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Figura 29 – O café (Arquivo público Municipal) 
Foto – Tânia Registro 

 

 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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É  naturalmente necessário que a 
escolha reflectida das perguntas seja 
extremamente maleável, susceptível de 
se enriquecer pelo caminho de uma 
quantidade de quesitos novos e aberta a 
todas as surpresas – de modo a servir, 
desde  o  início, de íman  às  limalhas  
do documento. O explorador sabe, 
antecipadamente, que o itinerário que 
traçou ao partir não será seguido ponto 
por ponto. Mas, sem o traçar, arrisca-se 
a andar eternamente à aventura. 

Marc Bloch, 1997. 
 

 

 

Partindo do objetivo do presente estudo, podemos resgatar uma 

constatação, ou seja, houve um processo de desafogamento de Juqueri no ato da criação 

do Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, porém, ressaltamos que esse fenômeno 

comum na trajetória de Juqueri, não fora tão comum para a cidade de Ribeirão Preto e 

nem fora, necessariamente, por aquele determinado. 

Com isso, queremos dizer que tal processo de desafogamento de Juqueri 

legitimou secundariamente/convenientemente (arbitrariamente?) a criação do Santa 

Teresa. Senão vejamos: retomando dados deste estudo, pudemos constatar uma 

procedência no primeiro ano de funcionamento do Hospital, totalmente advinda de 

Juqueri. Mas não havia aqui funcionários para "tocar" o Hospital e o prédio destinado, 

embora tivesse sofrido adaptações para esse fim em 1938, fora ocupado por 6 anos pelo 

3º. Batalhão da Força Pública, sobre o que jornais e entrevistados referiram-se às 

paredes com centenas de furos de tiros e, portanto, uma ambientação já deprimente para 

o novo Hospital de Alienados, que seria referência para as autoridades que visitavam a 

cidade. Quando dizemos que os pacientes  de  Juqueri  vieram  legitimar  a  criação  do  

Santa  Teresa,  referimo-nos  à mão-de-obra dispensada por esses pacientes para uma 

verdadeira construção do Hospital, construção física, no sentido de organização e 

cuidado do espaço, plantação de árvores e manutenção da estrutura. 
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Figura 30 – Construção/manutenção do Hospital Santa Teresa. Foto – Arquivo do Hospital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Construção/manutenção do Hospital Santa Teresa. Foto – Arquivo do Hospital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Construção/manutenção do Hospital Santa Teresa. Foto – Arquivo do Hospital 
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Figuras 33, 34 e 35 – Construção/manutenção do Hospital Santa Teresa. Foto – Arquivo do Hospital 
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Assim, puderam, como constatamos, preparar o Hospital para a demanda 

local e regional até então reprimida que assoberbava as cadeias públicas locais. 

Lembremos a curva do gráfico 1, enquanto que em 1944 tem-se uma inclinação 

notadamente ascendente de pacientes vindos de Juqueri, de 1945 em diante essa curva 

cai flagrantemente, elevando-se com destaque a internação de pacientes de Ribeirão 

Preto e Estado de São Paulo. Não por acaso, mas porque, durante o processo de 

centralização em Juqueri, essa demanda disputava espaço naquele hospital e, claro, 

sobrava enorme contingente para as cadeias públicas locais. 

Mas, além da constatação dessa demanda reprimida/contida, vale 

resgatarmos a preocupação ribeiropretana, no que tange às reivindicações por um 

Hospital de Alienados. Para uma cidade do porte de Ribeirão Preto não era só 

indesejável como também inconveniente a defasagem de mais de um século (1852-

1944) na reprodução do quadro do encarceramento dos doentes mentais em celas com 

desordeiros de toda sorte, diga-se de passagem, à margem da ciência. 

Nesse aspecto, o determinante político local entra em cena e faz muita 

diferença para, à época, resolver a situação. Daí, retificarmos o dizer de que o Santa 

Teresa é filho de Juqueri, uma vez que, mais justo seria dizer que se o Santa Teresa tem 

um pai, esse é sem dúvida, o café. 

O Estado de São Paulo e Ribeirão Preto, particularmente, deslancharam 

no cenário nacional às expensas da monocultura cafeeira que motivou a política 

agroexportadora da República Velha e, quando substituída pela Nova República, havia 

sido o café responsável pelo crescimento, desenvolvimento e incentivo comercial, 

industrial e de serviços. Além disso, mantinha agentes importantes "do passado" que 

influenciavam em todos os âmbitos do cenário local, regional e nacional. 

Esse, portanto, foi o itinerário que traçamos e, na esteira desse 

questionamento, buscávamos "as outras raízes", que nos propusemos investigar: e claro, 

não poderia ser novidade, as raízes de todas as coisas são sempre "dissimuladas" 

("enterradas"), o que não quer dizer que não sejam conhecidas, mas quer dizer que são 

silenciadas. 

Então perguntamos: O que você sabe sobre a criação do Hospital Santa 

Teresa de Ribeirão Preto? E quão maleável e susceptível de enriquecimento se tornou 

tal questionamento. Agora, não é mais uma exclusividade do desafogamento de Juqueri. 

É ele também. E daí outros tantos quesitos novos e surpresas também: como "íman às 

limalhas do documento". 
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Nosso pressuposto era de que a criação do Santa Teresa guardava mais 

injunções do que a já tumultuada descentralização da assistência aos psicopatas no 

Estado de São Paulo. Injunções político-econômicas e sociais locais estavam em 

articulação com o cenário estadual. Ou seja, referimo-nos às determinações da política 

agroexportadora – notadamente representada pela cafeicultura – mais decisivas do que a 

tendência da assistência aos psicopatas. A própria política de assistência aos psicopatas 

no Estado de São Paulo, à época da criação do Santa Teresa, era regulada pela política 

agroexportadora. Quando dizemos que o Santa Teresa é filho do café, estamos falando 

de uma articulação entre as esferas local e estadual nos âmbitos sociopolítico e 

econômico da burguesia ascendente do Brasil, na primeira metade do século XX. 

Mas claro, o Santa Teresa tem a sua própria história, em tudo muito 

parecida com a história da assistência aos psicopatas no País e, principalmente, em 

Juqueri. Histórias de adaptação de prédios, histórias de superlotação, de asilamento, de 

laborterapia, de "instituição modelar", de depósito de loucos...  Administrativamente, o 

Santa Teresa é mesmo filho de Juqueri, mas sociopoliticamente foi fruto das idas e 

vindas, conchavos de dirigentes locais e estaduais em prol de outra "honra" que não 

necessariamente a do tratamento dos loucos, mas da disciplina e da ordem, do progresso 

da "capital do café". 

Ivan Morão Dias estudou "a história da psiquiatria em São Paulo" no 

período de 1890 à 1940, e disse que : "a assistência aos alienados, no período estudado, 

é antes regida pela economia agroexportadora que pelos 'princípios científicos' definidos 

por Franco da Rocha. As medidas surgidas no âmbito dessa assistência pertencem mais 

à lógica do PRP que à sua direção. O café, a Capital, a Imigração, a oligarquia 

agroexportadora são fortes condicionantes na sua organização" (DIAS, 1985, p. 77). 

Sobre o que acrescentamos, o poder do café concentrou-se notoriamente 

em Ribeirão Preto, dando a esta cidade a alcunha internacionalmente conhecida de 

"capital do café", e muito embora os fazendeiros tenham migrado para a Capital, a 

cidade desenvolvera-se com os meios advindos da necessidade de produção e 

escoamento do café. E assim chegou a Ribeirão Preto a mesma hierarquização que tinha 

a psiquiatria na Capital, o antagonismo que representava, respectivamente, o melhor e o 

pior da assistência aos psicopatas: por diagnóstico – os agudos (curáveis, produtivos) e 

os crônicos (incuráveis, improdutivos); por classe – os pensionistas ou os "que podiam 

pagar pelos serviços particulares" e os indigentes; por cor – os brancos (imigrante, 

produtivo) e os pretos/pardos (nativos, indolentes); por sexo  – os homens (produtivos) e 
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as mulheres (não produtivas). O Hospital Santa Teresa só fugiu a essa "regra" no que 

tange aos crônicos e indigentes, diga-se de passagem, essas duas definições caminham 

(convergem?) muito juntas, pode-se dizer que se retroalimentam, mas isso por 

designação do que representava a prioridade à Capital. Já com relação à "cor" e ao sexo, 

seguiu-a absolutamente, o Hospital foi nos seus primeiros cinco anos, 

predominantemente um Hospital de homens brancos. E a seção feminina, como em 

quase todo Hospital de alienados, foi postergada, por um ano, as loucas podiam esperar 

mais tempo nas cadeias públicas (!). 

O mesmo perrepismo que priorizava a Capital, tinha grande 

representatividade em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, afinal, era uma espécie de Capital. 

Capital do produto que fora mola mestra da República Velha, cuja influência se arrastou 

por muito tempo, embora tenha mudado de nome. 

Outras raízes de uma história: "história das margens... história renovada 

do centro". História dos dementes indigentes, história das elites político-econômicas da 

década de 40... relatos bizarros de idas e vindas de loucos, mais, triplicamente 

excluídos: loucos, indigentes e "incapazes" (improdutivos)... histórias de cura pelo 

trabalho (?) ou do trabalho pela cura?... palavras que não se falam, são silêncios que 

também não se calam, espreitam. 


