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Figura 20 – O trem e a "Capital do Café" no início do século XX (Arquivo Público Municipal) 
Foto – Tânia Registro 

 

 

 

 

 

3. SOBRE A CRIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA 

TERESA DE RIBEIRÃO PRETO: OUTRAS 

RAÍZES DE UMA HISTÓRIA 
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Com a installação do novo hospital, sanar-se-á o 
grande mal e a cidade poderá orgulhar-se de 
possuir mais um estabelecimento beneficente á 
altura de sua civilização. 

A TARDE, 2 de setembro de 1937. 
 

Este é o capítulo central deste trabalho, pois aqui trazemos e discutimos 

os achados que sustentam as outras determinações – outras raízes – da criação do 

Hospital Santa Teresa, além daquele tão decantado: "desafogamento de Juqueri". 

Dividi-se em dois tópicos, um breve preâmbulo sobre a loucura no 

Estado de São Paulo que contextua liza a assistência aos psicopatas nas primeiras 

décadas do século XX. Tal contextualização fornece elementos para entendermos o item 

3.2, que é "Sobre a Criação do Hospital Santa Teresa" em Ribeirão Preto nos idos de 

1944. 

Nesse segundo item articulamos as falas dos sujeitos entrevistados e as 

reportagens dos jornais locais da época com relação à criação do Hospital, assim como, 

os resultados das tabelas confeccionadas com os dados disponíveis dos pacientes 

internados nos primeiros cinco anos de funcionamento do Hospital. 

O pressuposto do presente estudo – as outras raízes da criação do 

Hospital, além do desafogamento de Juqueri, e até mesmo predominante sobre este 

último –, embora possa parecer "óbvio" não está expresso nos relatos conhecidos sobre 

essa problemática, mas perpassa os documentos oficiais por nós revisitados. 

Dizemos "óbvio" porque as razões políticas e econômicas, embora não 

descrevam um povo, podem defini- lo, e isso torna-se notório até para o observador mais 

incauto. Ou seja, o âmbito mental–cultural constitui impressões e interfaces 

fundamentais de uma época, porém, há circunstâncias, principalmente, quando se trata 

de monumentos oficiais como a construção de um macrospital, em que o político–

econômico ditam as regras, e, ditando-as legitimam um campo de interlocuções que 

também tratam da assistência social, mas não necessariamente apenas disso. Se esse 

momento coincide com a instauração das práticas ditas científicas sobre determinada 

área do conhecimento, comemora-se um avanço, e, se não coincide, comemora-se um 

"progresso". De uma ou de outra forma se omite o tal óbvio: as nuanças do estritamente 

político–econômico que permeia marcantemente a assistência social no Brasil. 
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3.1 BREVE PREÂMBULO SOBRE A LOUCURA EM SÃO PAULO NO INÍCIO DO SÉCULO 

 

Em 1919, o psiquiatra Leopoldino José dos Passos1 – futuro primeiro 

diretor do Hospital Santa Teresa – defendeu sua tese de doutoramento em São Paulo, 

intitulada "Percentagem da loucura no Estado de São Paulo". Nesse estudo, identificou 

o número de 2.205 (março de 1919) alienados no Estado, distribuídos nos serviços 

descritos no Quadro 1: 

 

QUADRO 1 – A loucura em São Paulo, 1919 

 Homens Mulheres Total 

Hospicio de Juquery 1.139 368 1.507 

Casa de Saude Dr. Homem de Mello 22 31 53 

Casa de Saude do Instituto Paulista 24 27 51 

Recolhimento das Perdizes 96 149 245 

Cadeias Publicas do Interior 214 135 349 

Total Geral 1.495 710 2.205 

Fonte: PASSOS, L.J. dos. Percentagem da Loucura em São Paulo. São Paulo: 1919 
(Grifo nosso). 

 

O autor identificou um contingente predominantemente brasileiro, apesar 

de internados em Juqueri um percentual superior a 50% de nacionalidade estrangeira 

residente em São Paulo (78% de italianos, 76% de portugueses, 75% de espanhóis, 

100% de alemães), masculino e de cor branca (PASSOS, 1919). 

Destacamos o aparecimento, em segundo lugar, da ocorrência de doentes 

mentais reclusos nas cadeias públicas do interior, sendo o Juqueri insuficiente para a 

demanda estadual. Esse fato era constatado na imprensa de Ribeirão Preto em 1912, 

1915, 1916, 1918, sendo comum a reclusão de crianças, homens e mulheres nas cadeias 

locais, descrita nas citações que seguem: 

                                                                 
1 Um pouco sobre a relação do Dr. Leopoldino com Franco da Rocha e o Juqueri, pode ser resgatado em 
SÁ (1983): Leopoldino: entrou ainda moleque [no Juqueri], era estudante de medicina, no 5o. ano, em 
1918; Franco da Rocha deu-lhe livros para ler, para fazer o concurso, levou-o às colônias e "analisava" 
conversando sobre a República de Platão, incestos, sonhos, castidade, afetividade, e testava seu 
entendimento da obra de Freud. (...) Franco da Rocha gostou de ver suas idéias (...). Era um revisor de 
diagnóstico e um menino de recados para Franco da Rocha. (...) Visitava os doentes e levava pedidos para 
Franco da Rocha que dizia "regulamento é para ser cumprido, mas como você está aqui para aprender, 
você vai ficar lá presidindo". Quando voltava os doentes diziam "não queremos espião do Franco..." (SÁ, 
1983, p. 46-7). 
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Deu entrada na cadeia publica, por estar soffrendo das faculdades mentaes, a 
menor Angelina Scarpini (A CIDADE, 15.06.1912, p. 1). 

 
Deu entrada hontem na cadeia publica local o individuo Ernesto Batesteti; 
que está sofrendo das faculdades mentaes. Com este eleva-se a 26 o número 
de alienados existentes na cadeia desta cidade (A CIDADE, 21.01.1915, p. 
1). 

 
Vindo de Villa Bonfim, deu entrada hontem na cadeia local o demente 
Antonio de Abreu (A CIDADE, 05.06.1915, p. 1). 

 
Falleceu hontem na prisão n. 2 da Cadeia Publica desta cidade, a demente 
Joaquina Dias de cor preta, solteira com 33 annos de idade natural de São 
Simão, que foi recolhida a 28 de maio do corrente anno (A CIDADE, 
23.06.1916, p. 1). 

 
Foi internada na cadeia local a demente Amabile Mazzo, procedente da 
fazenda "Pau Alto", deste municipio (A CIDADE, 16.06.1918, p. 1). 

 

Discípulo de Franco da Rocha no Hospital de Juqueri em São Paulo, 

Leopoldino Passos inspirou-se no mapa feito por seu mestre em 1892 (anexo 1), para 

organizar o mapa da loucura no Estado de São Paulo em 1919 (anexo 2), ressaltando 

que o número de loucos de cada cidade podia não corresponder à realidade, porque, 

"são importados muitos loucos de outros paizes, Estados e mesmo de outros 

Municipios. Assim dos 26 loucos existentes em Ribeirão Preto, por exemplo, alguns são 

mineiros, outros italianos, etc" (PASSOS, 1919, p. 14), isso devia-se à migração dos 

loucos para as localidades que dispunham de mais facilidade de condução para o 

hospício da Capital por meio de estradas de ferro. 

Acreditamos que o número de loucos em Ribeirão Preto, em 1919, 

inclusive pela migração dos municípios circunvizinhos, deveria ser bem maior do que o 

encontrado pelo Dr. Leopoldino, 26 loucos, uma vez que já em 1915, o jornal A Cidade 

relatava que havia 26 doentes mentais presos "na cadeia desta cidade", sem considerar 

os que perambulavam pela cidade ou eram mantidos em domicílio, e a ocorrência de 

reclusão desses doentes segue nos anos subseqüentes, conforme as citações supracitadas 

do mesmo jornal. 

PASSOS (1919) alertava sobre a – já à época questão recidivante – 

incontestável importância que era necessário ser dispensada ao crescente problema da 

loucura nas regiões "mais civilizadas do mundo", sobre o que "infelizmente, dizem, é, 

este augmento, um attestado de civilisação!". No caso brasileiro, destacava a 

insuficiência do Hospício de Juqueri, o que agravava o índice da loucura para os que 

não podiam pagar pelo seu tratamento e acabavam nas cadeias públicas "sem a menor 
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assistencia medica". Aqui, também, o psiquiatra seguia o discurso da incipiente ciência 

psiquiátrica que tomou fôlego com a instauração da República no país. 

 

O nosso modelar Hospicio Asylo Colonia de Juquery é insufficiente para 
conter o numero de alienados existentes no Estado, apezar de ter pasado por 
grandes ampliações, com a construcção de novas colonias agricolas. Está 
abarrotado de loucos e, apezar disso, 27% dos alienados do Estado, ainda 
se acham nas cadeias publicas sem a menor assistencia medica. Desta 
deficiencia de hospitalisação decorre, irremediavelmente, maior 
incurabilidade das molestias mentaes, porque não se póde combatel-as em 
seu inicio, que se passa nas cadeias publicas. (...) Os indigentes, são 
jogados nas cadeias publicas onde ficam á espera de vagas no Hospicio 
de Juquery (...). Das cadeias publicas são removidos para a Capital, onde 
continuam presos no Recolhimento de Alienados das Perdizes (...) 
(PASSOS, 1919, p. 15-6. Grifo nosso). 

 

Ribeirão Preto da década de 1940, vivia o problema dos que podiam e 

dos que não podiam pagar pelo tratamento científico da loucura. Os primeiros buscavam 

os sanatórios particulares: o Hospital Emboaba (criado em abril de 1941) e o Sanatório 

Esquirol (criado em agosto de 1944), ambos fundados por médicos que faziam parte do 

quadro de psiquiatras do Hospital Santa Teresa. Para os indigentes, oficialmente até 

1944, tinha-se apenas o Asilo para Dementes Dr. Bezerra de Menezes, que era 

particular, mas o seu estatuto tinha como finalidade principal o asilo e "tratamento de 

doentes mentais reconhecidamente pobres". Esse Asilo foi fundado em 25 de dezembro 

de 1933, situado na Avenida Saudade, números 107 e 109. A sua clientela era 

predominantemente vinda das cadeias públicas de Ribeirão Preto e região, inclusive do 

sul de Minas Gerais. O tratamento dispensado era "misto", isto é, científico e espiritual, 

pois tratava-se de um estabelecimento de doutrina espírita. 

PASSOS (1919) destacava, como primeira medida para a resolução do 

problema do aumento da loucura no Estado, a "fiscalização da imigração", uma vez que 

entravam no país "imigrantes loucos pelos seus delirios de ambição" em "fazer a 

America", e logo eram recolhidos em Juqueri, ocupando seus leitos e contribuindo para 

o maior número de brasileiros nas cadeias do interior: "vindo para a capital, elles 

contam com maior facilidade de hospitalisação, como se pode vêr nas estatisticas do 

hospicio; ficando, assim, um numero respeitavel de brasileiros jogados nas cadeias 

publicas" (PASSOS, 1919, p. 18). E reclamava a necessidade de se construir um novo 

hospital de alienados, posto que a ampliação de Juqueri parecia impossível "pois já é 

uma cidade" e o quadro da loucura no Estado tornava-se mais caótico. 
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E concluía, em caráter ufanista bem próprio dos juquerianos do início do 

século XX, como se o problema da assistência aos psicopatas no Estado de São Paulo se 

devesse à presença dos "imigrantes loucos", sem no entanto atacar a centralização 

prepotente da assistência na Capital em detrimento do interior, defendendo que aquela 

seria capaz de "conter" todos os "nossos loucos".  

 

E se hoje ha deficiencia de hospitalisação de nossos alienados devemos 
sómente á falta de fiscalisação da imigração, pois o nosso hospicio seria 
sufficiente para conter todos os brasileiros loucos, inclusive os que se acham 
nas Casas de Saude particulares, e todos os extrangeiros que aqui 
enlouquecessem casualmente (PASSOS, 1919, p. 19). 

 

Neste breve preâmbulo, trouxemos as impressões do Dr. Leopoldino 

Passos sobre a assistência da loucura no início do século no Estado de São Paulo, 

intercaladas com a situação da assistência aos psicopatas em Ribeirão Preto, por 

considerarmos reveladoras três preocupações por ele elencadas, a saber: 1) a premência 

de um novo hospício, posto que o Juqueri "já é uma cidade", e mesmo assim é 

insuficiente para a demanda; 2) o índice de loucos nas cadeias públicas do interior; 3) a 

sua indignação contra os "imigrantes loucos" que vinham usurpar as vagas dos 

brasileiros no hospício de Juqueri. A primeira e a segunda considerações atestam o 

estado da assistência psiquiátrica, que apesar da "cidade de Juqueri" não diferia muito, 

em se tratando, principalmente, do interior do Estado, daquela situação encontrada na 

sede do Império na primeira metade do século XIX. Ou seja, a República oligárquica e 

com ela a cientifização da psiquiatria, não afastara, principalmente do interior, o caos da 

loucura, por ela veementemente criticado, como pudemos constatar nas reportagens 

sobre a assistência aos alienados em Ribeirão Preto do início do século à década de 

1940. Já a terceira preocupação do Dr. Passos, incide sobre o que mais tarde, na década 

de 1920, veio conformar-se em uma das bandeiras das Ligas de Higiene Mental, a 

xenofobia2. 

Trouxemos o Dr. Passos porque será ele, "o menino de recados(...) espião 

do Franco" (SÁ, 1983), "uma das maiores autoridades da clássica psiquiatria" (E-9), o 

primeiro diretor do Hospital Santa Teresa, vindo do não menos clássico Hospital de 

Juqueri. 

                                                                 
2 Sobre esta discussão ver: COSTA, J.F. História da Psiquiatria no Brasil: um corte ideológico. 3ª. ed. 
Rio de Janeiro: Campus Ltda., 1980 
. 
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Figura 21 – Prédio central do Hospital de Juqueri. Foto – Arquivo do Hospital Santa Teresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Pavilhão e pátio masculino do Hospital de Juqueri. Foto – Arquivo do Hospital Santa Teresa 
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O quadro dos doentes mentais nas cadeias públicas crescia em Ribeirão 

Preto assim como crescia no mundo todo: "com a civilização". E quão mais "civilizada" 

se tornava a "capital do café" mais flagrantemente se tornava dissonante o estado da 

assistência psiquiátrica para os poderes públicos, uma vez que não só era "deshumano", 

como maculava a prosperidade "à altura da sua civilização", reivindicada pela cidade. 

Pelo tempo em que se arrastou esse quadro, podemos dizer que o 

segundo motivo, explicitamente articulado ao contexto sociopolítico e econômico local–

estadual, foi mais determinante da origem do Hospital de Psicopatas desta cidade, neste, 

que não era, como atestava a receita municipal, um interior qualquer. 

Assim, numa espécie de retroalimentação de conveniências, pois 

enquanto na Capital o Hospício de Juqueri agonizava com a superlotação, o interior 

também sofria a lotação de loucos, mas nas cadeias públicas locais: um quadro de fins 

da primeira metade do século XX (1944) com cara de Brasil imperial ainda (1952). 

Dispondo de um estabelecimento para adaptação afastado da cidade, 

com uma estação de estrada de ferro em sua vizinhança e a necessidade premente de 

fazer jus à cidade "grandiosa" que era Ribeirão Preto, propiciou-se a resolução dos 

problemas simultâneos da loucura na Capital e no interior, ou seja, o excesso de mão-

de-obra de Juqueri solucionava a necessidade de resolução do quadro terrificante dos 

alienados de Ribeirão Preto e região jogados nas cadeias públicas, cujo prédio destinado 

ao Hospital precisava de força de trabalho para a sua manutenção, e esse Hospital 

Regional recém-criado desafogaria o Juqueri. 

É de praxe na história da psiquiatria a localização dos hospícios, como 

dos leprosários, dos cemitérios e, posteriormente, das cadeias, fora do perímetro urbano, 

no limite das cidades. O Hospital Santa Teresa não fugiu a essa regra, que era 

justificada, no caso dos hospícios, pela necessidade de isolamento dos doentes, mas que 

por outro lado sabemos que contribuía para a limpeza da cidade que deveria ser 

"embelezada", proscrevendo-se os "elementos" indesejados/improdutivos. 

Na década de 1940, a Fazenda Santa Teresa encontrava-se fora da cidade 

de Ribeirão Preto (anexo 3), e o percurso fazia-se por estrada de barro em charretes, 

bicicletas, caminhando, ou, no caso dos mais afortunados, de automóvel, mas por 

estrada de difícil acesso. 

Só na década de 1960, é que se deu a construção do prolongamento da 

Avenida Independência (aprovado em 1950) que daria acesso da Cidade Universitária 
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ao Santa Teresa e, a partir de então, começou a circular transporte coletivo para aquelas 

imediações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Planta do prolongamento da Avenida Independência da 
Cidade Universitária ao Hospital Santa Teresa (Arquivo Público Municipal) 

Foto – Tânia Registro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Terrenos do Hospital Santa Teresa no final da planta do prolongamento 
da Avenida Independência (Arquivo Público Municipal) 

Foto – Tânia Registro 



 59 

Os entrevistados referiram-se a distância da cidade – que se limitava a 

localização das Avenidas Nove de julho e Independência, que ainda não existiam, era 

pasto – ao Hospital Santa Teresa. E o Hospital, por sua vez, tinha apenas dois turnos 

com duas turmas de trabalhadores, com entrada às 6 e saída às 18 horas, portanto 

entrada e saída no lusco-fusco e com outra longa jornada para enfrentar até a cidade. Por 

esse motivo, muitos trabalhadores solteiros, moravam dentro do Hospital. O diretor do 

Hospital, a exemplo do Hospital de Juqueri, também morava em uma casa dentro do 

próprio Santa Teresa. Sobre esse aspecto é interessante notar que, assim, eram excluídos 

do convívio social amplo os doentes mentais e os que lhes assistiam. Claro que isso se 

aplicava principalmente aos trabalhadores dos serviços auxiliares que não dispunham de 

automóveis para "a viagem" à cidade. Acreditamos que esse aspecto, somado ao esgar 

do medo da doença mental, contribuíram para a dificuldade inicial de contratação de 

pessoas de Ribeirão Preto para trabalharem nos serviços gerais do Hospital. 

 

Ribeirão era pequenininha, acabava na Nove de Julho que não existia ainda. 
Da Nove de Julho para a frente era pasto, não tinha nada. A Independência 
também não existia, era pasto, não tinha nada. Então para ir para o Hospital, 
saía da cidade, hoje o Hospital está na cidade, mas antes você saía da cidade. 
Era longe, tinha a estrada pela Caramuru que entrava por baixo e tinha a 
estrada por cima onde hoje é a Independência, que dava lá, que era uma 
estrada de terra também, saía pelo Posto Volta. Posto Volta era o limite de 
Ribeirão, era o último posto de gasolina, antes da estrada começar, estrada 
que ia para Cravinhos, para São Paulo (E-1). 

 
Não tinha ônibus, não tinha asfalto, não tinha nada, tinha só a Mogiana, era o 
trenzinho, mas não parava aí, parava na estação. Então o povo vinha de 
bicic leta, de charrete, de a pé, ou morava aí dentro, solteiro. (...) Morou 
muitos rapazes e moças aí dentro [no Santa Teresa], as moças moravam 
aonde é a Escola [creche] que era um sobrado, morava em cima. Ali era um 
sobrado antigo, porque eles modificaram muito, foi ambulatório, teve um 
tempo que foi escola de crianças de fora (...) e, ali dormiam as moças, 
porque não tinha jeito de ir embora, eram doze horas de trabalho, tinha de vir 
de casa escuro e ir embora escuro, não tinha asfalto. O ônibus começou a 
correr em 1960, só aos domingos para as visitas porque não tinha asfalto. 
Tanto pediram que os ônibus começaram em 1960. Aí, quantos funcionários 
sofreram, tinha muito que tinha bicicleta carregava ela nas costas muitas 
vezes, em vez da bicicleta carregar ele, porque não rodava, tinha que chegar. 
E o Hospital era longe demais, a cidade era um centrinho lá embaixo, 
imagine em 1944 como é que era e aí doze horas de trabalho (E-7). 

 

Os jornais da época referiam-se à Fazenda Santa Teresa como "um 

suburbio longinquo", mas se tratando da instalação de um Hospital de Psicopatas, 

consideravam saudável o distanciamento e, que o Hospital naquela localidade 

contribuiria para o "progresso" de Ribeirão Preto (A Tarde, 31.03.1943, p. 4). 
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3.2 DE RIBEIRÃO PRETO NOS IDOS DE 1940... E DA CRIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA 

TERESA: OUTRAS RAÍZES... 

 

Ou como disse um historiador da história de 
Ribeirão Preto: Ribeirão Preto de Outrora. 

Prisco da Cruz Prates. 
 
A política local, conforme observou um homem 
que foi eleito prefeito duas vezes nesse período 
[1910-1930], "estava atada ao pé de café". 

Walker & Barbosa, 2000. 
 

A história de Ribeirão Preto já foi contada e decantada por renomados 

estudiosos desta cidade ou aqui acolhidos3, por isso vamos direto ao recorte que mais 

brevemente nos levará aos caminhos do Hospital Santa Teresa. 

O Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto foi instalado em uma das 

grandes propriedades do Município, na antiga Fazenda Santa-Theresa de propriedade 

de Francisca Maria do Val, eminente fazendeira, que rivalizava "pela sua importância 

agrícola com a Snra Dona Iria Alves, a 'rainha do café' " (BRAZIL MAGAZINE, 1911). 

 

Dona Francisca Maria do Val, proprietaria da Fazenda Santa-Theresa é uma 
distinta senhora paulista, há muitos annos viuva e há muitos annos retirada 
da sua propriedade; vivendo tranquillamente, em São-Paulo, no seu elegante 
palacete da Alameda dos Bambus. Ella confiou em bõa hora a administração 
geral dos seus interesses ruraes ao Snr. Theotonio Monteiro de Barros, que 
há quatorze annos dirige a fazenda Santa-Thereza, dando a sua proprietaria 
uma somma collossal de resultados, e tendo para isso desenvolvido de um 
modo admiravel, moderno e pratico a sua organisação agricola (BRAZIL 
MAGAZINE, 1911, p. 65). 

 

Com relação à Fazenda do Pau-Alto de propriedade de Dona Iria Alves, 

a Fazenda Santa-Theresa possuía desvantagem apenas no perímetro agrícola, em que a 

primeira tinha mil e trezentos alqueires e uma cultura de um milhão de árvores 

                                                                 
3 Dentre vasta bibliografia, podemos destacar: 
CIONE,R. História de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Legis Summa, v. 1, 1990; v. 2 e v. 3, 1992; v. 4, 
1995; v. 5, 1997; 
PRATES, P. da C. Ribeirão Preto de Outrora. São Paulo: Guia Fiscal, 1956, e Ribeirão Preto e os seus 
homens progressistas. Ribeirão Preto, 1981; 
MIRANDA, J.P. de. História de Ribeirão Preto, 1971; Ribeirão Preto: de ontem e de hoje. Ribeirão 
Preto: El Dorado, 1971, e, Breve histórico do café em Ribeirão Preto. Memória monográfica, n. 1, 1980; 
EMBOABA, O. História da Fundação de Ribeirão Preto. São Paulo: coleção Revista de História, 1955; 
LAGES, J.A. Ribeirão Preto: da Figueira à Barra do retiro: povoamento da região por entrantes mineiros 
na primeira metade do século XIX. Ribeirão Preto: VGA Editora e Gráfica, 1996; 
BACELLAR, C. de A.P.; BRIOSCHI, L.R. (Orgs.) Na estrada do Anhangüera: uma visão regional da 
história paulista. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 1999; 
WALKER, T.; BARBOSA, A. de S. "Dos coronéis à metrópole", fios e tramas da sociedade e da política 
em Ribeirão Preto no século XX. Ribeirão Preto, SP: Palavra Mágica, 2000. 
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cafeeiras, enquanto a segunda possuía mil alqueires e oitocentas mil árvores cafeeiras, 

mas quanto aos resultados produtivos, ambas se equiparavam por uma média anual de 

cem mil arrobas de produção de café (BRAZIL MAGAZINE, 1911). 

A Fazenda Santa-Theresa caracterizava-se por um milhão de árvores 

tratadas por cento e vinte famílias, em um total de mil e trezentas a mil e quinhentas 

pessoas, sendo uma quarta parte espanhola e a restante italiana, distribuídas nas 

"colônias" próximas aos cafezais. Possuía um edifício das máquinas, operado por 

eletricidade, para manipulação e benefício do café e o serviço de transporte para as 

tulhas era facilitado por vagonetes. A grande produção de café era transportada por 

carroções puxados por mulas (as tropas muares) que, durante a colheita, faziam duas a 

três viagens até a estação, também denominada Santa Teresa da Companhia Mogiana, 

localizada há apenas meia hora da fazenda (BRAZIL MAGAZINE, 1911). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Francisca Maria do Val 
proprietária da Fazenda Santa-Theresa (Arquivo Público Municipal) 

Foto – Tânia Registro 
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Na distribuição dos dez maiores proprietários de terras e dos dez maiores 

produtores de café de Ribeirão Preto em 1914, Dona Francisca Maria do Val figurava 

em quarto lugar. Com relação ao número de casas e moradores, tinha a Fazenda Santa-

Theresa, nessa data, 198 casas, 1.143 moradores e 977.000 árvores cafeeiras, com uma 

produção de 60.000 arrobas de café (PINTO, 2000). 

Passado o apogeu do café na política nacional, irradiada pela queda 

internacional do produto e marcada pelos problemas recidivantes da produção cafeeira, 

como a competição nacional e internacional, a demanda inelástica, o declínio dos 

preços internacionais do produto e as intercorrências climáticas, a notável produção de 

café, em Ribeirão Preto, já havia determinado fatores de crescimento e 

desenvolvimento para a cidade, como as estradas de ferro e com elas, levas de 

imigrantes, tornando esta cidade visível no cenário político estadual e nacional. Um 

jornal local registrava, em 1940, em tom empolgado a "supremacia" do café: 

 

Compara-se o progresso do Brasil da Monarquia com o do Brasil da 
República. Certo, devemos parte do surto ao novo regime, não por ele em si, 
mas pela federação que instituiu. Devemo -lo tambem ao enriquecimento 
mundial, de que participamos atraves do nosso comercio externo. Mas, na 
verdade, o fator decisivo foi o café : as rendas publicas, a riqueza particular, 
estradas de ferro, portos, cidades, escolas, hospitais, tudo cresceu á 
proporção que cresciam as lavouras cafeeiras. Se se traçasse um diagrama, 
com duas linhas, uma das receitas federais, estaduais e municipais, outro do 
valor ouro do café, ano por ano, veriamos como elas se desenvolveriam 
paralelas, nas suas ascenções como nas suas depressões (A TARDE, 
28.05.1940, p. 2. Grifo nosso). 

 

Então, passado o apogeu do café, as grandes propriedades das fazendas 

ribeiropretanas foram dando lugar a outros fins em expansão. WALKER & BARBOSA 

(2000) ao estudarem os "fios e tramas da sociedade e da política em Ribeirão Preto no 

século XX", constataram que o fato é que, em um período relativamente curto, de 1910 

a 1960, Ribeirão Preto sofreu notáveis transformações em suas características sociais, 

econômicas e políticas. Durante esses cinqüenta anos, um município 

predominantemente rural e agrícola evoluiu para uma região urbanizada que ostentava 

uma economia baseada em comércio, indústria, serviços e agricultura diversificada. Na 

política, o elitismo coronelista deu lugar a um novo estilo populista. 

Em 1940, passada a República Velha (1889 – 1930) e os governos 

provisório (1930 – 1934) e constitucional (1934 – 1937) de Getúlio Vargas, vivia-se 

sob a égide do Estado Novo ou Estado Nacional (1937 – 1945), e podemos retomar de 

WALKER & BARBOSA (2000) um retrato de Ribeirão Preto nessa década (Quadro 2).  
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Quadro 2: Ribeirão Preto de 1940 
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Verificamos uma população com o perfil predominantemente urbano, 

brasileiro – e do total de estrangeiros 48.59% eram italianos – com alfabetizados, 

brancos e católicos romanos. Ou seja, um perfil majoritário conservador e 

extremamente desenvolvido se comparado com o resto do país. 

 

A era do café em Ribeirão Preto coincidiu com o período da República 
Velha. Iniciada na década de 1880, estendeu-se até a crise em 1929. Centro 
da "maior área produtora de café do mundo", Ribeirão Preto era 
freqüentemente chamado de Capital do Café. Apesar de não ter sido 
completamente destruída pela crise de 1929, a importância do café na 
economia do Município – tanto relativa quanto absoluta – decaiu 
continuamente a partir de então. (...) Ao mesmo tempo, enquanto o café 
entrou em declínio após 1929, os setores industrial, comercial e de serviços, 
que começaram a se desenvolver durante a era do café, definitivamente 
tiveram seu crescimento acelerado. O setor de serviços experimentou 
crescimento espetacular. Ostentando oito escolas de níveis primário e 
secundário em 1913, o Município, ao final da década de 1920, já possuía 
uma faculdade de farmácia e odontologia, quatro instituições de ensino 
técnico, cinco ginásios e 52 escolas primárias. Em meados da década de 
1950, existiam 13 instituições de ensino de níveis médio e superior –  
inclusive uma moderna faculdade de medicina –, 38 ginásios e 164 escolas 
de nível primário. Além disso, o número de hospitais em Ribeirão Preto 
saltou de um, em 19114, para 11, em meados da década de 1950. A cidade 
havia-se tornado um centro médico e educacional para todo o interior de São 
Paulo, Minas Gerais e outros Estados vizinhos (WALKER & BARBOSA, 
2000, p. 43-4. Grifo nosso). 

 

Na década de 1940, o prefeito municipal era o Dr. Fábio de Sá Barreto 

que tomara posse em 16/09/1936 até 10/11/1937, quando fora instaurado o Estado 

Novo. A partir daí continuou no cargo em caráter interino, efetivado pelo interventor 

federal Ademar de Barros, em 23/03/1939. 

 

Durante quase todo o período [Estado Novo: 1937 – 1945], a administração 
de Vargas governou Ribeirão Preto por intermédio de Fábio Barreto, que foi 
mantido prefeito quando o sistema democrático foi abolido. Uma relação 
muito amigável parecia existir entre Vargas e Barreto. Em julho de 1938, o 
prefeito e uma multidão de 30 mil habitantes receberam o presidente em 
visita oficial ao Município. Dona Amélia Junqueira foi persuadida a oferecer 
sua casa para a estada de Vargas, e a fotografia do presidente foi afixada na 
prefeitura. Vargas, por sua vez, respondeu a essa hospitalidade passando, por 
escrito, instruções especiais ao interventor federal [Ademar de Barros] 
concedendo a Barreto carta branca para conduzir a administração  municipal 
(WALKER & BARBOSA, 2000, p. 96). 

                                                                 
4 Tratava-se do "moderno hospital de isolamento que com outros postos do serviço de hygiene attestam as 
previdentes disposições officiaes pela salubridade publica" (BRAZIL MAGAZINE, 1911, p. 30-1). O 
Hospital de Isolamento ou Lazareto, localizado em área distante do centro e da população, atestava uma 
política articulada de vigilância, saneamento básico e higienização da cidade. Conforme TICLI (2000, p. 
142): "O hospital de isolamento ou lazareto era associado às doenças contagiosas e à proliferação dos 
miasmas e como tal mantido distante da cidade, para evitar o contato dos agentes mórbidos com a 
população" . 
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O Dr. Fábio Barreto permaneceu como intendente do município, que 

eqüivalia a prefeito no Estado Novo, até 03/05/1944, quando se afastou "por motivos de 

saúde". De 03/05/1944 a 20/11/1944, o prefeito de Ribeirão Preto foi o Dr. Alcides de 

Araújo Sampaio, o "herói da 'ala jovem' do PRP", e dessa data até 31/08/1946, foi o Dr. 

Luiz Augusto Gomes de Mattos (MIRANDA, 1979; WALKER & BARBOSA, 2000). 

Portanto, no período de criação do Hospital Santa Teresa, "a dupla 

municipal – estadual" era Barreto e Barros, isto é, Fábio Barreto no governo municipal 

e Ademar de Barros no nível estadual como interventor federal do Estado Novo 

varguista. 

Fábio de Sá Barreto era "um político local talhado nos moldes políticos 

tradicionais da República Velha", um "prefeito que claramente representava a tradição 

da elite. Esse indivíduo, Fábio de Sá Barreto, vinha de uma distinta família da antiga 

aristocracia" eminente partidário do antigo Partido Republicano Paulista, assim como 

Ademar de Barros que começara a sua carreira política naquele partido, que fora o 

partido que, apesar da sua fragilidade vinculada à dependência dos PR's locais e 

dissidências internas, perdurou durante todo o período da República Velha (WALKER 

& BARBOSA, 2000; FAUSTO, 2000). 

Portanto, "se era intenção de Vargas conquistar o apoio da tradicional 

elite de São Paulo, governar por meio de prefeitos locais, como Fábio Barreto, foi 

decerto uma excelente estratégia" (WALKER & BARBOSA, 2000, p. 87). 

 

O governo municipal estava, então, claramente limitado quanto ao escopo de 
suas atividades. Se o Município vivesse em isola mento, a política municipal 
teria sido, sem dúvida alguma, tediosa e pouco atrativa. Ribeirão Preto, no 
entanto, não vivia sozinho, em um cenário vazio, e havia, conforme 
mencionado acima, o aspecto supralocal da sua política [estadual e federal], 
uma troca de favores e de influências entre o sistema político municipal, de 
um lado, e os sistemas nacional e estadual, do outro. Nessa relação, os 
políticos estaduais e nacionais estavam especialmente interessados em 
garantir ampla votação favorável no Município. Para obter esse apoio, 
estavam dispostos a conceder diversos tipos de favores para a situação 
municipal. Isso incluía autonomia para o chefe político nas decisões locais, 
criação de projetos estaduais como escolas e rodovias nos domínios do 
Município, fundos para projetos especiais (...) (WALKER & BARBOSA, 
2000, p. 58). 

 

Na década de 40, a Fazenda Santa Teresa, "que foi uma das maiores 

produtoras de café da região no início do século, mas depois da decadência, da diáspora 

do café, essa gente perdeu todo o patrimônio" (E-9), nas mesmas instalações que seriam 

por fim destinadas ao Hospital, teve uma história de efêmeras acomodações e 
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constantes readaptações e mudanças de instituições financiadas pelo poder público 

federal, o que lhe rendeu a fama de lugar com "caveira de burro ou artes do demo", 

tendo sido lá instalado por volta de 1910 o Posto Zootécnico, depois o Patronato 

Agrícola, determinado posteriormente para o Hospital de Psicopatas que nem chegou a 

funcionar apesar das adaptações realizadas, sede do Quartel do 3º. Batalhão da Força 

Pública e por fim, o Hospital veio a ser criado de fato. 

 

Em 1910 o Governo Federal ali empregou mais de 4.000 contos de réis, para 
construir o Posto Zootécnico, que teve vida efemera, sendo transformado em 
1925 em Patronato para menores após nova reforma, de mais de 800 contos, 
que terminou de maneira nada agradavel com desfalques e outras 
irregularidades. No governo Ademar de Barros, foi completamente 
remodelado e construidos novos pavilhões, gastando-se cerca de 1.400 
contos de réis e escolhido para ser o Hospital de Psicopatas da Alta Mogiana. 
Quando estava virtualmente pronto, paralizaram-se as obras que ficaram sem 
andamento, por muito tempo, até que há tres anos, deliberou-se introduzir 
outros melhoramentos e ali instalar a Escola de Cadetes, chegando mesmo a 
ser vistoriado, para logo decidir pelo Quartel do 3º. B.C. da Força Policial do 
Estado. (...) Agora chega-nos a noticia, nada agradavel para Ribeirão Preto, 
de que a séde do batalhão será transferida para a vizinha cidade de Batatais. 
(...) Vamos mandar benzer Santa Tereza. Será que nada ali poderá ir para a 
frente? (A TARDE, 31.03.1943, p. 4). 

 

A questão da necessidade da criação de um hospital de psicopatas 

público em Ribeirão Preto é bem mais antiga do que a época de sua concretização. As 

considerações acerca da sua criação oficial próxima soam nos jornais locais por volta 

de 1937. Sobre isso, o jornal A Tarde de 2 de setembro discorria sobre a "efficiencia e 

resultados apreciaveis" da assistência social no Estado de São Paulo, e, comunicava que 

Ribeirão Preto "cidade culta e progressista, possue alguns desses estabelecimentos, 

officiais e particulares" e "dentro de pouco tempo" contaria com um "Asylo de 

Psycopathas". 

 

Dentro de pouco tempo, ter á mais um - o Asylo de Psycopathas, criado pelo 
governo do sr. Armando de Salles Oliveira e que está sendo installado em 
Santa Theresa, no antigo posto zootechnico ali existente. Innegavelmente, é 
uma grande conquista para a cidade. Sabemos que, na cadeia local, sempre 
se agglomeraram innumeros doentes mentaes, ali retidos por falta de lugares 
nos hospicios do Estado e vivendo uma vida horrivel pelo desconforto e falta 
de tratamento adequado. Com a installação do novo hospital, sanar-se-á o 
grande mal e a cidade poderá orgulhar-se de possuir mais um 
estabelecimento beneficente á altura de sua civilização. Segundo nos 
informaram, as obras de installação do asylo já começaram sob a direção de 
competente engenheiro (A TARDE, 02.02.1937, p. 1). 
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Note bem o detalhe do Hospital ter sido "criado" pelo governo de 

Armando de Salles Oliveira que se deu de 11/04/1935 a 29/12/1936, dois mandatos 

antes (teve depois o de José Cardoso de Mello Netto e o do General Francisco José da 

Silva Júnior) da administração de Ademar de Barros, sobre o que outro jornal local 

dizia: 

 

Nessa campanha [da creação do Hospital Psychiatrico local, a ser installado 
em Santa Thereza], temos chamado a attenção dos governos – ella vem de 
muito antes da ascenção do sr. Adhemar de Barros ao governo de São Paulo 
– para o aspecto desolador e degradante offerecido pela reclusão de grande 
numero de dementes em cellas infectas e desprovidas de conforto das 
cadeias municipaes, em promiscuidade com os demais detentos (DIARIO 
DA MANHÃ, 09.10.1938, p. 1). 

 

Mas, no entanto, a criação do Hospital tornou-se notória como 

empreendimento da administração do interventor Ademar de Barros5. 

 

O Ademar de Barros era uma figura simpática, bonachão, (...). Ele foi 
interventor até a redemocratização do país, quando o país redemocratizou ele 
tornou-se governador. Depois tornou-se prefeito de São Paulo, depois voltou 
a ser governador. Ele era benquisto demais. Ele fez o Hospital das Clínicas, é 
invenção dele. Em matéria de assistência social e hospitais, é Ademar (E-9). 

 

Em 30 de setembro de 1937, o jornal A Tarde noticiava que a longa e 

infeliz espera dos loucos nas cadeias públicas de Ribeirão Preto logo acabaria, pois 

havia sido  assinado o Decreto n. 8.610 de 29/09/1937 que designava a adaptação do 

ex-posto zootécnico de Santa Teresa para a instalação do Asylo de Psycopathas. 

 

O governador do Estado, em data de hontem [29/09/1937], assignou o 
decreto que approva o contrato lavrado na secretaria da Educação e Saude 
Publica para remodelação e adaptação do ex-posto zootechnico de Santa 
Thereza áquella finalidade [asylo de psycopathas]. (...) Não demorará muito 
e os infelizes que forem tomados de loucura, não mais serão trancafiados na 
cadeia em repugnante promiscuidade e sem tratamento adequado e hygienico 
(A TARDE, 30.09.1937, p. 4). 

 

                                                                 
5 Para um perfil de Ademar de Barros vale conferir o que nos diz Boris Fausto: "Ele [Ademar de Barros] 
começara sua carreira no PRP, foi interventor em São Paulo no Estado Novo e soube adaptar-se aos 
novos tempos, em que o êxito político dependia da capacidade de captar votos de uma grande massa 
eleitoral. Para atingir esse objetivo, montou uma máquina partidária, o Partido Social Progressista (PSP), 
cuja razão de ser concentrava-se em sua pessoa. Sem desenvolver nada que se assemelhasse a um 
programa ideologicamente consistente, divulgou a imagem de uma suposta capacidade administrativa e, 
por baixo do pano, a ausência de moralismo político. Foi a partir de Ademar que a expressão "rouba mas 
faz" se transformou em elogio. Odiado pelos partidários da UDN, que insistiam no tema da moralidade 
dos negócios públicos, atraiu elementos das camadas populares e parcelas da pequena e média burguesia 
da capital e sobretudo do interior de São Paulo (FAUSTO, 2000, p. 404). 
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Já o Decreto n. 5.975, que autorizava a criação de colônias agrícolas de 

assistência a psicopatas do interior do Estado, havia sido assinado em 14/07/1933, e 

dentre outras determinações nesse âmbito, considerava a situação científica e 

juridicamente irregular dos insanos reclusos nas cadeias do interior do Estado: 

 

Considerando que, nas cadeias do Interior do Estado, existem cerca de 800 
doentes sem assistência, detidos na sua maioria com criminosos comuns, em 
manifesto desacordo com a Lei federal n. 17.805, de 23 de maio de 1927, 
que proíbe terminantemente a manutenção de doentes mentais entre 
criminosos (SÁ, 1983, p. 52). 

 

Onze meses depois da assinatura do decreto de criação do Hospital Santa 

Teresa, em 11 de agosto de 1938, o Diario da Manhã trazia notícia sobre as obras do 

Hospital de Psychophatas, realizadas pela firma Azevedo & Travassos e informava a 

sua possível inauguração para setembro daquele ano. Nesse artigo reiterava-se o 

"quadro tetrico" dos dementes relegados às cadeias públicas e enaltecia a atuação do 

interventor federal Ademar de Barros, na concretização do Hospital local. 

 

Erguem-se alli [Santa Teresa] novos pavilhões e novas construcções, para a 
installação do Hospital para Psychopathas, e essa velha aspiração local, (...) 
está, felizmente, concretisada, e será solennemente inaugurada em meiados 
de setembro proximo [1938], pelo dr. Adhemar de Barros, ilustre interventor 
federal. Vae ser solucionado, assim, um dos mais serios problemas do 
Nordeste de São Paulo. Vae desaparecer das cadeias publicas de toda a nossa 
zona aquelle quadro tetrico de homens e mulheres semi -nus, nos esgares da 
loucura, dando um colorido tragico á payzagem horrenda de todas as prisões. 
(...) Mesmo num cerebro umbroso, o trato affavel, o medicamento e os 
processos modernos de curas produzirão outra impressão que aquella 
verificada até então, onde a deshumanidade chegava ao ponto de por em 
solitarias os loucos furiosos das cadeias. (...). Sera mais uma ocasião para o 
povo de Ribeirão Preto prestar as suas homenagens ao dr. Adhemar de 
Barros, espirito novo, talhado para notaveis comettimentos, que somente um 
espirito elevado, culto e progressista, como s. excia., poderão realizar dentro 
do nosso Estado (DIARIO DA MANHÃ, 11.08.1938, p. 6). 

 

Mas, na edição de 17 de fevereiro de 1939, cinco meses após a previsão 

de inauguração, o clima de euforia e satisfação pela criação do Hospital dava lugar à 

seguinte manchete, no Diario da Manhã: "E o promettido Hospital de Psychopatas? 

Como tantas outras, a casa dos dementes que aqui foi iniciada, ao que parece, não 

passará de uma simples promessa" (DIARIO DA MANHÃ, 17.02.1939), notícia 

reiterada no dia 24, "Afinal, acabou-se o Hospital de Psychopathas: depois de ter sido 

promettido a Ribeirão Preto, e com as suas obras iniciadas, o manicomio que viria 
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beneficiar esta zona não passou disso mesmo: – de uma promessa como tantas" 

(DIARIO DA MANHÃ, 24.02.1939). 

 

Cerca de mil e tantos contos foram gastos com a reforma e adaptação do 
antigo Patronato Agricola em manicomio. Para alli foram enviados moveis e 
todos os apparelhamentos necessarios a um hospital de taes caracteristicas, 
bem como foi nomeado um director, que jamais esteve nesta cidade, para 
ocupar o seu encargo. Agora, com surpreza para nós, fomos informados de 
que a Companhia Mogyana de Estradas  de Ferro recebeu ordem para 
collocar á disposição do governo dois vagões para ser retirado do Hospital de 
Psychopatas de Ribeirão Preto o material alli depositado (DIARIO DA 
MANHÃ, 17.02.1939, p. 6). 

 

Mais adiante, o repórter encerrava, contundentemente, apelando para que 

a criação do Hospital não se consumasse em promessa apenas: 

 

Isto quer dizer, definitivamente que não mais teremos aquelle melhoramento, 
e que as cadeias publicas continuarão a servir, do modo mais deshumano, de 
manicomio! Achamos que não está certo o voltar se atraz do que já foi 
determinado e iniciado. Nem podemos comprehender que Ribeirão Preto não 
possa ser séde de um Hospital de insanos quando, para isso, houve estudos 
previos e se chegou á conclusão de que a medida era não só possivel como 
necessaria (DIARIO DA MANHÃ, 17.02.1939, p. 6). 

 

Aqui não podíamos nos furtar de transcrever uma citação que embora 

longa, traduz, em tom rebuscado de exortação e humanitarismo, o misto de decepção e 

indignação pelo que se tornou conhecido como o "fracassado Hospital de Psychopathas 

de Ribeirão Preto". 

 

Ribeirão Preto iria possuir o seu Hospital de Psychopathas, que teria o 
condão, a explendida virtude de tirar das cadeias publicas os pobres 
dementes, sem culpa propria ou formada mas, apenas dementes ! Foi uma 
promessa belissima, que encheu de jubilo não só o nosso povo como, 
tambem, o de todas as cidades da região de que a nossa urbe é séde. Como 
tantas outras, o Hospital de Psychopathas de Ribeirão Preto, porem, não 
passou de uma promessa fugaz. Para aqui vieram os materiaes necessarios, 
para aqui vieram os engenheiros e operarios encarregados da reforma e 
adaptação do antigo Posto Zootechnico, para aqui foram nomeados os 
funccionarios encarregados da sua direcção, inclusive um administrador. 
Tudo foi tomado em consideração, menos o Hospital, porque este, apesar de 
já estar prompto, não entrou em funccionamento, continuando as prisões 
communs, onde ficam segregados do convivio social os individuos 
criminosos, a servir de manicomio. Hontem [23.02.1939], conforme "Diario 
da Manhã" já havia previsto, em vagões especiaes da Companhia Mogyana 
de Estradas de Ferro, os materiaes – moveis, camas, apparelhos de clinica, 
etc. – foram levados para destino differente, tendo seguido tambem, o 
administrador, sr. Mario de Freitas. O Hospital de Psychopathas de Ribeirão 
Preto não passou, pois, de uma promessa. E, com isso, a nossa cidade, e 
todas as demais desta zona, foram prejudicadas. Isto porque, como é fácil de 
verificar-se, as cadeias publicas estão cheias de dementes, que não podem, 
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por um dever de humanidade, ficar alli retidos. Não é justo que se gaste 
dinheiro no embellezamento de certas cousas na construcção de certos 
edificios, que podem muito bem ficar para outra phase melhor, emquanto nas 
cellas immundas semelhantes nossos são retidos por estarem doentes. O 
dever do Estado é o de amparar os desherdados da fortuna, de amparar 
aquelles que doenças incuraveis ou curaveis attingiram implacavelmente. 
Não podemos conceber que se construam hospitaes para tuberculosos, para 
hansenianos e para tantas outras molestias sem que se construam 
manicomios. A cadeia, repetimos, não é lugar para doentes, que não são, em 
absoluto, criminosos. Resta, agora, que o povo de Ribeirão Preto, sempre 
capaz dos maiores sacrificios, dê mais um exemplo: organize uma 
commissão para tratar da construcção, nesta cidade, de um hospital para 
alienados. Pelo menos para os que se encontram na cadeia local. É o que 
devemos fazer, uma vez que, com o promettido Hospital de Psychopathas, 
não podemos mais contar! (DIARIO DA MANHÃ, 24.02.1939, p. 6). 

 
O Dr. Leopoldino Passos foi nomeado diretor efetivo do Hospital em 1937, 
aí o Adhemar de Barros que era interventor do Estado, fechou o Hospital 
antes de começar. O Dr. Leopoldino ficou em disponibilidade de 1937 a 
1944, quando o Hospital abriu realmente (E-5). 

 

Destacamos, na primeira citação, além da evidente decepção/indignação 

pela promessa não cumprida, a passagem do "embellezamento de certas cousas"; da 

reivindicação da gestão do Estado para "amparar os desherdados" e a exortação pela 

mobilização do "povo de Ribeirão Preto". É sabido de todos o gosto do então prefeito 

municipal, Fábio de Sá Barreto, pelo embelezamento da cidade, excedendo-se, 

inclusive, para alguns, na construção e adornamento de praças públicas, aliás, um gosto 

bem republicano, sobre o que WALKER & BARBOSA (2000) referem-se, embora 

ressaltem também a opinião de que Barreto teria sido "um dos prefeitos mais eficazes 

de Ribeirão Preto": 

 

Apesar de não estar muito interessado em reformas sociais, Fábio Barreto fez 
muito por Ribeirão Preto. Sua maior preocupação foi com o embelezamento 
da cidade. Quando assumiu o cargo, os diversos parques e praças municipais 
encontravam-se em estado lastimável. Barreto "transformou totalmente a 
aparência [da cidade]." Remodelou os jardins zoológico e botânico, criou um 
jardim de orquídeas e renovou a praça principal da cidade, transformando-a 
notadamente em "uma das mais bonitas do Brasil". Além disso, Barreto foi 
claramente responsável por consideráveis melhorias no sistema sanitário 
municipal. De fato, Barreto é lembrado por algumas pessoas como um dos 
prefeitos mais eficazes de Ribeirão Preto (WALKER & BARBOSA, 2000, 
p. 96). 

 

Quanto à gestão do Estado, além de legítima reivindicação à melhoria da 

assistência social e, particularmente, a resolução do "problema da assistencia aos 

psycopathas" no Estado de São Paulo, havia sido declaração do início do governo do 

interventor federal Ademar de Barros, assim como fora sua a "promessa do Hospital de 
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Psychopathas de Ribeirão Preto". No que tange à exortação pela mobilização do povo, 

ou seja, a sua participação, essa foi, por fim clamada. Frustradas as "grandes 

realizações" dos poderes públicos ("dos grandes homens"), os seus interlocutores 

lembram-se de que o público ao povo pertence. 

Na segunda citação supracitada, constata-se a nomeação do Dr. 

Leopoldino para diretor do Hospital em 1937, tendo ficado oito anos à disposição do 

Serviço de Assistência aos Psicopatas do Estado de São Paulo, enquanto a promessa do 

Hospital não se concretizava. 

Em 1939, ano em que, embora readaptado o prédio de Santa Teresa para 

a instalação do Hospital tida como certa, porém, revogada, as autoridades 

ribeiropretanas se inquietavam, também, com "os boatos" de transferência do 3º. 

Batalhão da Força Pública aqui aquartelado precariamente, tendo sido esse o sucessor, 

em Santa Teresa, do que foi conceituado naquele ano como "fracassado Hospital de 

Psychopathas". 

Simultaneamente, havia denúncias das condições de desassistência dos 

doentes mentais nas cadeias públicas locais e exortações em torno da necessidade de se 

definir um prédio para acomodação do 3º. B.C., sobre o qual havia comentários acerca 

de sua transferência para uma das cidades vizinhas, Batatais ou Franca, o que se tinha 

na conta de ser muito desfavorável para Ribeirão Preto. 

Enquanto em agosto de 1938, Ademar de Barros – "que se tem revelado 

um grande amigo da Força Publica e um devotado enthusiasta pelo andamento de suas 

questões" – afirmava a construção de um novo Quartel para o 3º. B.C. em Ribeirão 

Preto, e em outubro, declarava que a inauguração do Hospital Psychiatrico seria ainda 

naquele mesmo ano. Um ano depois, em 1939, as notícias sobre ambas as 

"inaugurações" reivindicavam a sua realização, até então demorada, e teciam loas em 

enaltecimento do Batalhão Policial, a sua importância e vantagens para a cidade. Assim 

se referia o sr. tenente coronel José da Silva, sobre a inauguração da nova sede do 

Batalhão, em entrevista ao jornal Diario da Manhã, em fevereiro de 1939: 

 

(...) Á sympatia do digno chefe do executivo estadual, é de toda a justiça 
juntar-se a boa vontade do sr. prefeito municipal ribero-pretano, que iniciou, 
há tempos, todas as demarches para a doação de uma area de terreno, na 
qual, em futuro proximo, se há de erigir um majestoso quartel que, 
attendendo a todas as exigencias de conforto e hygiene dos nossos soldados, 
estara, por outro lado, em correspondencia com o progresso sempre 
crescente desta majestosa cidade. (...) Aguardemos, pois, que os esforços 
conjugados do illustre commandante geral da Força Publica e dos dignos 
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governos do Estado e do municipio, e a comprovada boa vontade de 
importantes entidades ribero-pretanas, tornem, com a maxima brevidade 
possivel, em realidade inconteste a solução deste importante assumpto. (...) E 
assim, Ribeirão Preto terá o seu patrimonio enriquecido, e a sua mocidade 
um motivo a mais para a formação da sua cultura phisica, bem como um 
templo de civismo, do qual só terá razões para se orgulhar (DIARIO DA 
MANHÃ, 07.02.1939, p. 1). 

 

Enquanto em fevereiro de 1939 era notório o "fracasso" do Hospital 

Psiquiátrico, em maio anunciava-se a possível transferência da "briosa unidade" do 3º. 

B.C. para o local destinado ao "fracassado Hospital de Psychopathas de Ribeirão 

Preto".  

 

Primeiramente, havia a ameaça de ser a séde da brilhante unidade militar 
transferida de Ribeirão Preto para Batataes ou Franca, cidades essas que, 
pelos seus poderes publicos ou particulares bastante se empenharam para que 
tal hypothese fosse confirmada, numa facil visão das vantagens que, para 
qualquer uma dellas, representaria o tornár-se séde do Batalhão. (...) 
Afastada a possibilidade de vir o 3º. B.C. a transferir-se de Ribeirão 
Preto, iniciaram-se as demarches para a escolha, nesta cidade, de um terreno 
que apresente todas as condições indispensaveis às necessidades de uma 
praça militar. (...) Está em fóco, desta vez, a séde do antigo Patronato 
Agricola Santa Thereza, recentemente sujeita a radicaes 
transformações, com a construcção de novos pavilhões, que se 
destinavam ao fracassado Hospital de Psychopathas de Ribeirão Preto 
(DIARIO DA MANHÃ, 04.05.1939, p. 1. Grifo nosso). 

 

É interessante notar que, para a instalação do Hospital de Psicopatas, 

dizia-se que a Fazenda Santa Teresa era muito adequada enquanto para a locação do 

Quartel, tinha-se na conta de muito imprópria a localização longínqua daquela área, que 

inviabilizava "certas commodidades" dos "officiaes e subalternos", o que incide sobre a 

ideologia sanitária/psiquiátrica de limpeza da cidade e isolamento dos seus resíduos, 

além do que, em se tratando do 3º. B.C., desejava-se "a construção de mais um 

magnifico edificio" para enriquecimento do "patrimonio" da cidade. Dizia-se à época: 

 

(...) Não acreditamos em que tal hypothese venha a se confirmar [a 
instalação do Quartel em Santa Teresa]. Não porque as installações do 
fracassado Hospital Psychiatrico não possam ser adaptaveis às necessidades 
do quartel, mas, porque consideramos a distancia, relativamente longa, que 
separa Santa Theresa da cidade. Realmente o 3º. B.C., transferindo-se para 
aquelle local, ficaria praticamente privado de certas commodidades, que os 
seus officiaes e subalternos só encontram estando, propriamente dentro de 
um centro como é o nosso. E o serviço de policiamento, que á nossa cidade 
prestam os praças do Batalhão. Não terá elle igualmente, que ficar sujeito a 
repetidas viagens de trem, automovel, caminhão ou o que seja, entre esta 
cidade e aquella estação. Alem disso, há a considerar o interesse de Ribeirão 
Preto (...) á possibilidade de vir a ser enriquecido o nosso patrimonio, com a 
construcção de mais um magnifico edificio, alem de uma praça de esportes e 
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outros beneficios, e que só serão conseguidos com a construcção de um novo 
quartel, aqui na cidade, e não com a transferencia do actual para um suburbio 
longinquo (DIARIO DA MANHÃ, 04.05.1939, p. 1). 

 

Mas, enfim, uma coisa e outra – o fracasso do Hospital de Psicopatas e a 

instalação do 3º. B.C. em Santa Teresa – aconteceram simultaneamente entre 1939 e 

1940, mas apareceram isoladamente na imprensa. Embora o Batalhão tenha se alocado 

em Santa Teresa, no lugar destinado para o Hospital e, muito embora, a exaltação 

acerca das vantagens da instalação do Quartel sejam reclamadas, quando em 1943, por 

fim, seria realmente transferido para Batatais. 

 

É sabido que o Batalhão deixa mensalmente, para o comercio, mais de 
200.000 cruzeiros mensalmente, contribuindo, assim, de maneira expressiva 
para maior progresso e movimento local (A TARDE, 31.03. 1943, p. 4). 

 

Esses fatos nos levam a conjecturar que, na pendência de se ter que 

perder o Quartel, houve em 1939 uma predileção por aquele estabelecimento em 

detrimento da criação do Hospital em Santa Teresa. Pois, apesar da cidade se inquietar 

com o problema da vida errante ou carcerária dos dementes, era premente a ameaça de 

transferência do "estimado" Quartel do 3º. B.C. de Ribeirão Preto, caso não se 

destinasse para o mesmo, uma nova sede nesta cidade. 

Finalmente, por volta de 1944, o Quartel seria transferido para Batatais e 

o Hospital de Psicopatas é "ressuscitado" em Santa Teresa, ainda dividindo com o 

Batalhão, a sua instalação, naquela localidade, até 1945. 

 

Em 1944, a Diretoria de assistencia resolveu criar o Hospital de Santa Teresa 
e, para adeantar sua acção nesse sentido, tratou logo de lançar uma "cabeça 
de ponte" naquele local... E lá ficaram, de mistura, soldados e insanos... 
Custou um pouco a mudança do batalhão , mas, afinal, foi quasi todo 
embora para seu novo quartel, deixando ali, até hoje o pombal militar e os 
respectivos pombos... (A TARDE, 26.10.1945, p. 4. Grifo nosso). 

 

Sobre esse tempo de convívio dos "soldados e insanos" trazemos falas de 

entrevistados que, embora não explicitem cabalmente tal fato, nos dão pistas a seu 

respeito: 

 

(...) Não era bem ampliado [o Hospital Santa Teresa], porque foi inaugurado 
muito rápido. (...) Aqueles primeiros pavilhões de baixo que ainda são os 
primeiros do tempo do Quartel, puseram mulheres [a partir de 1945] numa 
parte e homens na outra. Quando o Hospital veio, começou a funcionar, veio 
do jeito que estava o Quartel. O Quartel quando veio, veio uma turma de 
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pedreiro polícia de São Paulo e se alojaram aí dentro, veio até tenente, tinha 
três. Ocuparam quatro residências, os tenentes, sargentos, aí ocuparam as 
residências e puseram a rapaziada, não sei se aonde era a antiga 
administração, e ficaram uns meses aí restaurando o que seria o Hospital, 
mas não levantaram nada, não mudaram nada. Aqueles quartos lá de 
baixo que agora, parece que é o pavilhão de geriatria, eles [os policiais] 
mudaram a frente daquele pavilhão. Então eu assisti até o aterro que foi feito 
antes do Hospital, quando foi para vir o Quartel fizeram um aterro. Hoje são 
essas caçambas que enche de terra e vira, naquele tempo era uma firma com 
uma tantada de animal, burrinhos e com carrocinhas Então essas carrocinhas, 
ficava uma turma de homens lá em cima e outra para baixo dos primeiros 
pavilhões, lá embaixo, que agora tem eucalipto, naquele tempo não tinha 
nada era limpinho. Aí enchia a carrocinha aqui em cima, enchia com pá, 
com a mão, os homens, virava os animais para baixo e falavam com eles, 
eles desciam tudo sozinhos, chegava lá eles viravam sozinhos. Aí os que 
estavam lá embaixo esperando, tiravam o parafuso da carrocinha e a terra 
descia, como fazem com esses caminhões vasculantes hoje. E aterrou aquilo 
tudo assim, com carrocinha, com burro. O Hospital não podia ladrilhar 
porque tinha muito epiléptico, cai, bate a cabeça, morre. Tinha que ser 
gramado, num deram tempo de fazer gramado... Não tinha uma árvore, 
não tinha nada, era limpo, limpo, limpo, de longe você via tudo. Não 
tinha nada daquelas árvores que tem hoje. (...) Não tinha aquela 
cozinha, aquele almoxarifado não tinha, a administração não tinha e 
aquela casa na frente da administração que foi aonde os médicos 
dormiam antigamente, não tinha, foi tudo feito depois. Aquelas galerias 
não tinha uma, doente se manejava de um lugar para outro para 
consulta ou para um raio X, na chuva, no sol, na terra. O asfalto veio 
bem depois dentro do Hospital. Não tinha nada. Aquilo tudo foi feito, o 
Hospital já era velho, o Hospital já tinha anos. Acho que uns três, 
quatro anos para mais. Não tinha galerias ali. No tempo do Quartel 
também, eles andavam, levantavam a bandeira, tudo a céu aberto. Prendia 
polícia quando fazia coisa errada, eles eram presos lá embaixo, naqueles 
pavilhões antigos, já tinha grade, (...) então prendiam lá por oito dias, nove 
dias. Não tinha galeria. Uma vez estava chovendo, era hora do almoço, 
estava na mesa os pratos para todos, o refeitório era aqui no lado de cima, na 
avenida que vai para o Núcleo hoje, do lado de cima era a administração, a 
cozinha, o almoxarifado e o necrotério, tudo para o lado de cima ali daquela 
estrada. Então eles [os pacientes] vinham lá do pavilhão lá de baixo para 
comer, na chuva, para ir para o de cima, aquelas galerias foram feitas 
bem depois (E-7. Grifo nosso). 

 
Das primeiras construções existem apenas 2 pavilhões, um deles, onde éra a 
prisão do 3º. B.C. e pelos soldados chamado de "presidio". Nesse "presidio", 
notou o reporter, que as paredes estavam com centenas de perfurações, 
que lhe explicaram ter sido produzidas por balas... (A TARDE, 
26.10.1945, p. 4. Grifo nosso). 

 
Doente eu já estava acostumado a ver no Juqueri. O que eu estranhava era 
aquela mataria, os buracos de tiro nas paredes, era um Quartel (E-5. 
Grifo nosso). 

 

"As centenas de perfurações" produzidas por balas, relatadas pelo jornal 

A Tarde, fora contestada pelo capitão Condeixa Filho em uma réplica neste mesmo 

jornal, em que referiu-se que o mencionado presídio era ocupado por soldados que 

vinham cumprirem pena com trabalhos a que eram condenados pela Justiça Militar. 

"Embora fossem utilizados na construção de estradas no interior do quartel, o regime a 
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que eram submetidos era o de uma autentica prisão. Por esse motivo como poderiam 

eles dar tiros no Presidio?" E concluía que, se a parede do presidio apresentava 

inúmeras perfurações por balas, não lhes cabia responsabilidade, pois segundo ele, 

quando as instalações foram entregues à Diretoria do Hospital, "estavam em ótimas 

condições de limpesa e higiene. (...) E, não havia ali grades nem circulos de ferro"(A 

TARDE, 31.10.1945, p. 4). 

A defesa do capitão, torna-se incongruente com o relato dos jornais e 

entrevistados, em que constata-se as "marcas" da existência do quartel-prisão dos 

soldados infratores. Daí, podermos ponderar sobre as reais condições em que se 

encontrava o Santa Teresa no ato do início de seu funcionamento. Tais condições não 

eram necessariamente "ótimas, limpas e higiênicas", mas sim, improvisadas, no que  

pese a satisfação ou não dos fins destinados ao Hospital de Psicopatas. 

No tocante aos motivos da criação do Hospital, os entrevistados 

referiram à descentralização (desafogamento) de Juqueri, à necessidade de um serviço 

de assistência psiquiátrica público para atender à demanda local e regional, à existência 

da área disponível em Ribeirão Preto e à questão política atrelada ao "traço assistencial" 

do interventor Ademar de Barros. 

 

A psiquiatria na década de 40 privilegiava ou grandes hospitais públicos 
como o Juqueri, ou hospitais sanatórios particulares, como existiram muitos 
e depois fecharam6. Porque só existia dois tipos de clientes: o que podia 
pagar e o que não podia pagar, que chamava indigente, que não pagava. O 
Hospital do Juqueri era muito grande, mas não agüentava com a demanda, a 
procura era muito grande, então resolveram interiorizar, fazer um outro no 
interior do Estado, que pegasse essa região aqui do norte do Estado de São 
Paulo, o sul de Minas, etc. (...). Então o campo aqui foi para desafogar o 
Juqueri, porque o Juqueri centralizava. Então não só internava gente da 
região daqui, como vinha gente para desafogar lá. O Santa Teresa em 
1944, aqui na região, era o único hospital público, aí depois surgiram os 
particulares. (...) Tinha que desafogar o Juqueri, mas tinha que atender 
uma região enorme também, sul de Minas, essa região toda não tinha 
atendimento psiquiátrico (E-1. Grifo nosso). 

                                                                 
6 Na década de 1940 em Ribeirão Preto, tinha o Hospital Emboaba, instituto particular, criado em abril de 
1941, situado à rua Sete de Setembro, sob a direção do Dr. Osmani Emboaba, que veio a ser, 
posteriormente, diretor de Santa Teresa. Na década de 1950, este Hospital foi vendido para o 
Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP e lá se instalou o atual 
Hospital Dia; 
em agosto de 1944, foi criado o Sanatório Esquirol, à rua Avenida Saudade, nº. 98, onde eram sócios os 
Drs. Leopoldino Passos (primeiro diretor de Santa Teresa, logo vendeu sua parte do Sanatório Esquirol, 
ficando por mais tempo os outros dois sócios), Luiz Pinto de Toledo (segundo diretor de Santa Teresa), e 
Clóvis Roxo (psiquiatra natural de Ribeirão Preto, formado no Rio de Janeiro); 
posteriormente, em 1958, foi criado o Sanatório Santa Catarina, situado à rua Guatapará, nº. 305, dos 
sócios Jarbas Vianna, Morgade de Miranda (psiquiatras também de Santa Teresa), Galdêncio Lague 
(segundo administrador de Santa Teresa, não era psiquiatra) e Paulo Tinoco Cabral. Esse Hospital 
encerrou as suas atividades em 1988. 
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Figura 26 – Hospital Emboaba (Arquivo Público Municipal). Foto – Tânia Registro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Sanatório Esquirol (Arquivo Público Municipal). Foto – Tânia Registro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Sanatório Santa Catarina (Arquivo Público Municipal). Foto – Tânia Registro 



 77 

Imagino que possa ter sido uma constatação quanto à demanda ou da região 
toda, o fato é que era preciso se descentralizar um pouco, não sei se foi o 
caso óbvio de ter o local, de ter a área que era de propriedade do Estado. 
Sei que os pacientes vieram de Juqueri, e (...) não se levou em conta 
procedência, veio pacientes de todas as várias regiões do Estado. Sei que 
havia essa área disponível. A gente pode deduzir que havia, em 1944, 
também uma demanda local, porque antes eles eram encaminhados 
para o Juqueri. Certamente havia também aqui uma demanda local 
naquela época (E-2. Grifo nosso). 

 
O Santa Teresa já começou, assim, havia uma proposta de instalação de um 
hospital, mas eu tenho a impressão que com moldes mais modernos, embora 
naquela época, o que seria moderno? E o que veio foi a transferência de 
pacientes do Juqueri para cá (E-8. Grifo nosso). 

 
Por ocasião da década de 40, estava havendo uma proliferação de hospitais 
de alienados. Aí surgiu o Emboaba, o Esquirol. Eram hospitais bons, 
modernos, mas particulares. Como hospital de alienados público só tinha o 
Juqueri em São Paulo. Ademar de Barros era o interventor de São Paulo. 
Então Ademar de Barros, o que fez? Criou vários hospitais. Para a região 
de Ribeirão Preto, ele aproveitou a área da Fazenda Santa Teresa que foi 
uma das maiores produtoras de café da região na época, mas depois da 
decadência, da diáspora do café, essa gente perdeu todo o patrimônio. Então 
a Fazenda de Santa Teresa com 350 alqueires, foi objetivado instalar um 
hospital aqui público, hospital de alienados. Então o Hospital Santa Teresa, 
um hospital psiquiátrico modelo, construído pelo Estado nas matas do bairro 
de Santa Teresa. Seu primeiro diretor foi um médico da clássica psiquiatria. 
Dotou o Hospital do que havia de mais moderno na época. (...) Quando tinha 
visitas, na cidade, de autoridades estaduais, o Hospital era ponto de 
referência, sempre constava na agenda dos visitantes ilustres que vinham a 
Ribeirão Preto. (...) Criou-se o hospital de alienados em Ribeirão Preto, 
exatamente porque existia na época uma força política, o antigo PRP 
[Partido Republicano Paulista], tinha um pessoal muito ligado ao 
Ademar de Barros. O Ademar de Barros (...) em matéria de assistência 
social e hospitais, é Ademar (...). O Hospital Santa Teresa foi uma 
questão política (...) o tal negócio, para não mandar doente daqui e da 
região para o Juqueri, então fizeram o Hospital de Alienados aqui em 
Ribeirão Preto. E existia demanda local, tinha muita gente daqui de 
Ribeirão e da região que ia para Juqueri (E-9. Grifo nosso). 

 

Dispensada a empolgação dos nossos informantes no que tange ao 

estatuto de hospital-modelo, quando revisitados os fatos, constatamos a inauguração às 

pressas de um Hospital que durante o seu primeiro ano de funcionamento até dividiu, 

precariamente, o seu espaço com o Quartel da Força Pública. Podemos constatar a 

designação política como determinante precípuo da criação do Hospital, uma vez que a 

descentralização de Juqueri havia sido propugnada por decreto em 1933, mas em 1937 

já se preconizada novamente a centralização. O fato é que não havia serviço público de 

assis tência aos psicopatas de Ribeirão Preto e região, inclusive o sul de Minas Gerais, e 

isso entumescia as cadeias de dementes em desacordo com a lei federal que proibia tal 

prática. Paralelamente a essa situação, Ribeirão Preto "tinha um pessoal muito ligado 

ao Ademar de Barros" e ambos, Ribeirão Preto e Ademar de Barros, trocavam 
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"favores", ou seja, a instalação de serviços na localidade implicava em garantia de 

votos eleitorais. Claro que o Juqueri não poderia ficar fora dessa equação, por dois 

motivos: primeiro porque representava a assistência pública à loucura no Estado de São 

Paulo e segundo porque vivia constantemente com problemas de superlotação devido à 

centralização. 

Pois bem, os primeiros pacientes vieram de Juqueri, não porque em 

Ribeirão Preto não tivesse doentes mentais precisando de assistência, mas porque o 

Hospital precisava ser "ambientado": 

 

Vieram 100 pacientes e mais cinco funcionários do Juqueri, no trem noturno, 
pela Mogiana. Os primeiros pacientes vieram para a instalação e 
manutenção do Hospital (E-5. Grifo nosso). 

 
 

Como o Dr. Luiz Pinto de Toledo [um dos dois primeiros médicos do 
Hospital, vindo de Juqueri, e seu segundo diretor] trabalhava em Juqueri, ele 
sabia como o hospital funcionava, o hospital que privilegiava a praxiterapia, 
os internados faziam um monte de coisa. Então o que ele fez, ele escolheu 
alguns internados lá que faziam um monte de coisas para virem ser os 
primeiros internados aqui, para ajudar a montar o Hospital. Então ele 
fez uma lista e veio para cá, e disse: vocês me mandam esse pessoal para 
cá, vinham no trem da Mogiana, que passava em frente, ali onde hoje é a rua 
Caramuru, tinha uma estaçãozinha em frente ao Hospital. Então eles 
encheram o trem lá e mandaram o trem da Mogiana. E aconteceu um troço 
que o Dr. Luiz Pinto contava rindo: eles não mandaram a lista dele. Eles 
pegaram um monte daqueles incapazes, aleijados e não sei o que lá, 
encheram o trem e mandaram para cá. O Dr. Toledo sabia que o pessoal de 
lá era brincalhão. Ele não deixou descer ninguém do trem. Ele entrou no 
trem, olhou a turma que estava no trem, voltou e disse para o maquinista: 
Pode voltar, levar tudo de volta e trazer o que eu mandei trazer. Voltaram. O 
trem voltou. A turma não desceu. Depois foi que veio o trem com a turma 
que ele tinha escolhido, porque antes disso ele não podia tocar o 
Hospital, não tinha ninguém! Não tinha um funcionário, não tinha 
nada! Então ele tinha que começar o Hospital com os doentes que tinha 
escolhido lá e que sabia que iam lhe ajudar. Enquanto isso ia fazendo 
contratação de funcionários, etc. Porque aquilo é uma fazenda. Montada a 
primeira turma, começou-se a poder receber outros daqui da região (E-
1. Grifo nosso). 
 
 
No começo faltava tanta coisa, que pediam sal emprestado no sítio vizinho. 
Um funcionário ia lá buscar, porque não tinha sal para temperar a comida. Ia 
na venda que tinha próximo (do Lolato) buscar emprestado saco de arroz, e o 
Lolato emprestava. Tempo do Ademar de Barros, eram esses os nossos 
políticos. Buscavam comida emprestado no sítio vizinho e em um armazém 
que tinha, acho que ainda está lá perto, não acabaram de derrubar. Também 
pagavam direitinho, quando chegava, eles iam lá entregar. Os primeiros 
pacientes, coitados, às vezes eu lembro deles até rezo muito, nasceram 
débeis mentais e não tiveram sorte nem no hospital. (...) Quem sofreu 
mesmo, foram os primeiros. A primeira e a segunda turma, que vieram 
de Franco da Rocha (E-7. Grifo nosso). 
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Portanto, sobre os primeiros pacientes do Hospital Santa Teresa, vindos 

de Juqueri, podemos constatar uma premência administrativa "a instalação e 

manutenção do Hospital" e não uma realização médica, "psiquiatricamente científica". 

A narrativa bizarra de como vieram e porque não ficaram, sobre o que poderíamos pôr 

o frontispício: "o trem dos loucos incapazes",  é reveladora da secundarização do doente 

em prol da legitimação "dos grandes empreendimentos das autoridades".  

Nesse relato podemos perceber a coisificação do doente mental, 

constantemente transferido por "conveniência dos serviços". À época, a Capital era 

muito longe de Ribeirão Preto e a viagem feita em trem da Companhia Mogiana de 

Estrada de Ferro. Os pacientes "loucos incapazes", vindos de Juqueri, retornaram sem 

sequer descer do trem! Os "loucos incapazes" voltaram para vir os "loucos eleitos" para 

a manutenção do Hospital, o que vem confirmar o nosso pressuposto do caráter 

secundário do desafogamento de Juqueri, dizemos secundário e, não inverossímil, 

propugnava-se de fato a política de descentralização devido à inoperância de Juqueri 

para o problema da loucura no Estado de São Paulo. Mas secundário, no caso de Santa 

Teresa, porque aqui o que se inaugurava era um Hospital de Alienados, cuja situação 

estava insustentável, para uma cidade em outros aspectos tão desenvolvida. E se a 

cidade necessitava do Hospital de Alienados, Ademar de Barros "o criaria", como se 

propôs a solucionar o problema da assistência social em geral no Estado de São Paulo e 

da assistência aos dementes, em particular. Claro está que isso se daria não por 

comiseração de tão "ilustres autoridades", mas porque implicava em barganha de 

dividendos políticos e notoriedade pública e esses entrantes, ao contrário do que se diz 

em discursos eleitorais de políticos e administradores "determinados", não deixavam 

espaço para preocupações humanitárias ou até científicas. 

Consideremos as Tabelas 1 e 2, respectivamente da naturalidade e 

procedência dos pacientes dos primeiros cinco anos de funcionamento do Hospital 

Santa Teresa, para uma visualização da origem da clientela inicial do Hospital. 
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TABELA 1 – NATURALIDADE DOS PACIENTES INTERNADOS NO HST, DE 1944 A 1948 

NATURALIDADE RIBEIRÃO ESTADO  OUTROS OUTROS NÃO   

  PRETO DE ESTADOS PAÍSES ESPECI IGNORADO 

ANO 

TOTAL 

  S. PAULO     FICADO*   
Nº 626 11 132 42 81 127 233 

1944         
%  100 1,70 21,10 6,70 12,90 20,30 37,20 
Nº 342 8 67 17 28 217 5 

1945         
%  100 2,33 19,59 4,97 8,18 63,45 1,46 
Nº 394 17 141 44 27 150 15 

1946         
%  100 4,31 35,78 11,16 6,85 38,07 3,80 
Nº 562 24 288 113 38 51 48 

1947         
%  100 4,27 51,24 20,10 6,76 9,07 8,54 
Nº 482 25 239 85 29 53 51 

1948         
%  100 5,18 49,58 17,63 6,01 10,99 10,58 
Nº 2.406 85 867 301 203 598 352 

TOTAL GERAL         
%  100 3,53 36,03 12,51 8,43 24,85 14,63 

Fonte – Livros de registro do SAME – Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, 1944 – 1948.    
* Trata-se de registros que dispunham apenas da nacionalidade, sendo esta, brasileira. 
 

 

 

Na Tabela 1 – da naturalidade dos pacientes dos primeiros cinco anos de 

funcionamento do Hospital –, podemos observar que de 1944 a 1948, prevalece o 

Estado de São Paulo (36.03%) que, se somado ao percentual de Ribeirão Preto (3.53%) 

e o de "não-especificado" (14.63%), que muito provavelmente, se conhecido, viria a 

contribuir para o aumento desse percentual, uma vez que, embora a naturalidade fosse 

inespecificada, a nacionalidade era brasileira, teríamos um percentual total de 54.19% 

de pacientes naturais do Estado de São Paulo. Esses dados refletem que o Santa Teresa 

contribuiu para a descentralização do Hospital de Juqueri, absorvendo grande parcela 

do contingente de doentes mentais do Estado de São Paulo, sendo grande a demanda 

das cidades circunvizinhas, o que por sinal, era fato antigo, antes com destino às 

cadeias locais desta cidade. 
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TABELA 2 – PROCEDÊNCIA DOS PACIENTES INTERNADOS NO HST, DE 1944 A 1948 
PROCEDÊNCIA COLÔNIAS ESTADO DE SÃO   

 DE PAULO, RIBEIRÃO OUTROS 
ANO 

TOTAL 
JUQUERI PRETO E REGIÃO   

Nº 626 621 1 4 
1944      

%  100 99,20 0,15 0,63 
Nº 342 26 306 10 

1945      
%  100 7,6 89,47 2,92 
Nº 394 10 378 6 

1946      
%  100 2,53 95,93 1,52 
Nº 562 4 557 1 

1947      
%  100 0,71 99,11 0,17 
Nº 482 2 476 4 

1948      
%  100 0,41 98,75 0,82 
Nº 2.406 663 1.718 25 

TOTAL  GERAL      
%  100 27,55 71,40 1,03 

Fonte – Livros de registro do SAME – Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, 1944 – 1948.    
 

 

 

No que tange à procedência – Tabela 2 – é patente a vinda de pacientes 

do Juqueri no primeiro ano de funcionamento do Hospital Santa Teresa, no que se tinha 

como o conhecido desafogamento daquele Hospital na Capital do Estado. O que para 

nós elucidou, também, a estratégia de aproveitamento de mão-de-obra para a 

"construção"/manutenção do Hospital do interior. Isso pode ser também apreendido na 

narrativa supracitada sobre o "trem dos incapazes". 

Nos anos subseqüentes, 1945 a 1948, a procedência de Juqueri decai 

drasticamente, em contraste com o aumento acentuado de pacientes do Estado de São 

Paulo (mas não da Capital, de Juqueri) e Ribeirão Preto, perfazendo um percentual de 

71.40% do total geral. Aí constata-se a inexorável presença dos doentes oriundos das 

cadeias locais de Ribeirão Preto e circunvizinhança. 

A procedência dos pacientes das cadeias públicas era constante, não só 

de Ribeirão Preto, mas também de outras localidades do Estado de São Paulo e 

freqüentemente do Estado de Minas Gerais. 
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Bem verdade que o Hospital teve a maioria de doentes de fora, até de outros 
Estados, sempre foi assim. O Hospital nunca foi preconceituoso, tipo, você é 
daqui, não, não é daqui não serve. Atendia todo mundo. Lá em Passos ou 
Paraíso, no Estado de Minas Gerais, o louco está dando trabalho, furioso e 
tal, a delegacia de polícia de lá encaminhava o doido para cá, pouco sabia se 
tinha lugar ou não tinha lugar (E-9). 

 

Vale destacar que não era uma questão de ser ou não "preconceituoso", 

antes do Hospital, Ribeirão Preto já era referência e ponto de convergência dos doentes 

mentais da região nordeste do Estado de São Paulo e do sul de Minas Gerais, isso 

devido às facilidades de acesso a esta cidade e desta ao Hospício de Juqueri. O gráfico 

1 – da procedência – desenha a curva de ocupação do Hospital. 

 

 

 

GRÁFICO 1 – Procedência dos Pacientes Internados no HST, de 1944 a 1948 
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Fonte – Livros de registro do SAME – Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, 1944 – 1948.     
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Nesse gráfico, os dados podem ser visualizados nas duas linhas, 

marcadamente predominantes, sendo a de procedência de Juqueri descendente, do 

primeiro ano para os demais, enquanto a de proveniência de Ribeirão Preto e região 

mostra-se ascendente, a partir do segundo ano de funcionamento do Hospital. 

Esses dados comprovam o que CONTEL (1980) chamou de finalidade 

precípua do Hospital Santa Teresa – regionalização da assistência psiquiátrica –, 

embora, segundo esse autor, a sua criação se devesse ao desafogamento de Juqueri. 

As Tabelas 3, 4, 5 e 6 (respectivamente, sexo, faixa etária, estado civil e 

"cor") permitem a elaboração de um perfil predominante do paciente internado no 

Santa Teresa em seus primeiros cinco anos de funcionamento. No primeiro ano – 1944 

– foram internados apenas pacientes do sexo masculino, com predominância da faixa 

etária de 28 a 47 anos (57.98%), solteiros (67.41%) e de "cor" branca (68.05%). A 

partir de 1945, data de abertura do pavilhão feminino, até 1948, continuou 

prevalecendo um maior número de pacientes do sexo masculino que durante os cinco 

anos estudados perfez um percentual de 78.09% do total geral de internados. 

 

 

TABELA 3 – SEXO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HST DE 1944 A 1948 
S E X O 

 MASCULINO FEMININO 
ANO 

TOTAL 
    

Nº 626 626 0 
1944     

%  100 100 0 
Nº 342 237 105 

1945     
%  100 69,29 30,70 
Nº 394 315 79 

1946     
%  100 79,94 20,05 
Nº 562 401 161 

1947     
%  100 71,35 28,64 
Nº 482 300 182 

1948     
%  100 62,24 37,75 
Nº 2.406 1.879 527 

TOTAL  GERAL     
%  100 78,09 21,90 

    
Fonte – Livros de registro do SAME – Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, 1944 – 1948.    



 

 

 

 

TABELA 4 – FAIXA ETÁRIA DOS PACIENTES INTERNADOS NO HST DE 1944 A 1948 
FAIXA   ETÁRIA                       

  8 a 17 18 a 27 28 a 37 38 a 47 48 a 57 58 a 67 68 a 77 78 a 87 88 a 97 98 a 107 IGNORADO 
ANO 

TOTAL 
                      

Nº 626 11 119 207 156 80 33 9 1 0 0 10 
1944              

%  100 1,75 19 33,06 24,92 12,77 5,27 1,43 0,15 0 0 1,59 
Nº 342 9 100 100 68 40 15 6 2 0 0 2 

1945              
%  100 2,63 29,23 29,23 19,88 11,69 4,38 1,75 0,58 0 0 0,58 
Nº 394 21 110 125 82 39 6 6 2 1 1 1 

1946              
%  100 5,32 27,91 31,72 20,81 9,89 1,52 1,52 0,50 0,25 0,25 0,25 
Nº 562 21 187 160 106 51 20 11 2 0 0 4 

1947              
%  100 3,73 33,27 28,46 18,86 9,07 3,55 1,95 0,35 0 0 0,71 
Nº 482 30 155 104 91 60 21 13 6 0 0 2 

1948              
%  100 6,22 32,15 21,57 18,87 12,44 4,35 2,69 1,24 0 0 0,41 
Nº 2.406 92 671 696 503 270 95 45 13 1 1 19 

TOTAL  GERAL              
%  100 3,82 27,88 28,92 20,90 11,22 3,94 1,87 0,54 0,04 0,04 0,78 

             
Fonte – Livros de registro do SAME – Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, 1944 – 1948.     
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