

-500 reis  garrafa. E é se quizer, diz-nos o garoto. 

Fomos ao mercado comprar frangos e alli havia uns projectos de 

frangos. Perguntamos:  

-Quanto este? 

-2$500 

-E este? 

-Este é mais grandinho vae a treis. 

Não quizemos. 

O fiscal andou fazendo fitas, e de graça. 

Fitas...paiz de fitas, este nosso.” (“O Correio de Botucatu”, 23 

de novembro de 1918). 

 

Em 20 de novembro de 1918, a Municipalidade anunciou o declínio epidêmico, 

mas com casos na cidade e diversos em fazendas do município que perdurariam ainda 

por semanas.  

Com a auspiciosa notícia, “O Correio de Botucatu” assumiu publicamente o que 

se inclinara a fazer desde a morte de Levy de Almeida: perpetuar a memória daqueles 

que seriam os beneméritos da cidade, pois “que crearam e mantiveram o hospital 

conquistaram lugar de destaque pela sua acção enérgica e dedicada”, resplandecendo 

uns e ofuscando outros, silenciando particularmente a participação da Loja Guia do 

Futuro e de seus membros em detrimento de elogios às autoridades eclesiásticas e às 

instituições católicas. O mesmo se fazendo perceber nas Atas da Câmara Municipal com 

menções de agradecimento aos que atuaram na Comissão de Socorros.  

Deu-se ampla publicidade à mensagem deixada por moribundo no Hospital de 

Gripados: “Aqui entrou homem morto e sahiu vivo, nesta casa tem Deus. João P. Alves” 

(“O Correio de Botucatu”, 23 de novembro de 1918) e, em reuniões de instituições 

católicas, a apostolada Rosinha Monteiro, Presidente da Cruz Vermelha e ovacionada na 

imprensa, ganhou aura metafísica pelo seu desvelo na assistência aos gripados.  
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Figura 15. Ata de reunião da Congregação das Filhas de Maria com homenagem à irmã 

congregada que atuou na epidemia. 

 

Autor: Anna Cristina Rodopiano de Carvalho Ribeiro, 2018. 

Fonte: Livro nº 608 da Congregação das Filhas de Maria, 7 de dezembro de 1918. p. 10. 

 

No altar do consistório, Monsenhor Ferrari (designação recebida pelo Pároco 

após Botucatu se tornar Bispado) pregava que a fé católica guiara espiritualmente 

Rosinha Monteiro (presidente da Cruz Vermelha e do Apostolado da Oração do S. 

Coração de Jesus) para que ela atravessasse o vale epidêmico e exercesse impávida e 

corajosamente a caridade cristã, em seu poder de cura: 

 

“(...) que a bondosa senhora nestes momentos de amargurada 

afflição, não mediu a eminensia dos perigos que arrastaria e num 

verdadeiro gesto de piedade christã entregou se solicita e 

completamente a espinhosa missão de socorrer a humanidade 
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enferma demonstrando nesse mister sagrado a dedicação mais 

aferroada e um amor desvelado pela causa publica. Noites 

inteiras tem vencido D. Rosinha a cabeceira dos grippados, 

minnando-lhes as dores, aplacando-lhes os soffrimentos e 

diffundindo no seio de todos a consolação religiosa! (...)” (Livro 

de Actas do Apostolado da Oração do S. Coração de Jesus, 24 

de novembro de 1918). 

 

Semanas depois, em outra preleição, desta vez para 48 associadas da 

“Congregação das Filhas de Maria”, Monsenhor Ferrari lançava outro voto de louvor à 

Rosinha Monteiro: 

 

“(...) á Exma Sra D. Rosinha Monteiro, D.D, Presidente do 

Apostolado da Oração, pelo seu zelo e abnegada Caridade, 

durante a epidemia que avassalou esta cidade.” (Livro de Actas 

da Congregação das Filhas de Maria, 07 de dezembro de 1912). 

 

Entre alcunhas, altares e alcovas, delineava-se o rearranjo das forças sociais após 

os padecimentos da população com a Gripe Espanhola... E a fé, em suas distintas 

representações e expressões, surgia como gesto político renovado em sua conjuntura, 

como decifra CERTEAU
29

: 

 

“(...) as estratégias apontam para a resistência que o 

‘estabelecimento de um lugar’ oferece ao gasto do tempo; as 

táticas apontam para uma hábil ‘utilização do tempo’, das 

ocasiões que apresenta e também dos jogos que introduz nas 

fundações de um poder” [grifo no original] (p. 96). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Eu fiquei de contar que no tempo da Gripe espanhola, foi um 

tormento em Botucatu, morreu gente que foi barbaridade, a 

prefeitura precisou mandar fazer uma carrocinha para levar os 

defuntos, porque de outra forma não dava jeito, e o espanhol, 

seu Rodrigues que foi que fazia tudo isso, em casa só eu com 

meu pai é que não pegamos a gripe, o resto ficou todo mundo de 

cama, parecia a Santa Casa e o Pai teve que se virar, e eu sempre 

ajudando em tudo, e morreu até um farmacêutico e a sua 

senhora que tinham farmácia na Rua Major Matheus, e era 

farmacêutico formado, mas não teve escapatória, eu não sei 

quanta gente morreu mas foi bastante”
165 (p. 25).

pppp
 

 

Ora tecelão, ora tecido no tempo, o evento epidêmico, enquanto fragmento de 

realidade, fiou a fala sobre o fato e o fato sobre a fala... 

Com o encerramento das atividades do Hospital de Gripados, em 13 de 

dezembro de 1918, a Comissão de Socorros se desfez e entregou à Prefeitura a quantia 

de R$3:605$700 e mais documentos pagos no valor de R$7:802$400, perfazendo um 

total de R$11:408$100, para que a Câmara chamasse a si o restante dos pagamentos que 

deveriam ser  realizados
qqqq

. 

Neste período, iniciara-se o trabalho de rescaldo e, paralelamente a ele, a fricção 

entre recuperar a normalidade, apagar atores e marcas inconvenientes e cristalizar a 

narrativa sobre o sucesso dos socorros prestados no Hospital de Gripados. Nesta 

construção, extraviando as evidências e anuviando a compreensão do ocorrido, 

procurou-se diminuir a dimensão do evento epidêmico na cidade:  

“Infelizmente o terrível mal que assolou o mundo inteiro, 

chegou até nós, zombando de todas as medidas preventivas que 

foram tomadas pela Prefeitura, e fazendo aqui algumas 

victimas, porém relativamente em numero diminuto, o que 

devemos incontestavelmente, ao optimo serviço de socorros que 

tivemos. A mortalidade não atingiu a mais que 2% sobre o 

numero de atacados pela moléstia, e que foi em número de 53.” 

(Livro de Actas da Câmara Municipal de Botucatu 1918-1923, 

                                                           
pppp

 Memória de Amadeu Carmello, aos 86 anos, sobre a passagem da Gripe Espanhola em Botucatu. 

Filho de imigrantes italianos à época da epidemia contava 12 anos e morava com a família na zona rural 

do município, em estrada de acesso às fazendas da região. 

qqqq
 Livro de Actas da Câmara Municipal 1918-1923, 20 de dezembro de 1918. 
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Relatório do Prefeito Municipal, lido em sessão especial do dia 

15 de janeiro de 1919). 

 

Enaltecido pelos dirigentes públicos e pela imprensa local como grande obra de 

caridade, a pesquisa empírica descortinou o patente espírito asilar do Hospital de 

Gripados. Fortalecido pelos discursos das autoridades e legitimado pelas declarações 

científicas dos clínicos, o nosocômio improvisado tencionou internar pontualmente 

“doentes verdadeiramente necessitados” e diminuir os focos de contágio na cidade. 

(Livro de Actas da Câmara Municipal de Botucatu 1918- 1923, Sessão extraordinária 

em 11 de novembro de 1918). 

Segundo BERTUCCI
137:

 

“(...) os hospitais provisórios como passaram a ser denominados, 

possibilitaram uma rearticulação do discurso e da prática dos 

chamados homens da ciência emum momento em que tudo 

parecia ruir. Habilmente tecida, a justificativa para a 

transformação operada sinalizava os culpados pela situação de 

calamidade e apontava para a solução hospitalar: faltavam 

pessoas aptas para auxiliar no tratamento de enfermos, portanto 

uma fatalidade, e aumentava a quantidade de gripados, em 

muitos casos devido à imprudência das próprias pessoas que  

não seguiam corretamente as prescrições médicas. Assim aquilo 

que seria a declaração de um fracasso resultou na reformulação 

das ações médico-sanitárias diante das proporções da doença e 

da impossibilidade da sua cura.” (p. 127). 

 

Difundido, paradoxalmente, pelas elites locais como experiência exitosa, o 

Hospital de Gripados mostrou-se nas fontes documentais como arranjo tecnológico de 

assistência mista com clara delimitação de ação para cada uma das esferas envolvidas 

no socorro, ainda que congregando propósitos e interesses diversos: ao poder público 

caberia ações mais gerais e à filantropia ações pontuais
66

, diferenciando-se da atuação  

caritativa das associações de benemerência da cidade, acenando contexto propício para 

uma transição assistencial que já se fazia sentir em averbações de estatutos de 

associações: 

"Discriminadas tão judiciosamente as attribuições de cada um 

nos serviços a seu cargo, feita a perfeita divisão destes, 

estabelecida a direção unica, a campanha travada contra a grippe 

tornou-se plenamente efficaz, e o resultado foi o que a molestia 
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tendeu logo para uma marcha decrescente que não se alterou 

mais até o seu final”
rrrr

  

 

Neste sentido, LUZ
12

 versa sobre duas dicotomias históricas permanentes nas 

políticas públicas de saúde brasileiras - a centralização/descentralização e a 

concentração/desconcentração -, onde os serviços competentes ao Estado prestar à 

população – especialmente a saúde - vincularam-se à conjuntura política e à 

circunstância histórica, tendo como consequência de tal processo, a simbiose entre o 

político e o civil, o desconhecimento entre o individual e coletivo ou do que constitui o 

público e o privado. 

Importante ressaltar os contínuos rearranjos decorrentes de uma guerra cotidiana 

entre as forças sociais em suas distintas ideologias, representações e projetos para a 

oferta assistencial, em Botucatu, em um período marcado pela formação do Estado 

Nacional e pelos contornos ainda incipientes de uma proteção social. Assim como, reter 

o crescimento da economia urbana, o surgimento da classe média e o nascente 

operariado, em um cenário atravessado pelos mitos de origem e pela “preocupação com 

a constituição de uma raça que fosse brasileira e capaz de integrar toda a nação”
62

 (p. 

33). 

“Será um bem, que os japoneses venham escrever comnosco a 

nossa história? (...) O que deve constituir a nossa preocupação, e 

essa seria muito seria, é saber si vão coadjuvar conosco, nessa 

preparação para apresentar ao mundo o resultado de uma 

combinação ethnographica superior, raças fortes ou raças fracas, 

raças melhores que as que já temos, ou peiores que ellas. (...) 

Almeida Moura” (“O Correio de Botucatu”, 14 de dezembro de 

1918). 

 

À essa época, a Misericórdia Botucatuense - que desaparecera dos noticiários no 

período epidêmico tanto por não receber em suas enfermarias doentes de moléstia 

contagiosa, quanto por ter estado em reforma
ssss

-, ressurgiu garbosa, junto à figura de 

                                                           
rrrr

 Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino Arantes 

- Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918, p. 121. 

 
ssss

 Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr Altino Arantes 

- Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918. p. 196; Livro de Actas 

da Misericórdia Botucatuense, reunião da Directoria em 05 de novembro de 1918. 
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seu Presidente A. J. Amaral Barros
tttt

. Após grande reforma, o hospital passara a 

oferecer “enfermaria para crianças e diversos quartos particulares entre outros 

melhoramentos” fartamente anunciados no jornal
uuuu

. Enquanto isso, em complexa 

trama histórica, a participação da Maçonaria e de seus membros no socorro aos gripados 

apagava-se dia-a-dia, proporcionalmente aos efusivos agradecimentos públicos às 

entidades católicas, o mesmo ocorrendo com atuação dos médicos maçons na 

Misericórdia, sombreados pelas disputas políticas e pelos conflitos intrínsecos aos 

diferentes projetos assistenciais e à organização das instituições médicas na cidade. 

Após a Gripe Espanhola, a busca por legitimidade médico-administrativa e 

poder institucional, se manifestou de diferentes formas na comunidade médica.  

Waldomiro de Oliveira, como Delgado de Saúde, declarou que não se 

responsabilizaria por gastos feitos sem sua expressa autorização
vvvv

 - o que por fim 

desnuda resistências comezinhas ao saber-poder cada vez mais disciplinador do campo 

médico. Os esculápios maçons Vianna Júnior e Octávio Simões, por seu lado, partiram 

de Botucatu rumo ao nordeste do país para não mais voltarem (Livro de Actas Loja 

Guia do Futuro, 2 de dezembro e 9 de dezembro de 1918). 

Octávio Simões, antes de viajar, publicou aviso pouco afável aos que utilizaram 

seus serviços durante a epidemia e não lhe pagaram: 

“(...) se por qualquer motivo, lhe não pagaram os seus 

honorarios medicos, que deixou as suas contas em mãos do 

advogado Dr Octaviano Carlos de Azevedo a quem se dirigirão 

para saldal-o ou por quem serão procurados para cobral-os 

amigavel ou judicialmente, conforme plenos poderes que lhe 

conferir por procuração. “O Correio de Botucatu” 14 de 

dezembro de 1918 

 

Se a insólita mensagem de Octávio Simões destoa da idealização dos esculápios 

no sacerdócio da profissão médica, também revela fazer social próprio ao período 

epidêmico e à historicidade de seu processo, repleto de sentimentos, manifestações e 

                                                           
tttt

 Descrito na imprensa como articulador da Comissão de Socorros e da instalação do Hospital de 

Gripados 

uuuu
 “O Correio de Botucatu”, 07 de dezembro de 1918 

vvvv
 Muito provável que Waldomiro de Oliveira, se referisse aos talões carimbados e numerados pelo 

governo estadual, destinados ao aviamento gratuito de fórmulas aos gripados nas farmácias, ou aos gastos 

diversos do Hospital custeados pela Câmara Municipal de Botucatu. “O Correio de Botucatu”, 30 de 

novembro de 1918 
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discursos complexos, ambíguos e contraditórios,
129 

o que alude ao ditado “coração de 

gente é terra que ninguém passeia”...  

Quanto à Rosinha Monteiro, mesmo sob os holofotes da benemerência não 

conseguiu quórum em convocações para eleição e posse de nova diretoria entre as 

sócias da Cruz Vermelha. Apesar de muitas das sócias pertencerem às instituições 

católicas e terem ouvido exaustivamente os louvores de Monsenhor Ferrari à Rosinha 

Monteiro, a morte chegara perto demais e nem todas estavam dispostas “a morrer bem” 

seguindo os preceitos da caridade cristã... Ademais, a guerra acabara e Octávio Simões, 

o idealizador da entidade, fora embora brigado com a cidade. Assim, em menos de um 

mês após o fechamento do Hospital de Gripados, a Cruz Vermelha de Botucatu se 

dissolveu (“O Correio de Botucatu”, 11 de janeiro de 1919). 

Na retomada da dinâmica urbana, a seção Reclamações de “O Correio de 

Botucatu”, publicou a exigência de comerciantes pelo pronto restabelecimento da 

correspondência pelos trens noturnos da Sorocabana. E o bairro da Estação, agora 

conhecido por “Vila dos Lavradores”, voltara aos seus dramas e misérias cotidianas: 

 

“Os moradores da Villa dos Lavradores queixam –se ainda da 

enorme quantidade de moscas e pernilongos que infestam 

aquelle bairro e do mau cheiro exhalado da caixa séptica que 

causam verdadeiros desesperos das pessoas residentes naquelle 

bairro. Queixam-se e pedem que reclamemos ao dr delegado de 

saúde e da prefeiura municipal providencias enérgicas e 

promptas” (“O Correio de Botucatu”, 14 de dezembro de 1918). 

 

O que por fim, demonstra que os riscos à saúde dessa população não eram 

motivos o suficiente para que a insalubridade do bairro se tornasse uma questão para os 

dirigentes públicos. Convém realçar que a preexistência de doenças como a tuberculose 

e o grau de salubridade nos locais de trabalho e moradia foram determinantes para o 

êxito ou fracasso de corpos na luta pela sobrevivência à Gripe Espanhola. 

Em 14 de dezembro de 1918, “O Correio de Botucatu” publicou lista com as 

vítimas da epidemia registradas até aquele momento, destacando-se a mortalidade entre 

crianças e adultos jovens: 
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– “GRIPPE – desde o princípio da epidemia  nesta cidade, conforme consta 

no registro cível, foram victimadas pela terrível grippe até dia 13 do corrente 

, as seguintes pessoas:  

Cimabuco Kameguco, 20 annos; 

Levy Thomaz de Almeida, 33 annos; 

Cimabuco Ussid, 22 annos; 

José Penna, 2 annos; 

José, 14 mezes; 

Carolina Fioravanti, 36 annos; 

Nelson, 01 anno; 

Antonio Navarro, 30 annos; 

Encarnação Navarro, 24 annos; 

´José Augusto Pereira, 35 annos; 

Porphirio das Neves, 30 annos; 

Maria, 5 annos; 

Maria Bertolucci, 25 annos; 

JoséFrancisco, 45 annos; 

Santiago Fernandes, 22 annos; 

Godofredo de Moura Campos, 20 annos; 

Giovanninna Maria Popolo, 26 annos; 

Elias Mariano Barbosa, 48 annos; 

Benedicto Chagas de Oliveira, 9 annos; 

Annita Maria , 7 mezes; 

Ernesta Babin, 7 annos; 

Rita, 7 annos; 

Ambrosina Maria, 30 annos; 

Antonio Candido Pereira, 42annos; 

Pierina Barbin, 37 annos; 

Santina Spirandelli, 25 annos; 

Margarida, 4 annos; 

Anna Francisca de Andrade, 43 annos; 

Demade, 2 annos; 

Americo, 10 mezes; 

Amalia Montalvan, 51 annos; 

Julia, 50 dias; 

Mercedes, 3 annos; 

Paschoalina Laurindo, 34 annos; 

Francisca Felicia, 18 annos; 

Mercedes, 14 mezes; 

Giovanni Ferrari, 22 annos; 

Noé de Moura Campos, 41 annos; 

Maria Apparecida, 02 annos; 

Ambrosina Maria Andrade, 41 annos; 

Maria Gonçalves, 03 annos; 

Elvira Cavanti, 35 annos; 

Antonio Panhozzi, 75 annos   

Gelsomina Magnani, 8 mezes; 

Ernesto Barbin, 45 annos; 

Perpetua Maria, 80 annos  

Eugenio Barbin, 01 anno; 

Paulo Vicente, 4 annos; 

Seraphim Manoel Ferreira, 40 annos; 

Emilia Faccelli, 55 annos; 

Giacomo Barbero, 57 annos; 

Rina Cortez, 5 annos; 

Anna Maria do Espírito Santo, 59 annos; 

Baddia Mattar, 34 annos. 

(“O Correio de Botucatu”,14 de dezembro de 1918). 
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Das lembranças de Dona Maria Aversa, octogenária quando partilhou memórias 

com o cronista Sebastião de Almeida Pinto, no jornal “O Correio de Botucatu” de 06 de 

maio de 1971, surge o sofrimento pela viuvez precoce com a perda do marido 

Domingos Aversa entre as primeiras vítimas da Gripe Espanhola e a criação solitária de 

quatro crianças: 

“A cidade foi arrasada. Morreu gente demais. Levy de Almeida, 

o jornalista, a família Pinheiro da Silva e outras foram 

dizimadas. A Santa Casa, foi insuficiente para abrigar os 

doentes. E, por isso, a Escola Normal, foi transformada em 

hospital de emergência.”
161

 (p. 111). 

 

Como aponta FARGE
21

: 

“(...) o historiador marca muitas vezes sua temporalidade e sua 

cronologia com essas descontinuidades sofridas, encadeando o 

tempo através daquilo que o rompeu, quebrou, interrompeu com 

os acontecimentos dolorosos ou sangrentos” (p. 14). 

 

Se Domingos permanecera vivo em Maria, ele não figurou entre os 54 mortos na 

edição de 14 de dezembro de 1918, de “O Correio de Botucatu”. Segundo o jornal, a 

lista tão somente informara os números do Cartório Registro Civil, contagem quase 

idêntica aos 55 óbitos divulgados oficialmente pelo Serviço Sanitário de São Paulo que 

apontou a notificação de 1.016 casos de Gripe
wwww

, em Botucatu, que à época possuía 

aproximadamente 30.000 habitantes.  

Considerando que oficialmente foram infectadas 1016 pessoas e que dessas 371 

foram socorridas no hospital (destinado a pessoas reconhecidamente pobres) e outras 

281 foram socorridas em domicílio com medicamentos e víveres
xxxx

, chegamos ao 

socorro de 64% de pessoas pobres entre as que se enfermaram pela Gripe Espanhola, ou 

seja, praticamente dois terços dos infectados eram corpos descarnados em vida.  

É muito provável que o número de mortos e enfermos tenha sido ainda maior, 

diante das vastas terras de Botucatu, da crise sanitária instaurada no estado de São 

                                                           
wwww

 MEYER e TEIXEIRA
19

, p. 321; Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório 

apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino Arantes - Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. 

Paulo. São Paulo. 1918. P. 196. 

xxxx
 Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino 

Arantes - Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918. P. 196. 
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Paulo, da desestruturação das repartições públicas e da interrupção dos Correios - de 

onde se prevê a subnotificação dos casos de Gripe, dos registros de óbito e de 

enterramentos ou mesmo o apontamento errôneo da causa mortis  junto aos Cartórios 

Civis
129

. 

Como aponta o relatório oficial: 

 

"Outro facto que também nos deve chamar a attenção, é de ter a 

grippe victimado pessoas que já se achavam affectadas de outras 

molestias, principalmente as chronicas, e os attestados de obitos 

serem passados dando como causa mortis, não a grippe, que foi 

a doença que realmente produziu a morte, mas sim a molestia 

anterior que apenas havia preparado o terreno para o desenlace 

fatal”
yyyy

. 

 

O desconhecimento das autoridades da Capital sobre a extensão da epidemia nas 

franjas do estado e a busca pela normalidade após o término da enfermidade, se 

estampam no pedido do Diretor Escolar Justino Marcondes Rangel ao Diretor Geral de 

Ensino: 

E. N. Primaria de Botucatu, em 9 de janeiro de 1919. Accuso o 

recebimento de vosso officio n.27, de 3 do corrente, e respondo: 

Não foi simplesmente a parte de edifício da Escola Normal onde 

funccionou o Grupo Escolar que serviu de hospital provisório 

aos enfermos de grippe, e sim todo o prédio. Nessas condições, 

penso que as aulas da Normal e da Complementar devem ser 

reabertas também depois da limpesa do prédio [...]. (Livro de 

Correspondencia Official do Director. N. III, p123-4) 

 

Neste mesmo período, o diretor da Escola Normal felicitou e agradeceu o 

Delegado Estadual de Saúde responsável pela região de Botucatu, o médico Waldomiro 

de Oliveira, pelo novo endereço do órgão e pela “(...) feliz orientação que tendes dado 

as múltiplas questões que se prendem a nossa administração
zzzz

.” (Livro de 

Correspondencia Official do Director. N. III, p125 e 126).  

                                                           
yyyy

 Oscar Rodrigues Alves [Secretario do Interior]. Relatório apresentado ao Exmo Snr Dr. Altino 

Arantes - Presidente do Estado. Secretaria do Interior. Estado de S. Paulo. São Paulo. 1918. p. 132. 

 
zzzz

 Importante entender os elogios do Diretor da Escola Normal “Dr.Cardoso de Almeida” ao Delegado 

de Saúde de Botucatu, retendo que ambos atuaram na Comissão de Socorros e que Waldomiro assumira, 

pouco antes da epidemia, a clínica do Dispensário do Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”.  
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O novo endereço da Delegacia Estadual de Saúde, em Botucatu, também surgiu 

na ata da sessão do dia 10 de dezembro de 1918 da Associação da Misericórdia 

Botucatuense, nas tratativas para a locação do imóvel, logo após o declínio da epidemia 

na cidade: 

“O Snr. Presidente também comunicou que o Dr. Waldomiro, 

delegado de saúde propunha alugar o pavimento superior, térreo, 

quintal [do Teatro Santa Cruz] para installações da Delegacia de 

Saude, tendo a Misericórdia de fazer a limpesa necessária, 

ladrilhamento de dois cômodos do pavimento térreo, uma 

divisão no salão do pavimento superior de modo a ficarem duas 

salas, uma privada e um portão nos fundos do Theatro, pelo 

preço de R$2:000.000, por anno, fasendo o Ilm. Dr. Delegado de 

Saude as pequenas despesas no predio depois de installado. A 

directoria autorisou o snr Presidente a alugar pelo preço e 

condições acima.” (Livro de Actas da Associação Misericórdia 

Botucatuense, n.04 28.02.1915 a 11.10.1922, 10 de dezembro de 

1918, p. 59). 

 

O novo prédio escolhido para abrigar a Delegacia de Saúde, foi o antigo Teatro 

Santa Cruz, imóvel pertencente à Associação da Misericórdia Botucatuense, entidade 

responsável pelo Hospital da Misericórdia. Tal escolha não só revela o intento do delegado 

em conferir distinção ao órgão na urbe, dada sua localização central e avizinhada a outros 

prédios públicos, como também sua aproximação com as chefias locais.  

Meses após a mudança da Delegacia de Saúde para o novo endereço, Waldomiro 

de Oliveira– maçom anteriormente iniciado – tomou assento entre os membros da Loja 

Guia do Futuro, passando a atuar em obras de benemerência na região junto aos 

médicos Antonio José da Costa Leite e Rodrigues do Lago.  

Contudo, o vínculo maçônico, não impediu com que Waldomiro e sua família 

frequentassem rituais católicos promovidos pelo Bispo D. Lúcio, ainda que tal atitude 

tenha lhe rendido diversos questionamentos diante do acirramento da tensão entre a 

Maçonaria e o Clero. Waldomiro buscava alinhar-se com as diferentes forças sociais 

que operavam na cidade, cônscio de que confrontos com os domínios regionais 

significavam o imediato afastamento e remoção do funcionário do serviço sanitário
60

  

Na virada para o ano de 1919, foi organizado por jovens da elite o baile do 

“enterro do ano velho de 1918”, no badalado Clube 24 de Maio. Talvez, poucos 

vestígios espelhem mais a “A multiplicação dos efeitos pela rarefação dos meios”
29

 (p. 
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145). Metamorfoseado e capilarizado em falas e fatos corriqueiros e até mesmo 

banalizado, o evento epidêmico esvaziou-se do sentido trágico, permitindo a retomada 

da cidade na retroalimentação de seus mitos de origem. 

Em sessão da Câmara Municipal de Botucatu, em 15 de janeiro de 1919, foi lido 

o relatório sobre o ano de 1918
aaaaa

, pelo prefeito Major Kuntz
bbbbb

. Entremeado por 

elogios às condutas de personalidades e de instituições da cidade na Comissão de 

Socorros, criteriosamente escolhidas para figurarem nas páginas oficiais, assim surgiu a 

cidade no novo ano: 

 

“Não fosse a terrível pandemia de grippe hespanhola, que com 

caracter verdadeiramente virulento invadiu em novembro ultimo 

a nossa cidade, poderíamos affirmar que o estado sanitário de 

Botucatú continuava a ser dos melhores, pois até aquella época 

era bastante lisongeira a saúde pública de todo o município.” 

 

Nas engrenagens do poder da memória e da memória do poder, a Gripe 

Espanhola, em Botucatu, desintegrou-se no tempo, tal qual a poeira de seus mortos... 

 

*** 

 

“A tradição de todas as gerações mortas oprime como um 

pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando aparecem 

empenhados em revolucionar-se a si e às coisas, em criar algo 

que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise os 

homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do 

passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra 

e as roupagens, a fim de apresentar-se nessa liguagem 

emprestada"  

O 18 Brumário de Luís Bonaparte, Karl Marx 
 

                                                           
aaaaa

 Livro de Actas da Câmara Municipal de Botucatu 1918-1923. Relatório do Prefeito Municipal, lido 

em sessão especial do dia 15 de janeiro de 1919. 

bbbbb
 Foi possível encontrar o Major Kuntz e membros da família Almeida, de “O Correio de Botucatu”,  

entre maçons iniciados na Loja  Guia Regeneradora, que à época encontrava-se inativa. Os 

desentendimentos entre os maçons da Regeneradora e os frequentadores da Loja Guia do Futuro, 

tensionaram o juramento de proteção mútua entre irmãos, fazendo-os ocupar trincheiras distintas tanto na 

Misericórdia Botucatuense, quanto em suas atuações no decorrer da epidemia. Tal panorama, clareia a 

conivência  de Kuntz (alçado à Prefeito ao final do flagelo) e do jornal "O Correio de Botucatu" 

(pertencente à família Almeida) no apagamento da participação da Loja Guia do Futuro na Comissão de 

Socorros -  em donativos, como posto de atendimento e nas atuações individuais de seus membros, 

principalmente, a do médico Costa Leite (Venerável da Guia do Futuro no período epidêmico). 
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A captura de elementos que levaram à criação de Delegacias de Saúde pelo 

interior paulista, tendo Botucatu como uma de suas sedes, em 1917-, e os que 

possibilitaram sua instalação e funcionamento na cidade, em 1918, somente alguns 

meses antes da epidemia irromper, tornaram-se imprescindíveis para o entendimento 

das forças que se encontravam em jogo à época da Gripe Espanhola, em um contexto 

onde: 

“A expansão cafeeira para o Oeste paulista e a crescente 

urbanização acentuavam a necessidade cooperativa do estado 

com cidades das regiões limítrofes, além da construção de 

barreiras para conter a propagação de doenças que a migração 

interna também passava a constituir como problema sanitário”
166

 

(p. 160).  

 

Assim, para discussão qualificada em torno da presença e do papel da agenda 

sanitária estadual na cidade durante a Gripe, fez-se necessário abarcar o ideário de 

progresso e do nacionalismo, tendo a Saúde como estandarte de uma cruzada 

civilizatória rumo ao Sertão, e de que forma tais imagens penetraram no pensamento e 

nas aspirações da elite sertaneja. 

Com ênfase às relações humanas construídas, sentidas e apreendidas entre 

diferentes atores sociais que, repetidamente e de modo classista, partilharam 

comportamentos, cultura e instituições condizentes aos seus interesses conformando 

forças sociais singulares
36

, busquei compreender as peculiaridades, tensões e arranjos da 

assistência ofertada em Botucatu, na Primeira República, com particular atenção à 

epidemia de Gripe Espanhola, em 1918.  

O descerrar das forças sociais que atuaram, em Botucatu, por meio de 

associações de benemerência, revelou uma história “mais profunda dos saberes, das 

práticas ligadas às estruturas sociais, às instituições, às representações, às 

mentalidades”
167

 (p. 8). 

Na busca contínua pelos contramovimentos, que estabelecem rede dialética de 

ligação de rupturas e continuidades, razão pela qual os modelos tecnológicos devem ser 

vistos como expressão de condensações mais evidentes ou dominantes
166

 (p. 125-6), o 

vasto corpo documental mostrou-se essencial não só para o entendimento de arranjos e 

negociações singulares no socorro aos gripados, em Botucatu, mas ao lugar da saúde e 
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do campo médico-filantrópico-caritativo no esquadrinhamento da cidade e dos corpos 

pela ação assistencial, aqui tomada como prática social.  

O embricamento de interesses e disputas políticas em torno da oferta 

assistencial, o controle das mazelas sociais pelos setores dominantes através da 

identificação e exclusão da população doente e pobre, assim como, a descoberta de um 

território cindido pelas constantes disputas políticas entre Maçonaria, Igreja Católica e 

alas do PRP, jogam por terra a narrativa idílica e mitificada de uma sociedade isenta de 

conflitos, retroalimentada pela memorialística local até a contemporaneidade.  

A desconstrução dos mitos de origem - que ocultam e dificultam a compreensão 

do passado-, junto às análises que dissequem peculiaridades e estratagemas em diversos 

pontos do estado paulista
52

, são confrontos necessários não só para o surgimento de 

narrativas locais, mas ao enfrentamento das iniquidades constitutivas de nossa formação 

sócio-histórica como a desigualdade, o racismo e as diferenças regionais: 

 

“Ao privilegiar o geral, as grandes sínteses, o particular costuma 

ser deixado de lado ou, quando muito, encarado enquanto 

atípico. Buscar (...) no particular (...) sua especificidade significa 

igualmente uma preocupação constante em captar o concreto 

possível dentro desse fluir, pois é no concreto enquanto processo 

social que se pode traduzir a mudança e seu dinamismo”
168

 (p. 

31). 

 

As interpretações ao conjunto de falas e silêncios contidos na documentação, 

permitiu decifrar a construção do mito da “Terra dos Bons Ares” carreado em ideário de 

progresso e modernidade atrelado à mediação da vida social coletiva, normatizada e 

normalizada a partir de concepção do que seria uma cidade e um corpo saudáveis
124

. 

A mitificação da cidade serviu à “(...) redefinição de suas funções e a 

reordenação de seus espaços internos, processos que se desdobravam, via de regra, 

como acentuação da segregação espacial e social”
17

 (p. 25-6); ao incentivo às ondas 

imigratórias que conferiram contornos à conformação do trabalho assalariado em 

Botucatu; e à imagem da “Capital da Boca do Sertão”, enquanto distinção das terras 

botucudas com as da limítrofe zona noroeste que se por um lado estavam tomadas pela 

leishmaniose e pela malária, por outro se encontravam em franca exploração e 

extermínio de indígenas para ocupação de uma nova elite regional. 
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No mito da “Terra dos Bons Ares” às ventanias caberiam afastar doenças, 

contudo, enfermidades como a tuberculose e a difteria, seguiam curso livre em áreas 

periféricas e negligenciadas pelos dirigentes públicos, atravessando ventos, ceifando 

vidas e sendo menos combatidas pelas autoridades, em uma conjuntura social, política e 

econômica que determinava a hierarquização dos males e a segregação de corpos e 

espaços.  

E como “mar tranquilo não faz bom marinheiro”, muito silenciamentos foram 

ouvidos e acolhidos no trajeto percorrido por esta pesquisa, seja com relação aos 

arquivos, à memória ou à corporeidade, pois como nos lembra CERTEAU
1
: 

“(...) a história não deixou de manter a função que exerceu 

durante séculos por razões bem diferentes e que convém a cada 

uma das ciências constituídas: a de ser uma crítica” (p. 49). 

 

Ao conferir lugar de investigação à vivência do corpo na história e às marcas do 

sofrimento projetadas pelo evento epidêmico, foi possível perceber o silenciamento 

sobre a questão da raça na historiografia da Gripe Espanhola no Brasil, com especial 

destaque à experiência paulista, tendo em vista, o estado ter se lançado celeiro do 

discurso eugênico, nas primeiras décadas  do século XX.  

Neste contexto a epidemia de Gripe Espanhola invadiu, matou e desapareceu. 

Quantos corpos? Quais corpos? Corpos? 

 
“(...) a dor significa, e a maneira como a sociedade a capta ou a 

recusa é extremamente importante”
21

 (p. 19). 

 

Sabe-se que “(...) entre os diferentes grupos sociais existem maneiras e 

condições peculiares de enfermar, recuperar a saúde e morrer, episódio que, em última 

instância, são menos dependentes dos conhecimentos e serviços médicos e mais da 

organização geral da sociedade e do papel que cada grupo desempenha dentro dela.”
129

 

(p. 31). Entretanto, ao não conferir à raça lugar estruturante nas múltiplas dimensões do 

viver, adoecer e morrer, tanto na discussão das práticas e discursos médico-sanitários, 

quanto na assistência, doenças tornam-se autoexplicativas e seus impactos sobre 

diferentes corporeidades se generalizam, apagando singularidades do sofrimento e 

simplificando as diversas situações do constituir-se doente no conjunto da sociedade
61

. 
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Imperativo pontuar o apagamento da população negra, em Botucatu. Nos raros 

vestígios históricos encontrados sobre esta população, a alusão à cor negra ou parda foi 

recorrentemente associada à desqualificação moral - feitiçaria, ócio, crime, vício, 

suspeição, promiscuidade – esta última com menção destacada às mulheres negras -: 

“Cozinheira e creados, não há e no entanto lá no Quilombo o 

Delegado de Polícia encontrou um bando de garbosas pretas que 

levam o dia e noite baiando ao som da sanfona e aos vapores da 

pinga.” VAGABUNDOS. (“O Botucatuense”. Botucatu, 7 

fevereiro de 1897, p 1 apud ANTONINI
17

, 1985, p. 54). 

21 anos depois... 

“Defloramento 

A menor Pulcheria Olinda que de pulebra nada tem, de cor 

parda, apresentou queixa contra João Heitor Valentim, casado, 

gerente de uma officina typographica nesta cidade, de a ter 

desvirginado. O accusado pediu acareação com a queixosa e 

affirma com veemência não ser êlle o culpado. Valentim mostra-

se abatido e denotando grandes soffrimentos, ao passo que 

Pulcheria Olina mostra-se desbriada. 

Será que Valentim, por ser pobre, vá innocente para a cadêa?” 

(“O Correio de Botucatu”, 21 de dezembro de 1918). 

 

A deliberada marginalização da população negra nas notícias jornalescas de 

Botucatu em espaço de 21 anos, denunciam o racismo estrutural em nossa formação 

sócio-histórica
ccccc

, como também: 

 

“a mais péssima e precária condição concreta a que o negro está 

submetido a partir dos resíduos da escravidão e da forma como 

os processos abolicionistas foram construídos, da transição 

conturbada do trabalho escravo ao remunerado na sociedade 

brasileira como um todo, e também a transição desse sujeito 

escravo a sujeito.”
169

 (p. 33). 

 

Por sua vez, os vestígios encontrados por GODOI
96

 - em seus estudos sobre o 

Grupo Escolar “Dr Cardoso de Almeida” entre os anos 1895-1920- que apontam para o 

                                                           
ccccc

 Aqui tomado como “todo ato, pensamentos e o conjunto de manifestações e práticas sociais 

(individuais ou coletivas) que tenham como fundamento a ideia de inferioridade racial dos negros em 

qualquer ordem (física, moral, estética, cognitiva, civilizatória, cultural, etc), independente de adotar-se 

um sistema de justificação biológico ou cultural-social para essa desigualdade.”
168

 (p. 28). 
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trabalho infantil no campo, principalmente durante as colheitas, corroboram à 

convocatória de que a raça e a infância são enfrentamentos necessários às futuras 

escritas historiográficas sobre a Gripe Espanhola. 

 

Segundo MARQUES
20

: 

 

“A mortalidade infantil apresenta-se como um dos mais 

sensíveis indicadores quanto aos aspectos culturais, sociais e 

econômicos, isto é, a realidade cruel da desigualdade entre as 

diversas classes sociais. O estudo deste componente do perfil 

epidemiológico de uma coletividade deve necessariamente 

conter a análise do processo social a que foi sujeita essa 

infância” (p. 4). 

 

Sem tempo hábil para que tais questões fossem incorporadas a este Mestrado e 

considerando o presente trabalho como objeto imediato do conhecimento histórico, pois 

que imerso em um constante devir de fontes, evidências e questionamentos, defende-se 

a importância de se historicizar as iniquidades presentes em nossa formação sócio-

histórica e de se convocar ao conhecimento histórico narrativas de corporalidades 

invisibilizadas em suas dimensões políticas e afetivas: “(...) a desigualdade, o racismo, 

as diferenças regionais. Essas permanências precisam ganhar historicidade na saúde 

coletiva, historicidade sem a qual o campo pode abandonar a tríade que foi fundamental 

para a sua própria construção: ideologia, saber e prática.”
16

 (p. 366). 
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