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R E S U M O 

O Juqueri, oficialmente denominado Departamento Ps! 

quiátrico II, conjunto pertencente à Secretaria de Estado da 

SaÚde, foi inaugurado em 1898 e situa-se nos municípios de 

Franco da Rocha e Caieiras, no Estado de São Paulo, dentro 

da área metropolitana da Grande São Paulo. 

O Juqueri tem uma area de 2.983,425 ha, -are a cons 

2 
truÍda de 11.288,62 m e possuía, em outubro de 1981, popul~ 

ção de cerca de 4.200 internos e 3.400 servidores. Os 

entes estavam localizados em 3 tipos de estabelecimentos: 

21,8% no Hospital Central, destinado a agudos; 62,8% nas Co 

lÔnias de Reabilitação, destinadas aos crônicos ou sem poss! 

bilidades de retorno social e 15,4% no ManicÔmio Judiciário, 

destinado aos alienados criminosos ou em observação à disp~ 

sição da Justiça. 

Uma série de serviços de infraestrutura necessários 

as duas populaç~es, além das funç~es clássi~as de hospital 

psiquiátrico, faz com que o conjunto tenha características 

de cidade com ãrea rural ~ 

cont~gua. 

O trabalho tem sua finalidade e metodologia descri 

tas nos capÍtulos I e II, aborda a evolução histórica da ins 

tituição, sua organização atual e a inclusão na paisagem me 

tropolitana (Capítulo III),estuda a população de internados 

(CapÍtulo IV) e a população de servidores (CapÍtulo V) e faz 

consideraç~es finais (Capítulo VI). 

As conclus~es, no CapÍtulo VII, baseadas nas anã li 
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ses e pesquisas realizadas sao: (a) o Juqueri tem estado au 

sente da reformulação das polÍticas pÚblicas de saÚde menta~ 

de planejamento de saúde e de planejamento geral da -are a me. 

tropolitana; (b) a instituição tem grande pobreza organiz~ 

cional e de recursos humanos quando comparada com outras s1 

milares; (c) suas características de cidade demandam modelos 

e condiçÕes excepcionais dentro da Administração PÚblica; 

(d) a instituição tem estado permanentemente sob crítica em 

dois campos em crise: o encarceramento e a hospitalização 

psiquiátrica, sem que lhe sejam dadas condiçÕes para um me 

lhor desempenho. 
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S U M M A R Y 

The "Juqueri", officially called Psychiatric Depar_! 

ment II, a complex belonging to the Health State Department, 

was installed in 1898. It is located in the Franco da Rocha 

and Caieiras municipalities, in the state of são Paulo, within 

the Metropolitan area of the Great São Paulo. 

The "Juqueri" covers an area of 2,983.425 ha, hav-

2 
ing 118,288.62m of constructed area and, in October 1981, it 

held populations of about 4200 inpatients and 3400 workers. 

The patients were assigned to three kinds of settlements: 

21.8% in the Central Hospital, addressed to acute cases; 62.8% 

in Rehabilitation Colonies, addressed to chronic patients or 

those with no possibility of a social regress, and 15.4% in 

the Judicial Lunatic Asylum addressed to the alienated crim-

inals or those under observation on the hands of Law. 

A number of infrastructure services, needed by both 

populations, beside the traditional functions of a psychiatric 

hospital, gives the complex characteristics of a city with its 

rural area next. 

The paper has its goal and methodology described 

on Chapters I and II; broaches the institution historical 

evolution, its current organization and inclusion within the 

metropolitan picture (Chapter III); studies the inpatient po~ 

ulation (Chapter IV) and the workers population (Chapter V) 

and makes final recommendations on Chapter VI. 

The conclusions, based on the analysis and resear-

ches worked out, are presented on Chapter VII; they are as 

follows: (a) the "Juqueri" has been absent from the public 
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policy re-orientation of mental health, health planning and 

general planning regarding the Metropolitan Area; (b) the 

institution, when compared with similar ones, presents a 

great poorness concerning its organizational and human re-

sources; (c) its city-like characteristics demand models of 

outstanding conditions within the Public Administration; 

(d) the institution has been constantly under the criticism 

of two fields in crisis the psychiatric confinement and 

hospitalization - without being provided of any conditions 

to achieve a better performance. 
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I - INTRODUCAO 
~ 
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, O dugove.Jtno da vontade., libe.Jz.a.ndo o fouc.o 

do~.;, t!úbuneú-6 e pwãu, não fhe. p!Wme..te. wna nova 

údadruúa mM, ao c.on.tJtâJú.o, du.:tú1a-o a W11a 6o!!: 
ma nova e upe.cltJ_c.a de. me.noflidade. mo.!tO.l, .6oúaf 

e poú:ttc.a. Meú-6 hwnana? Sem dii.vida. MM .também 

.6em unú..tu, .6em M 60JvllM e a pubüúdade. de. que. 

~.;,e. Jz.e.vu.te. o ato "jucüúaf e que. o .óubme..te. ao con 

rufe. do púbüc.o" • 

GUILHON ALBUQUERQUE, J. A. 0Jz.dvn Soúaf e VuoJz. 

dem Me.n.taf. In: Me..tâ6oJz.M da VuoJz.de.m ... 

Seria esperado e relativamente fâcil descrever o 

Juqueri como exemplo da clâssica instituição asilar, tal co 

mo vem sendo feito com as instituiçÕes penitenciárias e ou 

tros hospitais, asilos, etc .. Mas, eu me pergunto, em que 

medida tais instituiçÕes têm sido descritas exclusivamente 

sob o rotulo atual da Anti-psiquiatria, como hâ a Anti-peni 

tenciâria, a Anti-Febem, a Anti-Hanseniologia? Enfim o anti-

confinamento? (BUSSEUR, 1976; BASAGLIA, 1979; PORTOLESE, et 

al., 1979; NITRINI, 1982; QUERIDO, 1962, HOISEL, 1982). 

A contribuição que, acredito, possa ser dada pelo 

presente trabalho situa-se na Teoria das OrganizaçÕes, 

cada a um micro-cosmos da Administração PÚblica Paulista, se 

é que Juqueri possa, sob qualquer aspecto, ser considerado 

micro. E, assim, quase irrelevante que a população confinada 

em Juqueri seja de doentes mentais; poderia ser de presidii 

rios ou de hansenianos. Porque são as condiçÕes institucio 

na1s do interrelacionamento das duas populaçÕes - a de inter 

nados e a de servidores - que me parecem merecer que sejam 

trazidas ã anâlise, como características prÓprias das insti 

tuiçÕes totais. 
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O Juqueri e uma dependência da Coordenadoria de 

Saúde Mental - CSM - da Secretaria de Saúde do Estado de 

São Paulo, oficialmente denominado Departamento Psiquiátr~ 

co II - DPII - e situa-se nos municípios de Franco da Rocha 

e Caieiras. 

O conjunto data de 1898, tendo passado por - . 
var~as 

* denominaçÕes, ocupa uma área de 2.983,425 ha e possu~a, em 

outubro de 1981, uma população de cerca de 4.200 internados 

** e de 3.400 servidores 

As funçÕes exercidas no Departamento, numa are a 

construÍda de 2 118.288,62 m e na área remanescente daquela 

acima citada, transcendem as funçÕes clássicas de hospital 

psiquiátrico para se extrapolarem num elenco de funçÕes do 

tipo cidade com area rural adjascente. Assim, ali sao ex e r 

cidas atividades de assistência medico-hospitalar a doentes 

mentais agudos e cronicos, em regime ambulatorial e de inter 

naçao, de assistência medico-hospitalar, de clínica geral 

para intercorrências aos internados, de assistência medico-

hospitalar psiquiátrica e geral em regime de internação fe 

chada e por determinação judicial a doentes mentais crimino 

sos, de terapia ocupacional, de administração geral da área 

e de indÚstrias e obras de conservaçao, aqu~ englobando cul 

tivo de cereais, verduras e frutas, pastagens, padaria, col 

choaria, coleta e destino de lixo, saneamento básico, etc •• 

* FONTE: CSM- segundo consta de outros documentos, a área 
oficialmente pertencente ao Juqueri é de 2.802,844 
ha, estando o restante na posse de terceiros. 

**FONTE: CSM 
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É uma cidade com grande ârea rural, perto de outras cidades 

* e cada vez mais prôxima delas (EMPLASA, 1977). 

A diversidade de funçÕes pode ser ilustrada,ainda, 

por meio da listagem das exercidas pelos servidores do Ser 

viço de IndÚstrias e Obras de Conservação: ajudante de p~ 

dreiro, alfaiate, apontador, auxiliar de laboratôrio, auxi 

-liar de oficina, carpinteiro, chefe de seçao, chumbador,co_!_ 

choeiro, costureiro, desenhista, diretor, eletricista, enc~ 

dernador, encarregado de setor, encarregado de turma,impre~ 

sor, jardineiro, linotipista, lustrador, marceneiro, mecân! 

co, mestre de alfaiate, operador de máquinas, operador de 

máquinas agrícolas, pedreiro, pintor, reparador geral, sap~ 

teiro, seleiro, serralheiro, servente, soldador, tipÕgrafo, 

torneiro mecânico, trabalhador braçal, vassoureiro,vidrace! 

ro, vigia. Há, ainda, barbeiro, borracheiro, foguista, musi 

co, padeiro, em diversos outros locais. 

Tal elenco de funçÕes numa interação e vivênci~ 

continuadas das duas populaçÕes - internados e nao interna 

dos - caracteriza o Juqueri como instituição total, confor 

me, entre outros, diz GOFFMAN(l967): 

çoe6 da no6&a 6oeledade oelden~al, eneon~~amo6 uma 

dela6 que pa~eee evolui~, em ee~~o g~au, de 6o~ma mal6 aee~ 

~uada do que a6 ou~~a6. O 6eu ea~â~e~ envolven~e ou ~o~all 

zan~e 6ln~e~l za-6 e na6 ba~~el~a6 ao ln~e~eâmblo 60 elal eom o 

mundo ex~e~lo~, que 6~eqllen~emen~e e6:tã.o lneluldo6 no amble~ 

* Veja-se, a respeito, "Diagnostico Franco da Rocha - 1977-
EMPLASA" (área ocupada pelo Hospital de Juqueri: aprox1m~ 
damente 21% do Município). 
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óaJtpado, 

óo~~o~~ âgua, óioJte~ta~ e pântano~. A e~ta~ ~hamo in~titui 

çõe~ totai~, e de~ejo p!te~i~amente expioJtaft ~ua~ ~aJta~teJtZ~ 

P am n 1/l + ' 11 11 d . h- o d "-"-t-o,., .... epo-<-~, a o~ .cugaJte~ oJtganiza o~ pa!ta pe~~oa.6 

~on~ideJtada~ in~apaze~ de tomaft ~anta de ~i me.õma~ ou que 

~on~tituem ameaça pa!ta a ~omunidade, emboJta ~em intenção=~~ 

natÔJtio~ pa!ta tubeft~uio~o~, ho~pitai~ pa!ta doente~ mentai~ 

e iep!to~â!tio~. O que ê ~ompaJttiihado e Úni~o na.6 in~titui 

çõe~ totai~ ê que ~ada uma, ne~~a óamZiia de atJtibuto~, a 

p!te~enta muito~ ponto~ em gJtau inten~ivo ... ". "Uma di~po~~ 

ção bâ.õi~a na ~o~iedade modeJtna ê que tendemo~ a doJtmiJt,óof 

gaft e tJtabaihaJt em dióeJtente~ iugafte~, em ~ada ~a~o ~om um 

g!tupo de ~opa!tti~ipante~ dióeJtente~ e ~ob autoJtidade dió~ 

!tente, ~em um piano Jta~ionai geJtai". "0 a~pe~to ~entJtai dM 

in~tituiçõe~ totai~ pode ~eft de~~Jtito ~amo uma 

ção do~ tipo~ de baJtJteiJta~ que ~omumente ~epa!tam e~ta~ tJtê~ 

e~ óeJta~ de vida . .. ". "O manejo de muita~ ne~e.6~idade.6 huma 

na.6 pela oJtganização buJto~Jtâti~a de bio~o.6 de pe.6.6oa.6 -~eja 

ou nao um meio ne~e~~âJtio ou eói~iente da oJtganização .6o 

~iai na.6 ~iJt~un.6tân~ia.6 - pode então .6eft en~aJtado ~amo o 6~ 

to p!tin~ipai de in~tituiçõ e.6 totai~" . 

Embora a definição teórica de instituição total não 

seja do domÍnio comum, na prâtica, regra geral, as pessoas 

consideram as penitenciárias, a Casa de Detenção, os Sana 

tôrios de Hanseníase, o Juqueri, como organizações fechadas 

com limites claros e marcados entre a area de dentro e a 

área externa, traduzidos em muros, cercas, barreiras nas en 
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tradas ou bloqueios semelhantes e identificam claramente a 

existência, na instituição, de uma população obrigatoriame~ 

te confinada. Ajudados por um teor de noticiário de impre~ 

sa que e mais freqUente em crises nessas instituiçÕes,ê co 

mum desconhecerem-se outros aspectos da vida que ali se vi 

ve, da organ1zaçao do espaço, da interação entre a popul~ 

çao confinada e a de servidores do Estado que ali convivem. 

Pode-se dizer que o desconhecimento e ainda maior quanto a 

população de servidores. 

Uma enquete realizada com os alunos do XIII Curso 

de Planejamento do Setor Saúde da Faculdade de Saúde PÚbli 

ca da USP/1980 - alunos que previamente deviam ter acomp~ 

nhado o Curso de SaÚde PÚblica em pÔs-graduação, revelou con 

ceitos e preconceitos desse tipo com relação a Juqueri. Fo 

ram formuladas duas perguntas: "o que sabe sobre o complexo 

Juqueri?" e "o que acha do complexo do Juqueri?", para os 

alunos que quisessem respondê-las. A grande área geográfica 

e a superlotação do Juqueri foram citadas em duas resposta~ 

embora em ·outras aparecessem expressÕes do tipo "grande com 

pl~xo hospitalar", "um hospício colossal", "localiza-se no 

município de Franco da Rocha", "grande população permane~ 

te " , " g r a n d e h o s p i c i o p s i q u i á t r i c o d o E s t a d o . . • que p e 1 o seu 

• • ' 11 g1gant1smo ••• "deve ter sua parte psiquiátrica reduzida ~ 

través da redução de internados e transferência de pacie~ 

tes cronicos para hospitais menores". 

-As duas respostas citadas sao as seguintes: 

1~) "O que sei do Hospital Franco da Rocha"-"t um 

ho~pitat p~iquiât4ieo que atende ã demanda de 
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todo o E~tado; po~~ui uma pante pana atendimen 

to ao~ ~a~o~ en~aminhado~ pelo Poden Judi~iã. 

nio do E~tado. t ba~tante gnande em ~ua anea 

6Z~i~a, ~ontando ~om uma anea pana 

pia que ~ uma ~hâ.~ana". 

.f.abontena 

"O que acho do Hospital Franco da Rocha"- "Ap! 

~an de ~enem muito ~omentado~ ~eu~ ponto~ neg~ 

tivo~, a~ho que ainda ne~ponde po~itivamente 

em qualidade ã ~ua demanda uma vez que hâ. gna~ 

de numeno pleiteando ~eu atendimento. A~ho que 

o maion pnobtema do Ho~pitat ~ ~ua 

ç.ão". 

2~) "O que sabe do Juqueri?" - "0 Ho~pitat do Ju 

queni ~ o maion ~ongtomenado de atendimento ao 

doente mental. E~tã. to~atizado no muni~Zpio de 

Fnaneo da Ro~ha a uma di~tân~ia apnoximada de 

40 Km da Capital. Penten~e ao E~tado, e~tando 

~ubondinado ã Coondenadonia de Saúde Mental e 

~on~tituindo ne~ta um Vepantamento (Vepto. P~~ 

quiã.tni~o II). A ã.nea 6Z~i~a que o~upa ~ 

de (antiga nazenda Juqueni) apne~entando 

nio~ pn~dio~ i~o.f.ado~ que ~ão a~ ~otônia~. 

te e~tão intennado~ apnoximadamente 13.000 

ente~". 

gna~ 

-v a 

Ne 

do 

"O que acha do Juqueri?" - "Como todo ~ongtom! 

nado apne~enta muito~ pnobtema~: óatta de ne 

~un~o~; pe~~oat auxitian; óinan~eino~. O gna~ 

de nume~o de doente~ que ói~am intennado~ po~ 
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muito 

ve geJWJt, )JO!t nafta de OUt!tOJ.J OJtgao-6 

na~-6 J.J.<mifafLe-6, o pJtobfema de eJ.Jpaço pa'La acomodE: 

ção do-6 pae.<.ente.~ (in6oJimação da imp/ren6a). Não e 

J.Jofução pa!La mefhoJt~a daJ.J doença-6 mentaiJ.J". 

As noçoes de que os doentes estavam todos em um pr~ 

um "elefante branco" e que eram ainda mais de 15 

mil, também apareceram num debate com alunos de outros cur 

sos. 

Notou-se, também, que o conhecimento existente so 

bre os servidores que trabalham em Juqueri se resume no des 

crito por medicas, juristas, jornalistas, sociólogos e ou 

tros profissionais que têm, em seus estudos e profissÕes, 

afinidades com a realidade de instituiçÕes similares. 

Assim, e possÍvel que a forma tradicional de leg_!. 

timar essas organizaçoes não corresponda às reais necessid~ 

des delas prÓprias, seja do Poder PÚblico por elas respons~ 

vel, seJa da sociedade, jâ que nao tem podido levar em con 

ta suas caracterÍsticas de instituiçÕes totais. 

Como considerar, po1s, o Juqueri? urna organizaçao 

legal, formal, com aspectos importantes de organizaçao 1n 

formal? 

O conjunto difere, ainda, espacial e funcionalrnen 

te, de outros estabelecimentos com grandes populaçÕes confi 

nadas. 0 Juqueri e urna cidade com todos OS serV1ÇOS de 1n 

-fraestrutura urbana e ocupaçao em trabalhos ditos rura1s. 

No entanto, sempre que o bloco Juqueri vem para os jornais, 

isso e feito exclusivamente em relação ao setor que mantem 
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uma população compulsoriamente confinada, seja pelo quadro 

nosolÕgico agudo,seja pelo confinamento no Manicômio Judi 

ciãrio. Parece,neste caso, que o Juqueri é mantido per~ane~ 

temente como assunto para exploração de temas sociais, fa 

zendo o seu papel de freqUente merecedor de criticas do Po 

der Legislativo e do Judiciário frente ao Executivo. In te 

ressaria manter o Juqueri como é visto pela opinião 

ca? Juqueri e Penitenciária estao sempre à disposição para 

canalizar pressÕes de vârios tipos entre as esferas do Go 

verno entre si e deste com a opinião pÚblica. Por exemplo, 

quando a população de servidores de Juqueri é mostradap em 

situaçÕes de crise, são divulgados estereótipos como médi 

cos que ficam sÕ meia hora, falta de médicos, guardas e en 

fermeiros cruéis com doentes e outros, omitindo-se, se e 

que se sabe, que em Juqueri praticamente não existem enfer 

meiros. 

Juqueri so é noticia quando os fatos acontecidos 

dizem respeito aos internados - fugas de internados no Ma 

nicomio, nudez, alimentação ·precâria. Raramente circulam no 

ticias quanto aos servidores e,ass~m mesmo, apenas alguma 

co~sa nos 
. . 
JOrna~s da regiao de Franco da Rocha sobre pret~ 

riçÕes de candidatos a cargos por outros de outra corrente 

polÍtica. 

A tônica dos estudos de reorgan~zaçao ou de refor 

ma administrativa, na Administração PÚblica do Estado de são 

Paulo, tem sido a de legitimar estruturas tentando supr~r 

com recursos estruturais as agudas falhas na administração 

de recursos humanos. Trabalhos anteriores relatam que os es 
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forços para legitimar aquelas estruturas têm sido ma1ores e 

ma1s absorventes de recursos dos orgaos centrais do Estado 

do que lhes e possível dispender em estudos das organiz~ 

çÕes objeto de legitimação. O Juqueri tem estado menos 

presente nas legitimaçÕes acima referidas do que no notici~ 

rio policial e na agenda de atençÕes do Poder Legislativo, 

de maneira cÍclica no tempo e repetiviva nas abordagens:são 

numerosas as ComissÕes Especiais de Inquéritos daAssembleia 

Legislativa do Estado, se~ que se tenha conseguido mudar 

o panorama organizacional ou tratar Juqueri como 

ção especial. 

institui 

Acreditamos que o Juqueri tem necessidades organ~ 

zacionais que transcedem essas legitimaçÕes, a exemplo de 

outros grandes estabelecimentos que mantêm populaçÕes conf~ 

nadas. A patologia organizacional desses grandes confinamen 

mentos inclui aspectos tais como o fato de que hâ,na origem 

e residência dos servidores, predominância dos municípios 

vizinhos ao local do conjunto. Esse fato, aliado ao de que 

esses servidores formam grande parte da chamada força de tra 

balho não medica, aumenta o tempo de convivência forçada e~ 

tre as duas populaçÕes,no sentido que GOFFMAN (1974)dâ ao gr~ 

po de atendentes, os que "guardam as chaves". Parece eX1S 

tir,tambem, uma espécie de encaminhamento natural do pote~ 

cial humano que vai ingressar na força de trabalhn, desses 

locais para o Juqueri. E, dentro desse encaminhamento, tam 

bem são evidenciáveis os aspectos de um tipo de emprego tra 

dicional para a famÍlia. 

Hâ grande distância separando a realidade organiz~ 
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cional de uma repartiçao pÚblica da caracterização legal 

com que o Governo legitima sua existência. No Juqueri há os 

grandes números das duas populaçÕes - internados e nao in 

ternados; há, tambêm, pequena dimensão e grande mobilidade 

da força de trablho mêdica, ausência da prática de enferma 

gem; existem as funçÕes da cidade Juqueri; e, finalmente, 

existe poder de barganha inerente ã permanencia de servido 

res pÚblicos - de carreira ou nao - que, como estao traba 

lhando no Juqueri, possam ser, em periódicos escândalos, a 

pontadas como responsáveis pelas realidades locais. Seriam 

-eles, e nao o Governo, os grandes culpados. 

Haveria maiores e melhores possibilidades de org!!. 

nizar o conjunto, do que as que foram empregadas atê aqui 

pelos métodos usuais aceitos pelos Órgãos centrais do Esta 

do para a administração direta e autárquica. Isso transcen 

de a simples adoção de uma figura de administração indireta 

para o conjunto, como por exemplo, se se criasse uma funda 

çao ou uma empresa para geri-lo. O importante é tentar in 

vestigar como se dão, na realidade, os grupamentos de traba 

lho que vão moldar a ação da população nao internada sobre a 

internada e as alternativas para que essa interação possa 

ser usada como base de planejamento da administração de um 

serviço de saúde. Isso significa que devem ser levadas em 

conta suas características de instituição total,organizando 

o conjunto de forma mais abrangente do que o fazem as leg.!_ 

timaçoes usua1s de estrutura,_formulando alternativas para 

que essa interação possa ser usada como base de planejame_!! 

to de serviços de saÚde em grandes populaçÕes confinadas. 

Senlço de Biblioteca e Documentação 
fA(UlDADi DE SAÚDE PÚBliCA 
UIIYiiSIUDi Di SAO PAULO 
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A racionalidade pretendida na legalização dos or 

gãos da administração pÚblica (excluÍdos os de direito pri 

vado) tem base em modelo predominantemente burocrático, no 

conceito Weberiano. Mas tem sido freqllente que essa racion~ 

lidade pretendida se esgote no estruturalismo que tem nor 

teado as. organizaçÕes na administração pÚblica: limita-se a 

cobrir uma parte do modelo burocrático, o das linhas de su 

bordinação e o campo funcional das unidades numa escala hie 

rãrquica,deixando defasados os aspectos ligados aos 

sos humanos. E no Juqueri, nem mesmo boas estruturas 

tem. 

recur 

exis 

Os vazios organizacionais de Juqueri parecem des 

mentir a caracterização teôrica que se faz da racionalidade 

administrativa: "Uma. e..õttr..ututr..a. .6oc.ia.l tr..a.c.iona.lme.nte. otr..ga.n.f 

za.da. e.nvolve. pa.dtr..Õe.-6 de. a.tivida.de. c.la.tr..a.me.nte. de.6in.ido.6, no-6 

qua.i-6, ide.a.lme.n.te., toda.-6 a.-6 .õêtr..ie.-6 de. a.çÕe.-6 e..õtão 6un.c.iona.~ 

me.n.te. tr..e.la.c.ion.a.da.-6 a.o-6 6in..6 de. otr..ga.n.iza.ção. Em ta.l otr..ga.n.iz~ 

ção e..õtâ inte.gtr..a.da. uma. .õêtr..ie. de. c.a.tr..go-6 e. .õta.tu-6 hie.tr..a.tr..quiza. 

do-6 a.o-6 qua.i-6 ê in.e.tr..e.n.te. c.e.tr..to n.ume.tr..o de. obtr..iga.çõe.-6 e. ditr..e.f 

to-6, e..õta.be.le.c.ido-6 c.om muita. ptr..e.c.i.õão potr.. n.otr..ma.-6 e..6pe.c.Z6f 

c.a.-6. A c.a.da. um de..6.6e..6 c.a.tr..go-6 .6e. a.ttr..ibui uma. tr..e..6pon.6a.bilid~ 

de. e. uma. jutr..i.õdição. A a.utotr..ida.de., ou .6e.ja., o pode.tr.. de. c.on. 

ttr..ole. que. te.m .6ua. otr..ige.m e.m um .õta.tu-6 tr..e.c.on.he.c.ido, ê a.o c.a.tr.. 

go e. na.o a. pe..6.6oa. que. o de..õe.mpe.n.ha.. A c.onduta. a.dmini.õttr..a.ti 

va., de. modo ge.tr..a.l, tr..e.a.liza.-.6e. de.nttr..o do limite. de. n.otr..ma.-6 

ptr..e.e..õta.be.le.c.ida.-6 pe.la. otr..ga.n.iza.ção. & .6i.6te.ma. de. tr..e.la.ção e.n. 

ttr..e. o-6 di.õ.tinto-6 c.a.tr..go-6 implic.a. um a.lto gtr..a.u de. 6otr..ma.lida.de. 

e. uma. di.õtânc.ia. .6oc.ia.l c.la.tr..a.me.nte. de.6inida. e.n.ttr..e. 0.6 oc.upa.~ 

te.-6 de..6.6a..6 po.õiçÕe.-6. A 6otr..ma.lida.de. .6e. ma.ni6e..õta. potr.. me.io 
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de um nltual ~oclal mal~ ou meno~ complicado que ~lmbollza 

e mantêm ondenadamente o complexo do~ dl~tlnto~ canga~. Tal 

6onmalldade e~tá nelaclonada com a dl~tnlbulção da autonlda 

de dentno do ~l~tema, ~enve pana atenuan o atnlto, neduzln 

do o~ contato~ o6lclal~ e ~ub~tltulndo-o~ pon óônmula~ que 

óonam e~tabeleclda~ pela~ nonma~ da onganlzação. A~~lm e 

po~~Zvel calculan a conduta do~ óunclonânlo~ e e~tabelecen 

um ~l~tema de expectativa~ mútua~. Mal~ ainda, a nonmalld~ 

de 6aelllta o~ contato~ entne o~ 6unclonânlo~ no~ ca~o~ em 

que haja atnlto~ pe~~oal~ entne ele~. Ve~~e modo, o 6unel~ 

nânlo ê pnotegldo da~ po~~zvel~ anbltnailedade~ de ~eu~ che 

6e~, já que ambo~ e~tão limitado~ pon nonma~ que ele~ neco 

nhecem. Fônmula~ e~pecZ6lca~ de ~nocedlmento 6avonecem a ob 

jetlvldade e impedem que o~ ~entlmento~ agne~~lvo~ ~e tnan~ 

óonmem em ato.& de violência". (MERTON, 1976) · 

O presente trabalho estâ desenvolvido caracterizan 

do inicialmente a metodologia (Cap. II); a história, pai 

sagem e organização atual(Cap. III); a população de interna 

dos (Cap. IV); a população de servidores (Cap. V); consi 

deraçÕes finais (Cap. VI) e conclusÕes (Cap. VII). são apr~ 

sentados em anexos o questionário aplicado (Anexo n9 1) e 

o CÓdigo dos Diagnósticos de Transtornos Mentais e Epile~ 

sia (Anexo n9 2). 
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11 - METODOLOGIA 
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O trabalho foi desenvolvido de acordo com a metodo 

logia anteriormente proposta, que se revelou, no geral, ade 

quada para os blocos de investigaçÕes pretendidas. 

Levantamento h~~tô~~eo ~n~t~tue~onai 

Foi feito principalmente na Biblioteca de Juqueri, 

onde se encontram varios originais da obra de Franco da Ro 

cha, Pacheco e Silva, Leopoldino dos Passos e outros; foram 

pesquisados aspectos visuais do conjunto, desenhos e mapas 

na Seção de Fotografia e no Serviço de Indústrias e Obras 

de Conservação, o que permitiu analisar a evolução das for 

mas de ocupação do solo na area de Juqueri e sua vizinhanç~ 

bem como a proximidade, que vem se acentuando, da malha ur 

bana de Franco da Rocha e de Caieiras com o Juqueri. 

O levantamento da evolução político-administrativa 

e populacional de Franco da Rocha e municípios vizinhos foi 

feito mediante consulta a anuários estatísticos etextos dis 

poníveis da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado 

de são Paulo, visto que não foi possível realizar estudos 

diretamente nas Prefeituras Municipais, Igrejas e Cart~rio~ 

Foram muito Úteis os trabalhos realizados para o planejam~~ 

to da ocupação do solo na Grande São Paulo pela Companhia 

Metropolitana .de Planejamento da Grande São Paulo -EMPLASA. 

As coleçÕes de leis, decretos, escrituras publicas 

- . e outros documentos legais foram estudados no propr1o Juqu~ 

ri, na Coordenadoria de SaÚde Mental e na Assessoria Têcni 

co-Legislativa do Governo do Estado de São Paulo. 
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Os inquéritos administrativos e os elementos das 

ComissÕes Especiais de Inquérito foram consultados,respect~ 

vamente, na Coordenadoria de Saúde Mental e na Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo, graças ao interesse e 

atenção do Deputado Fauze Carlos e sua equipe. 

Foram realizadas inicialmente com pessoas que ti 

nham grande experiência de trabalho, e muita informação so 

bre Juqueri, por meio do uso de roteiro pre-fixado mas nao 

rÍgido. Na maioria das vezes não houve interrupção com 

guntas, porque a narrativa sempre se revelava rica em 

lhes da vida em Juqueri. 

pe~ 

de ta 

Um segundo bloco de entrevistas foi sendo realiza 

do com servidores que, movidos pela curiosidade despertada 

pelo trabalho, vinham conversar e contar fatos sobre eles 

prÓprios e suas famílias. Nessas entrevistas procurei man 

ter o mesmo rbteiro das entrevistas solicitadas, mas valori 

zei sempre e ma1s o sentido livre da narrativa. 

Foi comum obter novas informaçÕes sobre fatos jâ 

de meu conhecimento, tal como sobre os portugueses que tra 

balharam no início do Juqueri, o regime de moradia,discipl~ 

na, namoro e emprego; 1sso se deu com mais freqUência pelo 

relato de servidores com largo tempo de serv1ço e/ou os com 

idade avançada que tinham muitos parentes trabalhando no 

Hospital. 
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Pe~qu~~a ~ob~e a popula~ão de ~nte~nado~ 

Dados numéricos foram encontrados na bibliografia 

consultada e em relatórios, desde a metade do século 
• 

pass~ 

do, de maneira descontínua, mas seu registro foi aproveit~ 

do, porque reforçava características de Juqueri, tais como 

superlotação, doentes nas cadeias pÚblicas e outros. 

Os dados de relatórios mais antigos, homogêneos na 

forma e existentes para todos os anos, desde sua cr1açao em 

1936, sao os do Manicômio Judiciário. Os demais relatórios 

(Hospital Central, Hospital Colônias e Clínicas de Reabili 

tação) não foram encontrados para todos os anos e nem mesmo 

para se construir uma série de cada 5 ou 10 anos. 

A caracterização da população atual de internados 

foi obtida no Serviço de Arquivo Médico e Estatística-SAME, 

do Juqueri e nos registros do Manicômio Judiciário. Foi po~ 

sível obter dados sobre localização, idade, sexo, estado ci 

vil, conforme se previa, e também sobre diagnósticos, permi 

tindo inferir condiçÕes de permanência no Hospital e,daÍ,as 

formas de interação com a população de servidores; nao foi 

possível obter dados sobre o tempo de permanência antigo e 

futuro no Hospital, o que permitiria aumentar o citado co 

nhecimento das condiçÕes de interação. 

A população do Manicômio Judiciário foi analisada 

em separado da dos demais hospitais, pois não foram conse 

guidos todos os dados obtidos para a população dos demais 

hospitais. 

Os diagnósticos estao de acordo com a Classifica 
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ção Internacional de Doenças - Revisão 1975 e uma listagem 

dos mesmos consta do Anexo n9 2. 

Pe~qui~a~ ~ob~e a população de ~e~vido~e~ 

Tambêm neste caso foram sendo registrados, de for 

ma assistemâtica, dados numéricos e de estrutura de forçade 

trabalho desde fins do sêculo passado, bem como os informes 

de entrevistas, dando conta da tradição de recrutamento de 

servidores dentro das prÓprias famílias. 

Os livros de ponto de 1902 e 1903, as folhas de p~ 

gamento de registro de empregados de 1915 ai; 1923 e relatô 

rios e recortes de jornais sobre a greve de 1947, tambêm 

consultados, forneceram informes sobre os servidores. 

A caracterização da população atual de servidores 

teve por base a consulta aos arquivos das unidades de admi 

nistração de pessoal do Juqueri e da Coordenadoria de SaÚde 

Mental e a folha de pagamento do mês de fevereiro de 1981, 

elaborada pela Companhia de Processamento de Dados do Esta 

do de são Paulo - PRODESP -, que nos foi cedida pelo Depa~ 

tamento de Despesa de Pessoal da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo. 

Nos grupamentos de funções e no planejamento da 

pesquisa realizada, foram utilizados a nomenclatura e os cri 

têrios determinados pelo Decreto n9 12.96l,de 13/12/1978* 

com fundamentação na Lei Complementar n9 180,de·l2/05/1978, 

* Decreto n9 12.961, de 13/12/1978,publicada no D.O.E. de 
14/12/1978 - "Regulamenta a aplicação do Instituto de Evo 
lução Funcional, de que trata o CapÍtulo IV do TÍtulo XI: 
da Lei Complementar n9 180, de 12 de maio de 1978". 
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por permitir comparaçoes entre os subgrupos com base em com 

plexidade crescente de funçÕes, escolaridade exigida etc.,o 

que jâ está feito naqueles modelos legais. Os subgrupos, 

tais como usados,permitem separar o pessoal de escolaridade 

de primeiro grau (serventes, atendentes, etc.), do de 

laridade do segundo grau (escriturários, auxiliar de 

esc o 

enfer 

magem, etc.), do de nível universitário (enfermeiras, me 

dicos, assistentes sociais, dentistas, técnicos em terapia 

ocupacional, etc.), e os de vários níveis de comando (encar 

regado de turma até diretor). 

A lista de cargos e funçÕes integra o questionário 

e consta do Anexo 1. 

Com base em trabalhos existentes na Coordenadoria 

de Saúde Mental, verificamos que o número total de servido 

res do conjunto Franco da Rocha situava-se por volta de 

3.900, oscilando de 3.992 (janeiro de 1977) a 3.572 (junho 

de 1979) e sua distribuição entre as unidades do MDPII mos 

trava que 57,0% deles estavam em exercício direto e contínuo 

com os pacientes; 9,2% ocupavam-se dos pacientes, ocasional 

mente, no Serviço de Medicina Preventiva e no Hospital das 

Clínicas Especializadas; 31,8% estavam em serviços de apoio 

para o conjunto hospitalar no Serviço de IndÚstrias e Obras 

de Conservação, na Divisão de Finanças e na Divisão de Admi 

nistraçãoe 2,0% localizavam-se na Diretoria, no Centro Esta 

dual Interescolar e no Serviço de Laboratórios e Estudos do 

cérebro. 

A distribuição por idades mostrava uma concentraçao 

àe 16,0% na faixa inicial de ingresso (até 25 anos)sendo 
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que, nos grupos etários de 55 anos e mais situavam-se so 

mente 9,0% do total, o que levava ã verificação de que cer 

ca de 90,0% do pessoal estava abaixo de 55 anos, num pos~ 

. . d . * c1onarnento claro dentro da fa1xa pro ut1va • 

A distribuição por tempo de serv1ço mostrava 39,3% 

de servidores com ate 5 anos de serviço, seguidos de 20,0% 

com 6 a 10 anos de serviço, numa tendência de declÍnio 1n 

terrornpida na classe de servidores com 26 a 30 anos de ser 

viço, representando 13,0%. No que se convenc1ona chamar de 

final de tempo de serviço (31 anos e +) tinha-se 9,07. do 

total. Os dados revelavam uma diminuição no recrutamento ou 

não manutenção de servidores recrutados no perÍodo de 11 a 

25 anos passados. Dentre as unidades havia diferenças signi 

ficativas aparentes, sendo que no Hospital ColÔnias de Rea 

bilitação havia 174 servidores na faixa de 26 a 30 anos de 

serviço**. 

Aos -numeros absolutos era atribuÍda urna quebra de 

cerca de 30,0~ de absenteÍsrno por faltas e licenças***. 

Foi constatado**** que 821 servidores (cerca de 

23,0% do total de pessoal) encontravamrse em desvio de fun 

FONTE* 

FONTE** 

FONTE*** 

FONTE**** 

Relatório de Dimensionamento de Pessoal-Comissão 
- CSM- 05-005/79. 

idem pãg. 185 e relatórios parciais. 

idem pag. 2 

idem pãg. 16 e 17. 
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çao, sendo em ordem decrescente: 27,2% (223 servidores) no 

Hospital ColÔnias de Reabilitação, 23,3% (191 servidores)na 

Divisão de Administração; 18,8% (154 servidores) no Serviço 

de IndÚstria e Obras de Conservação; 16,2% (133 servidores) 

no Hospital Central; 5,2% (43 servidores) no Hospital de 

ClÍnicas Especializadas; 4,6% (38 servidores) no Manicômio 

Judiciário; 3,3% (27 servidores) no Serviço de Laboratórios 

e Estudos do Cérebro; 0,7% ( 6 servidores) na Divisão de Fi 

nanças; 0,4% (3 servidores) no Serviço de Medicina Preventi 

va; 0,2% (2 servidores) na Diretoria do Departamento e 0,1% 

(1 servidor) na Diretoria ClÍnica. 

Dadas as características do presente trabalho, sao 

mais relevantes os desvios de função no caso de servidores 

que estejam em contato direto e permanente com os 

dos, quais sejam o do Hospital Central, do Hospital 

nias de Reabilitação e do Manicômio Judiciário, ou 

48,0% do total de desvios (394 servidores). 

interna 

ColÔ 

seja 

Com estas informaçÕes foi decidida a utilização de 

um questionário-teste a uma amostra dos servidores do Juqu~ 

ri a ser aplicado, de início, aos que, presumivelmente,esti 

vessem cuidando de doentes (Hospital Central, Hospital Colô 

nias de Reabilitação e Manicômio Judiciário) devido ã neces 

sidade de coleta de maiores informaçÕes sobre o desvio de 

funçÕes e a atitude dos servidores frente aos doentes. 

No conteÚdo e plano do questionário a ser testado, 
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procurou-se caracterizar o servidor: 

a) segundo as características gerais: sexo, idade, 

escolaridade, nÚmero de filhos, religião, 

residência atual e de origem; 

cor, 

b) segundo sua identificação funcional (função e 

xercida legal e de fato),local de trabalho, tem 

po de serviço, forma e motivação no recrutamen 

to, moradia no hospital, treinamento inicial,p~ 

rentesco, rotatividade em funçÕes e locais de 

trabalho; 

c) segundo seu conhecimento e percepçao da doença 

mental e dos doentes mentais; 

d) segundo suas atitudes e percepção com relação ao 

ambiente organizacional e aos outros servido 

res; 

e) segundo seu conhecimento da influência política 

interna e externa sobre o Juqueri. 

As questoes foram formuladas com base nas entrevis 

tas realizadas e, no desenho do questionário-teste, foram 

deixadas praticamente abertas todas elas. 

As questÕes relativas à identificação geral e a s1 

tuaçao funcional foram sendo tentativamente elaboradas se 

gundo o meu prÕprio conhecimento e vivência da administra 

ção pÚblica paulista e do Juqueri. As relativas ao 

mento da doença mental e do doente mental foram 

conheci 

construí 

das, de princÍpio, inteiramente abertas, com base em traba 

lhos anteriores citados nas bibliografias específicas: GIL 
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BERT e LEWISON (1956); RABKIN (1979); COHEN e STRUENING 

(1962); TAYLOR et al (1979) e GALLUP (1947), e com com apr~ 

veitamento das sugest~es e observaç~es de Raphael. de Mello 

Alvarenga, de Wàlther Speltri, de Francisco Bernardini Tan 

credi e Augusto Hasiack Netto. Essas quest~es relativas ao 

conhecimento da doença mental e do doente mental, foram po~ 

teriormente modificadas para um fechamento em termos de gru 

pos de transtornos mentais, dentro da Classificação Interna 

cional de Doenças~ que pudessem ter um gradiente de dificul 

dades, seja pela doença, seja pelo cuidado com o doente.Pon 

deradas as limitaç~es de tal procedimento, ainda ass1m nao 

abandonei essas questoes, tentando, então, tao somente, ob 

ter um conhecimento prévio do assunto que, julgo, sirva no 

futuro para outras investigaç~es. 

Nas questoes relativas ao conhecimento da organiza 

çao e ajustamento organizacional, aproveitei largamente as 

abordagens de trabalho sobre ajustamento organizacional de 

BARBOSA e colab. (1977), tendo sido feitos os ajustes de 

conteÚdo e terminologia necessários. 

Para o conteúdo e estruturaçao das questoes,contei 

com a assistência de Aracy Witt e Nelly Candeias. 

O pré-teste foi realizado nas seguintes condiç~es: 

- dimen~ionamento - aproximadamente 0,9% do total 

de servidores em exercício no Juqueri, perfaze~ 

do cerca de 30 servidores, distribuÍdos por se1s 

grupos de funç~es e limitados aos servidores que, 

se supunha, estivessem trabalhando com doentes 
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nos hospitais Central, ColÔnias de Reabilitação 

e Manicômio Judiciário; 

~o~teio - o sorteio abrangeu o numero inicialmen 

te fixado e mais de 50,0% desse -numero, e foi 

feito aleatoriamente nas listas previamente pr~ 

paradas com os nomes dos servidores; 

- eonvoea~ão - a convocação dos escolhidos,mais os 

reservas, ficou a cargo dos respectivos chefes, 

ressaltado porem, que eles não poderiam trocar 

os nomes; 

aptiea~ão - foi feita no dia 26/11/1980, no p~ 

rÍodo da manhã, na sala do Centro de Estudos 

"Franco da Rocha" com todos os servidores (apar~ 

ceram 37 porque os chefes convocaram os escolhi 

dos e também os reservas); feita a apresentaçao 

dos objetivos da pesquisa e solicitada a colabo 

ração dos servidores na fase experimental, eram 

visíveis a preocupaçao e o constrangimento de al 

guns deles. Muitos tiveram dificuldade em ler e 

responder às questÕes porque estavam preocupados 

com o significado daquilo e tris servidores -nao 

foram avisados para trazer Óculos para ler de pe!.. 

to. Notava-se uma generalização da desconfiança 

da situação, pois a experiincia deles mostrava 

que sempre que um servidor era chamado, isso p~ 

deria significar desde processo administrativo 

contra ele ou contra colegas ate qualquer outro 

tipo de problema, porem sempre problema. 
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Os 37 questionários do pré-teste ficaram ass1m 

distribuÍdos: 

subgrupo 1 24 

subgrupo 2 3 

subgrupo 3 3 

.. subgrupo 4 2 

subgrupo 5 2 

subgrupo 6 3 

avaliação - a avaliação do pré-teste confirmou 

as linhas gerais do que se pretendia pesquisar 

e indicou necessidade de algumas reformulaçÕes; 

nas questÕes sobre a identificação e situação fun 

cional, foi necessário melhorar a construçao das 

questÕes sobre escolaridade,sobre parentesco com 

outros servidores e sobre as doenças e doentes 

mentais. 

Vimen~ionamento da amo~tna e de~enho do que~tionã~o deóini
.tivo 

Os resultados do pré-teste permitiram dimensionar 

a amostra jã agora para todo o conjunto do Juqueri, para o 

que contamos com a assistência da Profa. Dra. Eunice Pinho 

de Castro Silva, do Departamento de Epidemiologia desta Es 

cola. 

A população de servidores foi considerada como a 

da folha de pagamento de fevereiro de 1981, elaborada pela 

Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo -
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PRODESP, e cedida pelo Departamento da Despesa do Pessoal 

do Estado da Secretaria da Fazenda; os dados da folha esta 

vam apresen~ados por unidades administrativas do Juqueri, a 

saber: 

- Diretoria e Divisão de Administração; 

- Hospital Central; 

- Hospital ColÔnias; 

- Manicômio Judiciário; 

- Hospital de Clínicas Especializadas; 

- Serviço de Indústria e Obras de Conservação. 

Mantida a separação por unidade administrativa,pr~ 

cedeu-se a: 

a) nova listagem nominal dos servidores, por grau 

indicativo do tempo de serviço e por grupos de 

funçÕes exercidas; 

b) nova listagem das funçÕes, por grupos e por 

graus indicativos do tempo de serviço e referên 

cia de vencimentos. 

A amostra foi dimensionada de forma estratificada, 

levando em conta o tamanho da função no subgrupo e o 

tamanho pretendido da amostra a ser selecionada da função,. 

de acordo com a fÓrmula: 

100 
n 

1 + 2.2. 
N 



27 

A soma de todos os valores assim obtidos forneceu 

o tamanho da amostra de cada subgrupo em cada unidade 

nistrativa. 

admi 

Dada a conveniência e oportunidade de fazer-se re 

presentar ~oda~ as funçÕes exercidas, teve que ser levado 

em conta que muitas funçÕes apareciam em número de 1, 2, 3 

vezes tão somente. Assentou-se, portanto, que todas as fun 

çÕes em qualquer subgrupo e em qualquer unidade, em numero 

de até 3, apareceriam integralmente na amostra. Como por e 

xemplo: 

Subgrupo 4 - Hospital ColÔnias de Reabilitação 

FUNÇÃO N n 

Encarregado de Turma 10 9 

Encarregado de Setor (Cozinha) 3 3 

Encarregado de Setor (Barbearia) 1 1 

Encarregado de Setor (Zeladoria) 1 1 

Assim, ê necessirio cautela ao inferir, para deteE 

minadas funçÕes, os resultados da amostra em que os servido 

res apareceram com probabilidade maior ou menor do que ou 

tros. 

Os tamanhos das amostras dos extratos, com as ob 

servaçoes ji feitas, são os seguintes: 
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AMOSTRA DIMENSIONADA 

UNIDADE POPULAÇÃO N % 

Diretoria do Departamento + 

Divisão de Administração 639 395 61,8 

Hospital Central 632 356 56,3 

Hospital ColÔnias 839 394 47,0 

Manicômio Judiciário 549 337 61,4 

Hospital ClÍnicas Espec. 237 157 66,2 

Serviço de IndÚstrias e 

Obras de Conservação 471 353 74,9 

TOTAL 3.367 1.992 59,1 

Dimensionadas as amostras dos extratos, procedeu-

se a nova listagem nominal, por função, dentro de cada sub 

grupo e de cada unidade administrativa. 

- So~teio - calculados os intervalos a serem obser 

vados, foram sorteados os servidores que deveriam 

responder os questionários, por meio âe uso de 

uma tabela de nÚmeros aleatórios e elaboradas no 

vas listas com esses nomes, em 3 vias, para apli 

cação do questionário. 

- Ve~enho do que~tionâ~o - dado que o tamanho da 

amostra recomendava a apuração dos dados por com 

putador, foi feito novo desenho do questionário 

para comportar pré-codificação, para o que cont~ 

mos com a assistência do Professor Ruy Laurenti 

e de Fernão Dias Leme, do Departamento de Epid~ 
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miologia desta Faculdade. 

- Aplicação do que~~ioná~io - o planejamento da a 

plicação do questionário foi feito juntamente com 

a Diretoria e comandos das unidades já citadas 

de Juqueri, para o que foram elaborados modelos 

de instrução, explicados em reuniÕes prêvias. Ao 

contrário do prê-teste, não foi possível reunir 

servidores para resposta, tendo ficado a cargo 

dos funcionários designados pela Direção a entre 

ga e o recebimento do questionário preenchido. 

Isso se deu em decorrência da prÓpria disposição 

fÍsica do Juqueri e a impossibilidade de retirarem-se, si 

multaneamente, grande número de servidores de seus locais de 

trabalho. 

Foram recebidos de volta 1.326 questionários. Com 

parando-se com a amostra dimensionada, temos, por unidade e 

por subrupos, os dados das Tabelas 1 e 2. 

Codióicação e apu~açao do~ ~e~ul~ado~ - a codi 

ficação foi feita pela equipe do Departamento de 

Epidemiologia e Estatística desta Faculdade que, 

-igualmente, fez a programaçao para apresentaçao 

das freqUências simples de todas as variáveis e, 

posteriormente, programou a apresentaçao das ta 

belas e cruzamentos que foram julgados -necessa 

rios. 
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TABELA 1 - QUESTIONÁRIOS SEGUNDO A AMOSTRA DIMENSIONADA E A 

OBTIDA, POR UNIDADE ADMINISTRATIVA. 

~ AMOSTRA 
ÃDMINIS TRATIVA---___ 

Diretoria do Departamento 

+ Divisão de Administração 

Hospital Central 

Hospital Colônias 

Manicômio Judiciârio 

H. C. Especializadas 

Serviço de Indústrias e 

Obras de Conservação 

Não especificado 

TOTAL 

DIMENSIONADA 

N % 

395 61,8 

356 56,3 

394 47,0 

337 61,4 

157 66,2 

35 3 74,9 

1.992 59,1 

OBTIDA 

N % 

173 27,1 

354 56,0 

25 8 31,9 

139 25,3 

127 53' 6 

259 55,0 

6 

1.326 39,4 



TABELA 2 - QUESTIONÁRIOS SEGUNDO SUBGRUPO DE FUNÇÕES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I SEM IND.!_ 

I CAÇÃO \ 
A 

s 

Diretoria Departamento 

+ Divisão de Administração 81 52 2 5 12 2 4 - 1 14 

Hospital Central 232 60 8 16 2 16 - - 1 19 

Hospital ColÔnias 181 38 3 8 6 ..... 5 - 1 - 26 

Manicômio Judiciário 75 24 6 11 - 5 2 - - 16 

H. C. Especializadas 84 28 2 3 2 2 1 - - 5 

Serviço de IndÚstrias e 

Obras de Conservação 196 13 - 15 13 - -·· 1 - 21 

Sem identificação 1 2 - 1 - - - - - 2 

TOTAL 850 217 21 59 35 30 7 2 2 103 
---

T O T A L 

173 

354 

268 

139 

127 

259 

6 

1.326 

w 
~ 
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~ importante salientar que nao era do escopo do tr~ 

balho fazer a análise estatística das variáveis da popul~ 

ção de servidores e, sim, aprofundar o conhecimento dessa 

população por meio de um estudo descritivo, para identifi 

car tendências e fornecer elementos que despertassem intere~ 

se com outras linhas de análise, para trabalhos futuros. 

Como não se pretendeu fazer nenhum teste estatísti 

co sobre os dados das tabelas, o questionário não foi prep~ 

rado para tanto. As afirmaçÕes estão nesse sentido, orient~ 

das pelas freqllências simples ou cruzadas observadas e as 

inferências que poderão ser feitas, aliadas à apreciaçao 

qualitativa que ê permitida pelo conhecimento da organiz~ 

ção. Deve-se alertar, tambêm pelo fato de que, embora -na o 

tenha sido deixado no questionário lugar para o nome, nao 

houve meios de evitar que os servidores temessem a identifi 

caçao de suas respostas, já que os questionários lhes foram 

entregues mediante listas nominais decorrentes dos sorteios 

por subgrupos. 



33 

III -A INSTITUIÇÃO 
HISTÓRIAJ PAISAGEMJ ORGANIZAÇAO 

""Iço de Biblioteca e Documentoçoc 
fACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
UII-.ElSIDADE DE SÃO PAULO 
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1. HISTÕRIA 

Muitos autores: FRANCO DA ROCHA (1895, 1899, 1900, 

1901, 1902, 1909 e 1912); PASSOS, (1919); RIBEIRO(l928); 

YAHN e OLIVEIRA (1948); RUSSIANO (1948); FRALETTI (1964 

e 1972); BARRADAS (1972); SEIBEL et al (1979); DUCLOS 

(1981); ALHO F9 (1981), contam a história de Juqueri de~ 

de a aparição do velho Hospício de são Paulo e, conforme 

o propÓsito de cada um, documentam a escolha do local, o 

que aconteceu durante aproximadamente duas décadas, a or 

ganização do Manicômio Judiciário, os festejos do cin 

qUentenário e do 669 aniversário do Juqueri, discursos e 

necrolÓgio por ocasião do falecimento de Franco da Ro 

cha, a evolução da política de assistência aos doentes 

mentais, o planejamento de hospitais psiquiátricos,hist~ 

rias de vida de servidores e outros aspectos. Os autores 

e suas obras vão diminuindo com o passar do tempo e, mais 

recentemente, a história de Juqueri ê contada quase que 

exclusivamente como pano de fundo de análise sobre a po 

lítica da assistência aos doentes mentais no Estado e em 

algumas raras tentativas de modernização administrativa. 

Daí a dificuldade em aproveitar, de maneira crono 

logicamente Útil, textos, ou parte deles, para, evitando 

a repetição, contar a histÓria de Juqueri atê nossos 

dias. Alguns trabalhos sao bastante abrangentes para a 

epoca em que foram escritos, tais como os de FRANCO DA 

ROCHA (1899), em seus textos ma1s antigos, e de PACHECO 

SILVA no relato que faz ao jornalista SYLVIO RIBEIRO em 



35 

1928. 

Emergem dos trabalhos citados dois aspectos que p~ 

dem ser examinados simultaneamente: a cronologia dos a 

contecimentos e a citação de fatos ligados à criaçao do 

Juqueri, propriamente dito,e os problemas jã existentes 

em fase anterior, tais como a existência de doentes men 

tais criminosos, de doentes mentais nas cadeias pÚblicas 

e a pobreza dos doentes e da instituição que os abrigav~ 

SEIBEL et al. (1979), analisando a política brasi 

leira de assistência psiquiátrica e de saúde mental, têm 

colocaçÕes extremamente importantes no que se refere aos 

condicionantes sociais e políticos da existência de Ju 

queri e de sua realidade institucional. Segundo esses au 

tores a evolução histórica da assistência asas doentes 

mentais tem início com a criação de Santas Casas de Mise 

ricÕrdia (Santos, Rio de Janeiro, Bahia), no decurso do 

Século XVI, mais como locais de reclusão do que de trata 

menta. Pinel, suprimindo os grilhÕes dos alienados e con 

siderando a alienação mental como doença vai influir p~ 

derosamente na mudança de abordagem e, em 1837 destaca-

se o ensaio sobre a doença mental, de autoria de Silvio 

Peixoto, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; em 

1841, D. Pedro li manda construir, no Rio de Janeiro, um 

HospÍcio para tratamento dos alienados. A construçao ter 

mina em 1852, na mesma epoca do criado em são Paulo, se 

guindo-se os de Pernambuco em 1861, Bahia em 1874 e Rio 

Grande do Sul em 1884. 

No Estado de São Paulo, algumas datas sao marcan 



tes no que se refere a eventos que antecederam e 

minaram a criação do Juqueri, bem como à prÓpria 

ria do Hospital. 

7. 1· CJz.ono.tog-i.a 
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deter 

histõ 

1848 - A Lei n9 12 de 18 de setembro de 1848, da Pro 

víncia de são Paulo, em seu Artigo 59,faz pr~ 

visão de fundos para construção de um hospi 

tal, em resposta, talvez, ao fato de que "hi 

mu-i.~o o~ doen~e~ men~a-i.~ eJz.am encon~Jz.ado~,~em 

pJz.o~eção e abandonado~ pe.ta~ Jz.ua~ da cap-i.~a.t 

da PJz.ov1nc-i.a de São Pau.to, ou encaJz.eeJz.ago~ na 

pti~ ão comum com ctim-i.no~ o~ vu.tgaJz.e~" 

e OLIVEIRA, 1948). 

(YAHN 

1852 - A 14 de maio, dã-se a inauguração do Hospital 

de Alienados, na rua de são João, com 6 doen

tes e, entre eles um réu condenado à morte. O 

primeiro administrador foi o Alferes Thomé de 

Alvarenga, de 17/04/1852 a 29/04/1868, quando 

faleceu. 

Relataram YAHN e OLIVEIRA (1948) que, por oc~ 

sião da morte de Thomé d~ Alvarenga, o n~mero 

de internados havia passado de 6 para 

de 80 doentes de ambos os sexos. 

.cerca 

1864 - ApÕs reformas, é inaugurada a Chácara de Taba 

tinga, com pacientes vindo da velha casa da 

rua de São João, que é então abandonada. 
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1868 - A 29 de abril, ê nomeado administrador o filho 

de Thomê de Alvarenga, Frederico Antonio Alva 

renga. 

Relataram YAHN e OLIVEIRA (1948) que em rela 

tÕrio enviado em fins de 1868 "FJtedetU..co Alva. 

pela. 

p!tohpeJt~da.de do ehta.belec~mento, 'onde tdntoh 

~n6el~zeh podem encontJta.Jt a.h~lo e tJta.ta.mento 

que a. hua. dehgJta.ça.da. hoJtte ex~ge, 6a.zendo vo 

toh pa.Jta. que a. PJtovZnc~a. pohha. ~nda. melhoJta.

lo de ma.ne~Jta. que não h ej a. ele, como a.tê. o pJt~ 

hente, ma.~h uma. p!U..hão pa.Jta. loucoh do que uma. 

veJtda.de~Jta. ca.ha. de ca.!U..da.de'". 

Frederico Alvarenga foi administrador do Hos 

pÍcio por 28 anos. As dificuldades que enfren 

tou refletem bem a pobreza da instituição,co~ 

forme nos dâ conta o seguinte trecho de YAHN 

e OLIVElRA (1948): 11 Á ehca.hheZ de veJtba.h, O 

cJtehcente aumento doh doenteh ~nteJtna.doh, a. 

ação do tempo e doh p!tÕp!U..oh ~nteJtna.doh conh 

p~Jta.ndo pa.Jta. a. Jtu~na. do ehta.belec~mento, c!U..a. 

Jta.m p!teocupa.çoeh hem conta. pa.Jta. o Adm~n~htJta. 

doJt. Conhta.nteh hol~c~ta.çÕeh de a.uxZl~o a.o g~ 

veJtno ou eJta.m ehquec~doh ou pJtotela.doh com a. 

p!tomehha. da. conhtJtuçiio de um ed~6Zc~o p!tÕptU..o, 

eteJtna.mente p!tomet~do pa.Jta. bJteve. Oh heuh Jte 

la.tÕ!U..oh v~bJta.m h empJte na. mehma. tecla.: 'M~ 

ta.h obJta.h he tem com a.6ã planejado na. 
.., 

pitO V-<.!!_ 
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cia; en~~e~an~u, bem pouca~ h~ chegado i ~ua 

~ealização. O Ho~picio de Alienado~ tem ~ido 

t 'a dela~; ~emp~e ~e acha em plano~ e nunca 

em con~~~ução'! E con~inua, qua~i de~e~pe~ad~ 

'Ve~~a ~r~~e, Exmo. Sn~., o que o que pode~~ 

6aze~ o Admini~~~ado~ que vê con~inuamen~e ~u 

que o meno~ bene6Zt ~o J.Jeja 6ei~o no EJ.J~abele 

cimen~o que lhe 6oi co.t6iado e que ob~e~vaque 

a a ~ua dedicação e a~ividade nada valem po~ 

que não encon~~a apoio e auxilio da pa~~e da 

quele~ que, quando que~em, ~odo o bem podem·6E:. 

ze~? Veve~~ ~eJ.Jigna~-~e e deixa~ co~~e~ o~ a 

no~, vendo o-6 po b~e-6 louco~ deba~e~em-~ e em um 

labi~in~o de ~uina-6, p~vado~ do a.6~eio,do a~ 

e da luz indi~penJ.J~vei-6 i vida? Po~ ce~~o que 

nao. Veve pedi~ compe~en~e, deve inJ.J~a~ pela 

~emoção de um e~~ado de couJ.Ja~ ~ão ve~gonho~o 

pa~a a P~ov.Z:ncia e ~ão indigno da no~~a civi 

lização r!". 

"t, poi~, o que ago~a 6alo como mui~a~ vez e~ 

o ~enho 6ei~o, ve~balmen~e e no-6 

anuai~ ao-6 an~eceJ.J~o~e-6 de V. Excia., e 6aço 

~em vexame, po~que peço o bem de ~an~o~ in6~ 

lize~ que, como 6ilho~, 6o~am con6iado.6 ao meu 

cuidado". 

1871 - E conseguida ampla reforma do HospÍcio. O -nu 

mero de internados era de cerca de 90. 
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1886 - o -numero de doentes passa para mais de 250 e 

-começam a se fazer sentir pressoes para se 

cr1arem hospicios regionais no interior da 

Provincia; o primeiro a funcionar é o de Soro 

caba, em 1896. 

1892 - Franco da Rocha é chamado para assessorar o 

Governo na reformulação da assistência.E é nes 

se periodo que imprime algumas inovaçÕes cien 

tificas no Hospicio e consegue, para o deses 

pera tardio dos que, quase oitenta anos depois 

combatem a politica de centralização de doen 

tes mentais feita no Juqueri, demover "o~ p~ 

de~e4 públieo~ de ~u~ p~mei~a~ intençõe~ de 

eon~t~ui~ dive~~.>a~ eolônia~ e~.>palhada4 pelo i!!_ 

te~o~ da P~ovZneia, demon~t~ando, de manei~a 

eonvineente, 04 ineonveniente~ da medida". P~o 

põe e eon~egue e~ia~ na Capital ou p~Õximo de 

la, um Ho~pZeio Cent~al modelo, eon~t~uZdo ~e 

gundo a4 ba4e~ da p4iquiat~a mode~na pa~a a 

quela êpoea, junto ao qual 6uneiona~am o~ a 

~ilo~-eolõnia4". A deei~ão to~nou ~em e6eito 

uma d~ expe~êneia4 mai4 inovado~a4 de de~.> 

eent~alização, p~opo~ta na hi~tõ~a da P4iqui~ 

t~ia ent~e nÕ4, e que, não ehegando a ~e eon 

e~etiza~, impediu o bene6Zeio de mante~ o do 

ente p~Õximo de ~ua eomunidade(SEIBEL et al. 

1979). 

1895 - A 27 de março, é nomeado Francisco Franco da 
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Rocha, inicialmente como medico, e começa a 

construção do Juqueri, com projeto de Ramos de 

Azevedo, com capacidade para 800 leitos. 

1896 - Falece, a 27 de março, Frederico de Alvareng~ 

segundo administrador, e Franco da Rocha -e no 

meado administrador, a 6 de abril, sendo o pr~ 

meiro medico o acupar o posto. 

O acumulo de doentes no velho HospÍcio força 

a transferência de 80 alienados para uma chã 

cara em Sorocaba. 

1898 - t inaugurado o Asilo-ColÔnia de Alienados de 

Juqueri, a 18 de maio; a 31 de maio os 80 p~ 

cientes que haviam sido transferidos para ·so 

rocaba foram removidos para Juqueri, encerrao 

do-se o Asilo Sucursal de Sorocaha. 

O Hospício da Capital continuava superlotado 

e em péssimas condiçÕes de higiene, pois dev~ 

ria ser desativado com o adiantamento das o 

bras do Juqueri. Quando foi inaugurada a pa~ 

te Central do Hospício de Juqueri foram remo 

vidos 160 doentes do sexo masculino. 

1901 e 1902 - Completa-se a remoção para Juqueri, de 

todos os doentes masculinos. 

FRANCO DA ROCHA (1902) relata em trabalho en 

viado a "Archivos de criminologia" na Argentina, a 

oriéntação adotada e os primeiros anos de atividade 

do Juqueri, apresentando a planta do projeto: 
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11 na evolução do t~atamento do~ alienado~ 

nao é po~~lvet de~conhece~ a impo~tância da Última 

paiav~a em ciência p~iquiãt4ica, ~ep~e~entada pelo~ 

A~ito~-Cotônia~. Ao de~c~eve~, poi~ a o~ganização e 

vantagen~ do p4imei~o 6undado na Amê4ica do Sul, qu~ 

~emo~ p~e~ta~ um ~e~viço Útil ao~ de6en~o~e~ do a~i 

to abe~to, e~timutando ao~ que t~abatham pa~a con~e 

~ ; - 11 g lU..~ ~ ua CJu ... açao. . . . 

" ... Em 1891, o E~tado de São Pauto (B~a~it),tinha 

como ho~plcio de alienado~ uma ca~a g~ande e antiga, 

pouco ap~op4iada ao~ ~eu~ objetivo~, ainda que du~a~ 

te qua~enta ano~ p~e~tou bon~ ~e~viço~. Sua~ 
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ia~ de alienado~, e~paihada~ em ponto~ di~tante~ da 

c.apitai .•• ". 

11 
••• SÕ ex.i~tia a idéia vaga c.om Jte~peito a oJtgan~ 

zação da~ c.oiânia~. Ma~ pJtec.i~ando de um bom a~ilo 

paJta tJtatamento, c.omo pJteoc.upaJt-~e c.om c.olonia~ que 

d . d d- . d o ? 11 
~o po e~am ~eJt uma epen enc.~a e~e ..... 

, em 1892 o GoveJtno me c.hamou paJta 

~oJtaJt e~~a taJte6a. Re~olvi então apJtoveitaJt e~~a 6! 

fiz opoJttunidade paJta pJtopoJt a c.Jtiação de uma . a~ilo 

de alienado~, tal c.omo 6oJtam pJtopo~to~ e ac.eito~ P!· 

lo CongJte~~o InteJtnac.ionai de Pa.lti.6 em 1889 • •. ". 

" ... PJto c.Ú.Jtei de~ viaJt a inopoJttuna idéia de c.JtiaJt 

c.oiônia~, tal c.omo ~e imaginava,paJta pJtopoJt que ~ua 

c.Jtiação 6o~~e c.on6oJtme o~ p.ltinc.1pio~ 6ix.ado~ naquele 

CongJte~~o: 

JÇ} devem c.JtiaJt-~e c.oiõnia~ agJtlc.ola~ paJta a 

lienado~, em todo~ o~ pal~e~, ~empJte que 

po~~1vel; 

2g} a~ c.oiôni~ devem e~taJt pJtÕx.im~ ao~ a~i 

lo~ e não longe dele~~. 

" .. . Ac.eita a minha idéia, depoi~ de quatJto ano~ 

de di~c.u~~ôe~, c.uja~ c.au~a~ não vem ao c.a~o Jtec.oJtdá-

l~, c.omeçou a c.on~tJtução, no 6im de 1895. Vepoi~ de 

ac.eito o ~i~tema pJtopo~to poJt mim, tive que e~c.oiheJt 

o teJtJteno, que, apõ~ pequena~ di~c.u~~ôe~, 6oi tambêm 

apJtovado pelo GoveJtno ... " 

" ••• A nec.e~~idade uJtgente de ab.ltigaJt o gJtande -nu 
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me~o de c~õnico~, indigente~ e incu~âvei~ que e~ta 

vam na~ ~aia~ do velho a~ilo, em dob~o do que podia 

conte~ - impedindo o t~atamento do~ enne~mo~ novo~ 

e cu~âvei~ - nazia nece~~â~o te~mina~ em p~mei~o 

iuga~ a colônia, que ~e inaugu~ou em maio de 1898 .. ". 

" ... a coiõnia e~tâ a 50 minuto~ po~ e~t~ada de ne~ 

~o da Capital do E~tado. E~tá ~ituada ~ob~e uma coii 

na beiZ~~ima, ~odeada po~ 170 hecta~e~ de te~~a,div~ 

dida em dua~ pa~te~: uma pa~a a c~ação de vaca~ lei 

tei~a~,po~co~,gaiinha~,etc.; out~a pa~a a ag~cuit~ 

~a, ~egada em pa~te pelo Rio Juque~, que dá ~eu no 

me ao a~iio . .. ". " ... em 3 ano~ de exi~t~ncia na co 

iônia nuncionam a~ o nicina~ de ca~pinta~a e ~apatE:_ 

~a. Não há mai~ po~ uma ~imp.te~ ~azão: ~ao pouco~ o~ 

alienado~ que t~m habilidade pa~a e~~e~ . t~aba.tho6, 

poi~ a maio~a é apta pa~a ta~ena~ ag~co.ta~, ~endo 

e6te o t~aba.tho mai~ dinundido no E~tado. Ago~a, 6e~ 

do e66a c.ta66e de t~aba.tho bem mai6 ~audáve.t e meno6 

pe~go~a, é c.ta~o que a e.ta 6e di~jam no~6o~ emp~ 

nho~. E6ta .tinha de conduta é apoiada pela opinião 

de a.tieni6ta6 e~pecia.tizado~ ... ". " ... quando te~m~ 

na~em o~ t~aba.tho de con~t~uçã.o, o a~iio conta~á com 

12 paviihõe~ pa~a doente6: 8 comun6, 2 i~o.tamento6, 

2 de enne~midade~ inte~co~~ente~; 1 de admini6t~ação, 

de de6pen~a, 1 de .tavande~a, 2 de hid~ote~apia, 

etc., COm Uma Capacidade pa~a 800 enneJU1106 ... ". 

" ... E6ta capacidade~ unida i da colônia e da chá 

ca~a, excede~á a mai6 de 1.000 a6ilado~ ... ". " i~ 
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to e., em ~e.~umo, a o~ganização da eolonia de. Juqu~ 

ti ... ". 

" ••• A p~ã.tiea de. r ope.n do o~ r na eolônia agJtl.eola 

pa~a alienado~ anexa ao a~ilo pa~a t~atame.nto, ê taf 

vez, o mai~ notável avanço da mode.~na a~~i~têneia ao 

alienado. t uma eonqui~ta da eiêneia em p~ol da hum~ 

nidade.. NÕ~ no~ eon~ide.~amo~ ne.lize.~ po~ have.~ eon~~ 

guido implanta~ e.~te. ~i~te.ma no E~tado de. São Paulo. 

E, eomo p~ova do e.ntu~ia~mo que. temo~ eom o 

atual a~ilo-eolônia, ~o podemo~ dize.~ que., ~e deve.~ 

~e.mo~ volta~ a di~e.ção de. um ho~pZeio ne.ehado, eomo 

o antigo da Capital, abandonaJtl.amo~ o ea~go de. Vi~e. 

to~". 

-1903 - em 24 de agosto completa-se a remoçao para J~ 

queri de todos os doentes que ainda perman~ 

ciam no HospÍcio da Capital: 726 doentes, sen 

do 437 homens e 289 mulheres; é desativado o 

prédio da Capital que é entregue para serv1r 

como quartel. 

1907 - Juqueri e sua ColÔnia abrigam 900 insanos, s~ 

gundo BARRADAS (1972). O mesmo autor refere 

ter sido planejada a construção de uma segu~ 

da colÔnia agrícola com "~ei~ p~êdio~ ou p~ 

vilhÕe.~, um pa~a eozinha e. eineo pa~a e.n6e.~~ 

tia~. Cada pavilhão 6oi planejado pa~a 26 do 

ente.~". 

1908 - Franco da Rocha instalou o serviço de aSS1S 
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tência familiar; 

1912 - Ainda segundo BARRADAS (1972) "em 7972 a a& 

&~&~~ne~a a ph~eopa~ah eomp~eend~a: 

1. Uma ah~lo 6eehado, de ~~atamen~o. 

2. Colôn~ah ag~Zeolah anexah ao ah~lo onde o 

'open doa~' e~a pa~e~al. 

3. Vepedêne~ah ag~1eolah ou 6azendah onde o 

'open doa~' e~a eomple~o. 

4. Ahh~h~êne~a 6am~l~a~ dent~o do pe~met~o 

do eh~abelee~men~o. 

5. Ahh~&~êne~a 6am~l~a~ 6o~a doh ~e~~emoh do 

a&~lo, na v~la de Juque~~". 

1916 - o excesso de lotação de Juqueri e admitido p~ 

lo governo. Pela Lei 1.531 de 28/12/1916,o Po 

der Executivo e autorizado a dispender ate a 

quantia de mil contos de reis, em quatro exe~ 

cicios consecutivos a partir de 1917, com as 

ampliaçÕes necessários ao Axylo de Juque~(a~ 

sim no texto), pa~a eleva~ a hua eapae~dade a 

2.500 doen~eh; ah ampl~açÕeh eonh~a~ão de no 

va& eolon~ah e um novo ah~lo 6eehado e ea&a& 

pa~a nut~e~o&. 

A mesma lei estabeleceu preferência para auxí 

lios e subvençÕes oficiais, para os Asilos,Ho~ 

pitais e Santas Casas que se prontificassem a 

acolher insanos pacíficos, designados pelo 

Diretor do Hospício de Juqueri; a base para a 

distribuição seria de um insano para 5.000$000 
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ou excesso maior acima dos mÚltiplos de 5. A~ 

torizou, ainda, "o Gove~no a ho~pitaliza~ tem 

po~ia~amente, no edi6ieio da antiga E~ eola 

de A~ti6iee~ de Jaea~ei, ou em out~o qualque~ 

ponto do E~tado, o núme~o po~~1vel de aliena 

do~" (Lei 1. 531, artigo 49). 

1918 - da entrevista feita com antigo servidor do Ju 

. * - ., quer1 , e poss1vel ter-se um exemplo de como 

se fazia o recrutamento dos médicos, dos auxi 

liares de Franco da Rocha, bem como agiam e 

les em suas relaçÕes com os doentes. " 

Leopoldino: ent~ou ainda moleque, e~a e~tudan 

te de medieina, no sg ano, em 1918; F~aneo da 

Roeha deu-lhe liv~o~ pa~a le~, pa~a 6aze~ o 

eoneu~~o, levou-o a~ eolônia~ e o 'anali~ava' 

eonve~~ando ~ob~e a Repúbliea de Platao,inee! 

to~, ~anho~, ea~tidade, e6etividade,e te~tava 

~eu entendimento da ob~a de F~eud. F~aneo da 

Roeha pe~guntava ~ob~e- ambiente de in6aneia, 

~eu ~elaeionamento eom ~exo, ete., pa~a te~ 

ta~ ~ua~ inibiçõe~". " ... e~a de Mina~, e l~ 

na ~oça olhava e t~atava eom natu~alidade a vi 

da do~ animai~. Ma~ na eidade, o~ te~mo~ eomo 

'pa~~·, 'égua', ete. e~am palav~õe~. E e~a 

i~~ o que F ~aneo da R o c. h a in v e~ tigava . .. ". " ... 

Em ea~a não havia c.~endic.e~". " ... no JuqueJt-4 

* Entrevista com Leopoldino Josê dos Passos. 
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6az~a muito do que 6az~a na ~n6âne~a; ~ua~ o 

~gen~ ~ão ~~mple~. Tem boa~ ~eeo~daçõe~ do 

e~t~lo de v~da. F~aneo da Roeha go~tou de 

ve~ ~ua~ ~dé.~a~ eom ~elação ao~ peJr.l.odo~ de 

~ep~odução do~ an~m~~. Gal~nha tem 'l~ngu~ 

gem' d~óe~ente quando põe ovo~, quando eho 

ea, ete. ". " ... e~a um ~ev~~o~ de d~agnõ~~ 

eo e um men~no de ~eeado~ pa~a F~aneo da Ro 

eha. O loueo 6~ea ~abendo o que é. delZ~o e 

e~ eonde o que lhe eonvé.m". " ... v~~~tava o~ 

doente~ e levava ped~do~ pa~a F~aneo da Roeha 

que d~z~a ·~egulamento é. pa~a ~e~ eump~do,mM 

eomo voee e~tã. aqui pa~a ap~ende~, voeê v~ 6-!:. 

ea~ lã. p~e~~~ndo'. Quando voltava o~ doente~ 

d~z~am 'não que~emo~ e~p~ão do F~aneo ... '. 

" ... e quando ehegou, o~ emp~egado~ não e~am 

muito nume~o~o~, ma~ o~ po~tugue~e~ e~am em nu 

me~o p~opo~e~onalmente g~ande; v~nham de V~la 

Nova de Ga~a, na Ilha da Made~~a; o~ po~tugu~ 

~e~ e~am ma~~ pau ente~ eom o~ doente~: 'pal~ 

v~a~ louea~, ouv~do~ moueo~'; o~ b~a~~le~~o~ 

~e~pon~am mal ao~ doente~ ma~ na ~oça ~o ~e~ 

v~am ea~p~~a~, que não t~nham p~epa~o. o~ po~ 

tugue~e~ mandavam v~~ out~o~ pa~ente~ e 

e~a que e~te~ que v~nham, ehamado~ pelo~ 

me~~o~, jã. v~nham pa~a t~abalha~ no Ho~p~tal. 

E~am o~ 'e~pe~ante~'(sic) po~que 6~eavam e~p~ 

~ando vaga e, enquanto ~~~o, t~abalhavam de 
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ghaça. (Nota: não ficou esclarecido se esses 

e~pehante~ também moravam no hospital,o que 

era a regra para os empregados naquela época). 

" ... mohava num quahto paha o~ intehno~ no 

Relata notáveis escritos de 

louco~ (sic): um deles escreveu sobre um novo 

método de agricultura, mas sempre trabalhara 

em cartório e não em agricultura. Sobre o do 

ente: "convivia com o~ doente~ o dia inteiho, 

na~ colônia~: doente nuhio~o, ele nao dava 

calmante, mudava de local; boi em cuhhal a 

lheio eha vaca" (sic);tJz.a.zia tuhma~ paha tha 

balhah, pa~~ava com o cahhO e phopo~itadame~ 

te colocava a hoda no ~ulco e chamava o~ doen 

te~ paha ajudah a de~a.tolah, paha quebhah a 

hotina". (sic) Pa~~o~ continuou no Juquehi e 

ca~ou-~e 8 ano~ depoi~ de 6ohmado. A1 pa~~ou 

a mohah numa chácaha no caminho da vila.(Not~ 

Mairiporã era Vila de Juqueri: Juqueri era Es 

tação Juqueri). 

1920 - a 3 de março o Decreto n9 3.175, da novo reg~ 

lamento ao HospÍcio e Colônia Agrícola de Alie 

nados de Juqueri. 

Nota: uma medica presente ã entrevista pede 

para Passos confirmar o boato de que as 

primeiras mulheres que vieram para o Ju 

queri eram prostitutas. Passos respond~ 

"A~ ptimeiha~ mulhehe~ eham 'da pioJz.' e 

o~ emphegado~ que tive~~em cohagem ... ". 
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1923 - Aposenta-se Franco da Rocha, apos a constru 

çao de mais 5 colÔnias, um pavilhão para men~ 

res anorma~s e um laboratório de anatomia p~ 

tológica. 

Pacheco e Silva assume a direção do Juqueri, 

apos a aposentadoria de Franco da Rocha. No 

perÍodo de 1923 a 1930 o Juqueri vive a fase 

anâtoma-patolÓgica, refletindo a especialidade 

a que se dedicava o novo diretor, que 

sava no sentido de relacionar o quadro 

co com o substrato anâtomo-patolÓgico. 

pesqui 

clini 

De Pacheco e Silva também se tem referências 

de sua preocupaçoes com a direção do hospital, 

novas construçÕes de colÔnias e clinicas esp~ 

cializadas e da instituição, na epoca, de no 

vos métodos de tratamento psiquiátrico: malâ 

rio-terapia, insulina ter a 

pia, eletrochoque e outros. E constatado um 

expoente da anâtomo-patologia, o Prof.Constan 

tim Trétiakoff, que vem a ter grande influên 

cia na difusão do interesse pela 

de no Juqueri. 

especialid~ 

E dessa época, ainda, a mudança de nome do Hos 

picio para Hospital de Juqueri. 

As "Memórias do Hospital de Juqueri", na ge~ 

tão Pacheco e Silva, traziam quase que somen 

te trabalhos relativos à anâtomo-patologia. 
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1925 - a 3 de julho, o Decreto n9 3.869 estabelece o 

regulamento do Hospital de Juqueri; a Lei n9 

2.128, de 31 de dezembro do mesmo ano, aprova 

o regulamento. 

1927 - A Lei n9 2.245, de 25 de dezembro, cria o Ma 

nicômio Judiciário. 

1928 - baseada em visita feita pelo jornalista Sy! 

vio Ribeiro, que entrevistou o Prof. Pacheco 

e Silva, a descrição do Hospital permite, a 

despeito do seu estilo, uma visão do que era, 

em 1927, o Juqueri. 

1929 - é criada em Juqueri a pr1me1ra escola para 

cr1anças anormais, com capacidade para 60 cr1 

anças,algumas das quais jâ internadas no Hos 

pital e outras para lã transferidas por inter 

médio das autoridades judiciárias que 

vam dos menores. 

cuida 

1930 - termina a época de organ1zaçao homogênea da 

area de Juqueri como um conjunto, com a cria

çao, pelo Decreto n9 4.802, de 24 de dezembro 

de 1930, da Assistência Geral a Psicopatas, 

subordinada ã Secretaria do Interior. Cump~ 

nha-se a Assistência de ClÍnica Psiquiâtri 

ca, Manicômio Judiciário, Hospital Central de 

Juqueri e ColÔnias de Juqueri. 

1931 - a 3 de março a Secretaria do Interior passa a 

denominar-se Secretaria de Estado da Educação 
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e SaÚde PÚbl1·ca, conforme D t o 4 917 ecre o n. . , te ti 

ficado pelo de n9 4.957, de 31 do ~ 

mesmo mes. 

1931 - o ManicÔmio Judiciário,de que trata o Decreto n9 

4.917 ,de 3 de março, retificado pelo de 

n9 4.957, de 31 de março,tem o seu funcionamento 

reforçado com o duplo comando, subordinado que e~ 

tava ã Assistência a Psicopatas da então Secreta 

ria da Educação e SaÚde PÚblica e sujeito ao Se 

cretário da Justiça no que dizia respeito: às re 

laçÕes entre o ManicÔmio e o Poder Judiciário; a 

internação e desinternação dos alienados cri mino 

sos, dos criminosos alienados e dos réus que ne 

cessitassem exame mental e ã expedição e a execu 

ção do regulamento do ManicÔmio Judiciário. 

1932 - é criado pelo Decreto n9 5.422 de 4 de março, ane 

xo ao Hospital de Juqueri, um serviço de assistên 

cia a menores anormais. 

1933 - são criados os hospitais da Penha e de ~erdizes, 

na Capital, conforme Decreto n9 5.975 de 14 de 

julho. 

~ dada autorização legislativa para instalar ColÔ 

nias Agrícolas no interior do Estado e tomar ou 

tras providências.O ato se reveste da maior impo~ 

tância, pois comprova que o Governo tinha conheci 

mento da demanda reprimida de doentes mentais e 

sua localização na Penitenciária e em cadeias -pu 

blicas; esses fatos vão encaminhando uma jus ti fi 

cativa plausível para o agravamento da superlot~ 
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-çao de Juqueri que vai ocorrer nos fins dos anos 

30; trata-se do Decreto n9 5.975, de 14 de julho 

que pela sua importância, vai transcrito aseguir: 

"Vec.Jteto n. 5.975 de 14-VII-1933. 

AutoJtiza a c.Jtiação de c.olônia~ ag!tlc.oia~ de a~~i~ 

tênc.ia a p~ic.opata~ no InteJtioJt do E~tado, e dá 

outJta~ p!tovidênc.ia~. 

O Gai. de Vivi~ão, WaidomiJto Ca~tiiho de Lima, I~ 

teJtventoJt FedeJtai no E~tado de São Pauto u~ando 

n. 19.398, de 11 de novembJto de 1930, e, c.on~ide 

Jtando quem no~ e~tabeiec.imento~ ~uboJtdinado~ ã Vi 

Jteto!tia GeJtai de A~~i~tênc.ia a P~ic.opata~, ~e a 

c.ham Jtec.oihido~ 3.401 doente~, númeJto muito ~UP! 

JtioJt à iotaçao do~ me~mo~; c.on~ideJtando que, na 

ViJtetoJtia GeJtai de A~~i~tênc.ia a P~ic.opata~, ~e 

enc.ontJtam 657 JtequeJtimento~ de inteJtnação, agua~ 

dando vaga naqueie~ e~tabeiec.imento~; 

c.on~ideJtando que, na~ c.adeia~ do Inte!tioJt do E~ 

tado, exi~tem c.eJtc.a de 800 doente~ ~em 

c.ia, detido~ na ~ua maio!tia c.om c.Jtimino~o~ c.omun~ 

em mani6e~to de~ac.oJtdo c.om a Lei 6edeJtai n. 

17.805, de 23 de maio de 1927, que p!toibe teJtmi 

nantemente a manutenção de doente~ mentai~ entJte 

c.Jtimino~o~; 

c.on~ideJtando que, aiém dê~~e~ doente~, exi~tem, 

na Penitenc.iâ!tia do E~tado 122 c.Jtimino~o~ que pe! 

tuJtbam o Jtegime daquêie e~tabeiec.imento. 
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eon~ide4ando que, po4 6al~a de vaga~ e de in~~a 

lacõe~ ap4op4iada~, a Vi4eto4ia Ge4al de A~~i~~ên 

eia a P~ieopa~a~ ~e vê na eon~ingêneia de não a 

~ende4 ao~ pedido~ de in~e4nacão,. 6ei~o~ pela P!?.. 

lZeia, de doen~e~ que eon~ti~uem uma ameaca pe4m~ 

nen~e ao meio ~oeial, e que da4-lhe~ a~~i~têneia 

ê um de ve4 indeelinâ.vel do E~~ado; 

eon~ide4ando, 6inalmen~e, ~e4 o Con~elho Con~u~ 

~ivo do E~~ado, em longo e 6undamen~ado pa4eee4, 

~e mani6e~~ado, unânimemen~e, 6avo4â.vel a exeeu 

cão de medida~ eapaze~ de 4e~olve4 tão 4elevan~e 

p4oblema. 

Vee4eta: 

A4~. 1Q - Fiea a See4e~a4ia de E~~ado da Educa 

cão e Saúde Públiea au~o4izada a in~~ala4, no In 

~e4io4 do E~~ado, eolônia~ ag4Zeola~ de a~~i~~ên 

eia a p~ieopa~a~, ~ubo4dinad~ ã Vi4e~o4ia Ge4al 

de A~~i~~êneia a P~ieopa~a~. 

Pa4â.g4a6o únieo - Pa4a a in~~alacão de~~a~ eolô 

nia~, a See4e~a4ia de E~~ado da Edueacão e da Saú 

de Públiea en~4a4â em en~endimen~o~ e 6i4ma~â a 

eô4do ~Ôb4e a u~ilizacão de p4op4iedade~ 

la~ do Baneo do E~tado de São Paulo e da~ 

palidade~. 

Muniei 

A4~. 2Q - Fiea a See4e~a4ia de E~tado da Eduea 

cão e da Saúde Públiea au~o4izada a eon~~4ui4, na 

â4ea do Ho~pi~al do Juque4i mai~ uma eolônia, de 

aeÔ4do eom a~ planta6 e o4camen~o~ ap4ovado6 pelo 
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Con~elho Con~ultlvo do E~tado". 

1934 - foram alugados dois prédios para a instalação do 

Hospital Feminino da Penha. E sõ em 1940, foi ar 

rendado um prédio no Largo Padre Péricles, para 

instalação do Hospital das Perdizes. 

A Assistência Geral a Psicopatas, pelo Decreto n9 

6.426 de 9 de maio, e incluída entre os institu 

tos complementares de ensino e ação da Universida 

de de São Paulo. 

A nivel federal, e aprovada legislaç:~ pelo Decr~ 

to Federal n9 24.559, de 3 de julho, dispondo so 

bre a profilaxia mental, a assistência e proteçao 

ã pessoa e aos bens do psicopata , a fiscaliza 

ção dos serviços psiquiátricos e dando outras pr~ 

vidências. As normas baixadas eram extensivas aos 

Estados membros da Federação. 

1937 - a 29 de setembro, pelo Decreto n9 8.610 foi 
' 

vota 

da verba para a adaptação do Patronato Agrícola 

de Ribeirão Preto, para um hospital regional de 

insanos. 

1938 - a 28 de junho,o Decreto n9 9.27l,autoriza a Insti 

tuição de Assistência Social aos Psicopatas a fun 

cionar junto ao Serviço de Assistência ã Psicop~ 

tas, com a finalidade de dar a proteção moral e 

jurídica aos doentes, jâ previstas em lei. 

Pelo Decreto n9 9.358 de 30 de julho, a Assistên 

cia Geral a Psicopatas ê extinta, passando seus 
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encargos e finalidades ao Serviço de Assistência 

à Psicopatas, compondo-se das unidades existentes 

naquela data e de outras c~nsideradas criadas p~ 

lo citado Decreto. Por este decreto, o conjunto 

de Juqueri fica fragmentado, com vârias unidades 

subordinadas diretamente ao Serviço,que passa a 

compreender: Diretoria, Secretaria da Diretoria, 

ClÍnica Psiquiátrica, Hospital Central de Juqu~ 

ri, Colônias de Juqueri, Manicômio Judiciârio,Cl! 

nicas Especializadas, Hospital Psiquâtrico de Ri 

beirão Preto, Serviço de Ergoterapia.e Hospital 

Psiquiâtrico de Santos. 

1939 - começa a agravar-se a superlotação de Juqueri: a) 

pelo aumento do envio sistemâtico de doentes men 

tais que se encontravam nas cadeias pÚblicas do 

Interior do Estado. Essa era uma prâtica comumde~ 

de os tempos do velho HospÍcio, mas e~ volu 

me menor, pois menor era a população do Estado e 

menor o número de doentes mentais; b) os doentes 

estrangeiros e de outros Estados aumentam e -sao 

também recolhidos a Juqueri; as condiçÕes de mi 

graçao agravam o problema dos transtornos mentais 

e, em 1939, ê estimado que apenas 28% dos inter 

nos em Juqueri eram paulistas. O problema dos es 

trangeiros, como os outros, tambêm não era novo, 

pois em 1916 Juliano Moreira jâ lembrava que os 

imigrantes não tinham uma seleção adequada, o que 

permitiu a entrada de delinqUentes e alienados, a 

lém de pessoas que resistiram menos do que outras 
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aos desajustes da aculturação. O numero de japon~ 

zes doentes mentais chegõu a ser tao expressivo 

que um pavilhão especial a eles destinado 

construÍdo em Juqueri, por solicitação e 

foi 

doação 

de fundos pelo Consul do Japão em são Paulo; c)na 

falta de estrutura, em nÚmero e qualidade para a 

tendimento de doentes mentais, em outros Estados 

e em são Paulo, Juqueri parecia destinado a conti 

nuar superlotando-se; absorve a demanda, apesar 

das falhas e se submete, no lugar do governo, ao 

papel de ovelha negra e bode expiatório da Psi 

quiatria e da Administração PÚblica Paulista. 

O ex-modelar Juqueri passa a ser comparado ao an 

tigo hospÍcio da Várzea do Carmo: decadência as 

sistencial, sem alimentos e sem h~giene, com 1nsu 

ficiência demêdicos e de adequada administração de 

pessoal; os pacientes se ocupavam de tarefas de 

rotina que eram chamadas de laborterapia. Os jo.E_ 

nais da êpoca têm uma profusão de reportagens, re 

ferindo-se ao Juqueri como depósito de loucos,cam 

po de concentração e outras denominaçÕes semelhan 

tes. 

A culpa, de mane1ra simples, era atribuÍda ora a 

concentração excessiva de doentes, ora ã falta de 

obras e recursos, mas também, embora pouco fre 

qUente, bastante acertadamente, ã ausencia de re 

gulamentos internos. 
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1940 - a partir de 1940, alguns aspectos assumem relevân 

cia no panorama da assistência ao doente mental: 

a) tomavam vulto crescente as idéias de que fato 

res até entao pouco considerados, tais como os 

de natureza sócio-econômica e psicológica,ta~ 

bêm tinham participação na gênese das doenças 

mentais; 

b) a psiquiatria asilar se estagnava, seja pelas 

-novas concepçoes nó campo da Psiquiatria, seja 

pelas prioridades que o Estado de São Paulo da 

va ã ârea econômica, seja pelo agravamento das 

condiç;es salariais dos servidores p~blicos e~ 

entre eles, os médicos (ver,a respeito, Cap. 

V A população de Servidores - a análise da 

administração de pessoal no Estado d~São Pau 

lo); 

c) a estrutura organizacional dos serviços de sau 

de também se estagnava, sem qualquer moderniza 

ção. Nota-se que nao havia cobertura organiz!!_ 

cional para qualquer das inovaç;es tentadas. 

Os hospitais de Santos e Ribeirão Preto, foram 

extintos em 1940, pelo Decreto-Lei n9 11.688, 

de 30/07/1940,antes de entrarem em funcionamen 

to. Era a política da centralização de todos 

os pacientes no velho hospício do Juqueri. 

1942 - e inaugurada a 0itava r.olÔnia Masculina, ColÔnia 

de ~ulheres e Oitavo Pavilhão Feminino. 

1944 - volta-se a ter nova tentativa de uma política sa 
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dia da descentralização e o Hospital de Ribeirão 

Preto recebe os primeiros doentes, depois de de 

vidamente remodelado. 

Nesse mesmo ano, e 

em Pirituba. 

adquirido o Sanatório 

1946 - ê facultado o pagamento de Cr$10,00 (dez 

Pinel 

cruzei 

ros) e Cr$SO,OO(cinquenta cruzeiros) aos doentes 

em praxiterapia internados nos hospitais da Assis 

tência ã Psicopatas, conforme Decreto-Lei n9 

16.225, de 19 de outubro. 

1947- a Diretoria de Assistênc~a Psicopatas fica trans 

formada em Departamento de Assistência a Psicop~ 

tas, conforme Decreto-Lei n9 16.989 ,de 03 de no 

vembro, já na Secretaria de Estado da SaÚde PÚ 

blica e da Assistência Social, recém -desmembrada 

da de Educação. O citado decreto-lei, alem de man 

ter fragmentados e subordinados ã Diretoria,em são 

Paulo, os vários hospitais da área do Juqueri,dá

lhes estruturas modestas e praticamente inexiste~ 

tes nas tarefas locais de administração e de a 

poio e centraliza essas atividades numa Divisão 

Administrativa, em São Paulo. Apesar desses defe! 

tos, o decreto-lei preve, nas DisposiçÕes Gerais, 

algumas medidas que permitem remunerar a praxit~ 

rapia e as famílias que se dispusessem a receber 

doentes, bem como autoriza o Manicômio Judiciário 

a ter uma força policial auxiliar ã disposição do 

Diretor. 
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1930 - 1948 - o, perÍodo de 1930 a 1948 ê apontado como de 

grandes injunçÕes políticas individuais e de grupos 

sobre o Juqueri, sendo citado como fato marcante 

o numero elevado de diretores - cinco - que por lã 

passaram em 18 anos, contrastando com os quatro -

os Alvarenga, Franco da Rocha e Pacheco e Silva 

que anteriormente responderam pela assistência ao 

doente mental, durante 78 anos. As idas e vindas 

em criação e extinção de novos hospitais parecem 

ser reflexo dessas injunçÕes embora seja forçoso 

reconhecer que ê a ausência de políticas publicas 

que vai fazer vingar as injunçÕes de grupos. 

1952 - pela Lei n9 2.037,de 24 de setembro, e criada uma E~ 

cola de Auxiliares de Enfermagem, no Hospital Cen 

tral de Juqueri. 

1955 e 1957 - instalados os Hospitais Psiquiátricos de 

Água Funda (1955) e de Vila Mariana (1957). 

t;; criado um Fundo de Pesquisas no Departamentode 

Assistência a Psicopatas, peao Decreto n9 22.204, 

de 9/1/1957. Os fundos de pesquisa foram bastan 

te utilizados pelos Õrgãos da administração publi 

ca e, em alguns casos, passaram a constituir ver 

dadeiros Õrgaos paralelos. Em que pese a distorção 

institucional, os fundos foram Úteis ã administra 

-çao dos institutos de pesquisas porque supriram 

com maior flexibilidade as necessidades dos or 

gaos. O mesmo não aconteceu ao DAP, a exemplo de 

outros recursos de administração, tais como estâ 
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gios,a possibilidade de remunerar a praxiterapia 

etc. 

1958 - a Colônia Japonesa é autorizada a construir um p~ 

vilhão no Hospital Franco da Rocha, conforme De 

ereto n9 32.058, de 30 de abril. 

1959 - tal como acontecera em 1892, quando, em virtude 

dos problemas existentes, Franco da Rocha foi co~ 

vidado para orientar a assistência aos alienados 

no Estado de São Paulo, as críticas ao caos em 

que se tornara a assistência do doente mental se 

concentram na excessiva centralização do Hospi 

tal de Juqueri: é apontada a necessidade de pr~ 

gramas de higiene mental nas unidades da Secreta 

ria da SaÚde e da Assistência Social, de modo a 

interromper o caminho de mão Única até então o 

brigatõrio para o Juqueri. O governo, novamente, 

definia políticas -e nao as implantava. 

1962 - é fixada a obrigatoriedade de residência do Dire 

tordo Hospital Central do Juqueri. na ãrea do 

Hospital, conforme Decreto n9 40.79l,de 19 de se 

tembro,não tendo sido possível detectar porque u 

ma medida tão simples de administração interna 

necessitou ser baixada pelo Governador do Esta 

do. 

1962 a 1965 - hã periodicamente, uma espécie de febre 

legislativa. Nesse perÍodo é feita a criação de 

6 (seis) hospitais psiquiátricos: Rio Claro (Lei 

n9 6.857, de 18/7/1962); Piracicaba (Lei n9 7.407 
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de 12/11/1962 e Lei n9 8.939, de 27/8/~965);Assis 

(Lei n9 7.618, de 5/12/1962); Araraquara (Lei n9 

7.745, de 22/1/1963}; Bauru (Lei n9 8.551, de 29/ 

12/1964) e São Josê dos Campos (Lei n9 8.708, de 

13/4/1965); um ManicÔmio Judiciário em Ribeirão 

Preto (Lei n9 7.155, de 15/10/1962) e um Institu 

to de Combate ã Toxicomania (Lei n9 9.152, de 2/ 

12/1965), -nao tendo nenhum deles logrado implant~ 

-çao. 

A partir de 1966 - a criação do INPS assegura a uma gra.!!_ 

de faixa da população o direito ã cobertura de 

assistência médica; não houve expansão da rede 

hospitalar, em proporção ao aumento da população; 

não se adotava, para a maioria das pessoas com 

transtornos mentais~outro tratamento psiquiátrico 

que não o hospitalar; há deterioração na qualida-

de de vida em são Paulo por: expansão industrial 

fora de controle; êxodo rural, mudança de hábitos 

de vida; especulação imobiliária. Esses fatores 

sociais condicionantes jamais permitiriam dimi 

nuir a lotação de doentes no Juqueri. 

1967 - o Governo do Estado inicia um amplo Programa de 

Reforma Administrativa do Serviço PÚblico Esta 

dual, conforme Decreto n9 48.040,de 19 de junho, 

que aprova o plano de trabalho, graças a deleg~ 

-çao de poderes permitida pelo Artigo 89, da Lei 

n9 9. 717, de 30 de janeiro. A reforma tem imediata re 

ceptividade na Secretaria da SaÚde, que acumular~ 
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àquela altura, uma série de problemas organizaci~ 

nais(LESER et al., 1968). 

Dentre os primeiros projetos de reforma administra 

tiva, aparece o de n9 2/67 que, em função das co~ 

diçÕes 
4' • 

grav1ss1mas em que encontrava o Hospital, 

previa o planejamento do atendimento, a reestrutu 

ração geral e a reorganização dos sistemas de ad 

ministração de pessoal do conjunto Juqueri. Em de 

corrência, Juqueri ganha autonomia na area de 

Franco da Rocha e nova organizaçao, conforme o De 

ereto n9 49.167, de 29/12/1967, que dispÕe sobre 

a organização da Divisão Psiquiátrica Juqueri, 

em Franco da Rocha. 

1968 - O Decreto n9 49.279, de 6 de fevereiro,dispÕe so 

bre o regulamento da Divisão Psiquiátrica Juquer~ 

o Decreto n9 50.192, de 13 de agosto, altera a 

denominação do bloco Juqueri para Departamento Psi 

quiátrico II, acrescentando-lhe unidades; e o De 

ereto n9 50.912,de 25 de novembro,cria a Coordena 

daria de Saúde Mental. 

1969 - e inaugurado o Hospital Psiquiátrico de Botucatu; 

o Decreto 52.182, de 16 de julho, dispÕe so 

bre a reorganização da Secretaria de Estado da 

SaÚde. 

1970 - a 28 de fevereiro, chegam os primeiros 31 doentes 

ao antigo Sanatório de Hansenianos de Cocais, 

transformado em Centro de Reabilitação de Casa 



63 

Branca. 

1971 - o Juqueri, com 13 mil doentes, é descrito como uma 

~~agéd~a humana,~êen~ea e adm~n~&~~a~~va,pelo en 

tão Secretário de SaÚde, Mário Machado de Lemos. 

Segundo o Secretário, a tragédia técnica seria pe 

la impossibilidade de tratamento, pela insuficiên 

cia quantitativa de horas/médicos e de outras ca 

tegorias de servidores; tragédia administrativa 

porque, com administração centralizada, era impo~ 

sível realizar o controle satisfatório de 16 pavi 

lhÕes, 10 colônias dispersas a grande distância 

dentro de cerca de 1500 alqueires (sic). 

Como características da desorganização usuais 

a Juqueri e a toda a rede de hospitais psiquiâtri 

cos -eram apontadas: ausência de planejamento e 

programas assistenciais, elevado tempo de permi! 

nência de pacientes, predominância de terapêutica 

sintomâtica, ausência de assistência aos família 

res, serviço social deficiente e hipertrofia de 

serviços administrativos de apoio. 

Novamente, os constantes "diagnósticos" em jornais 

e entrevistas não bastaram para encontrar as solu 

çÕes: nada acontece em termos de dar-se a Juqueri 

condiçÕes de uma organização abrangente ou de 

ter-se uma análise organizacional adequada, nao 

sendo vistas correlaçÕes entre as condiçÕes do Ju 

queri e os problemas da Administração PÚblica Pau 

lista. Juqueri continua sendo um problema de as 
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sistência a doentes mentais. 

1973 - e buscado, a nÍvel estadual e federal, o incentivo 

ao atendimento ambulatorial, reservando-se as in 

ternaçoes em hospitais psiquiátricos apenas para 

os casos mais graves. No Estado de São Paulo -e 

tentada a implantação progressiva de um sistema 

integrado de psiquiatria comunitária, embora reco 

nhecendo-se a insuficiência e mesmo a inexistência 

de serviços extra-hospitalares, enquanto que a Di 

visão Nacional de SaÚde Mental reforçava o novo p~ 

sicionamento procurando substituir o leito ps~ 

quiátrico por técnicas que evitassem a hospitalj 

zação do paciente. 

Mas, ainda agora, outros grupos de pressao evitam 

que os planos coloquem em risco o valor represe.n 

tado pela compra de leitos psiquiátricos pela Pre 

vidência Social' a particulares, e mesmo das con 

sultas em ambulatórios particulares, em detrimen 

to da instalação de ambulatórios prÕprios dos or 

gaos governamentais. 

1973 - 1974 - diminuem de 11.000 para aproximadamente 

6.900 as internaçÕes no Juqueri, decorrente das 

seguintes providências: 

a) convênios com hospitais privados, com priorid~ 

de para os internos de Juqueri que apresenta~ 

sem possibilidades de retorno social; 

b) assistência social -as famÍlias dos doentes, vi 

sando a reabsorção dos mesmos. 
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c) implantação da residência medica em Ps i qui~ 

tria, mediante convênio com a Faculdade de Me 

dicina de Jundia!. Tal _providência, se por um 

lado teve grandes méritos por representar medi 

da de economia interna da organização e revelar 

a capacidade do Diretor e trazer melhoria no 

atendimento pelo carâter cient!fico e de pe~ 

quisa da supervisao exercida, por outro lado 

mascarou a ausencia de médicos servidores do 

Estado, devida ãs notórias falhas na adminis 

tração de pessoal. E, ainda mais,novamente co 

locou no Juqueri, e não no Governo, a respons~ 

bilidade por uma inovação gerencial. 

1974 - 1975 - a organização e o funcionamento da Secreta 

ria da SaÚde são analisados, em dois estudos rea 

lizados no per!odo de pre ~lanejamento do governo 

1975-1979 (LESER, 1974 e LIMA GONÇALVES, 1974),o~ 

de se identificam os pontos cr!ticos que merece 

riam a atenção do novo governo. Os aspectos rela 

tivos ã administração de pessoal são os que, por 

serem artificialmente considerados homogêneos p~ 

ra toda a administração pÚblica direta e indireta 

autárquica, maiores dificuldades trazem ã açao 

de toda a Secretaria. 

A Secretaria da SaÚde tenta nova e total reestru 

turaçao - bastante abrangente na estrutura, atri 

buiçÕes e competências de suas unidades,inclusive 

o Juqueri - que e feita pelo Decreto n9 13.350, 
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de 9/3/1979, mas s~a implantaçio parou nos passos 

iniciais, já que o Decreto n9 13.640,de 4/7/1979, 

veio revogar o de n9 13.350, continuando a prev~ 

lecer o Decreto n9 52.182/69, já mencionado. A 

respeito do atraso institucional, pode-se ter dois 

exemplos, descritos nas páginas 109 e as seguintes. 

1.2 Mani~ômio Judi~iã~io 

A história do Manicômio Judiciário começa em 1895, 

-se nao antes, quando Franco da Rocha assume a di r e 

ção do velho Hospício de são Paulo e lá encontra 15 

alienados criminosos; todos homens, foram recolhidos 

ao HospÍcio da Várzea do Carmo, onde ficaram em pr~ 

miscuidade com os alienados não criminosos. YAN e 

OLIVEIRA (1949) dizem que "e.m 1 9 1 3 .6 u~giu a ne. ~e..&.&i 

dade. da .6e.pa~ação do.& alie.nado.& ~~mino.6o.6, o que. ~i 

6e.ito no.& Pavilh~e..& do Ho.&pital Ce.nt~al ... ". 

A preocupação de FRANCO DA ROCHA com os alienados 

criminosos está tambem presente em suas obras (1895, 

1911, 1925): "não i de.mai.& in.&i.&ti~ .60b~e. a que..&tão 

do a.&ilo e..&pe.~ial pa~a o.& in.&ano.& de.linq~e.nte..&". 

Ao aposentar-se, em 1923, Franco da Rocha nao lo 

grara ainda completar sua obra com a cr1açao de um ma 

nicômio judiciário. Sucede-o Pacheco e Silva, que 1~ 

siste_n.3 idéia, estuda nos Estados Unidos e na Europa 

estabelecimentos semelhantes, reune planos, faz su 

gestoes. 
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Em 1927, o catedrático de medicina legal da Facu! 

dade de Direito, o Prof. Alcântara Machado,apresenta 

ao Congresso Estadual o projeto n9 3/1927, dizendo: 

"Tenho aqui, Senhott Ptte.õiden:te, um quadtto ottganizado 

pelo Vtt. PaQheQo e Silva, demon.6:tttando que, em dezem 

btto do ano pa.6.6ado (7926} exi.õ:tiam no Ho.õpi:tal de Ju 

quetti nada meno.6 de 165 delinquen:te.6. Ve.6.6e.6, 95 na 

Qionai.6 e 70 e.6:tttangeitto.6, 65 Qondenado.6,92_J.Jujei:to.6 

a pttoQe.6.6o e 8 ab.6olvido.6, ma.6 tteQolhido.6 àquele e.6 

:tabeleQimen:to de dittei:to em obediênQia ao att:tigo 29 

do CÓdigo Penal. Va J.Ji:tuação do.6 p.6iQopa:ta.6 enQaJtQe 

ttado.6 no.6 xadtteze.6 do E.õ:tado, não ê ptteQi.6o 

Ainda an:te-on:tem, em att:tigo publiQado no "Viâ.ttio Na 

Qional" o dtt. MattQonde.6 Vieitta QalQulava em QeJtQa 

de 1.500 0.6 alienado.6 exi.6:ten:te.6 na.6 Qadeia.6 pÚbl~ 

Qa.6 e no ReQolhimen:to da.6 Pettdize.6, abandonado.6 ao 

J.Jeu de.õ:tino ~ttâ.giQo, .6em a.6.6i.6:tênQ,ia mêdiQa, em QOn 

diçÕe.6 que viJ.Jivelmen:te não .6e QOmpadeQem QOm o J.Jeu 

e.õ:tado de J.JaÚde, Qett:to que o me.6mo não .6e podettâ di 

zett do.6 que :tivettam a óeliQ,idade ttela:tiva de J.Jett in 

:tettnado.6 no Ho.õpi:tal do Juquetti" (Citado por PACHECO 

E SILVA, 1935). 

O projeto foi aprovado por unanimidade, transfor 

mando-se na Lei n9 2.245 de 25/12/1927,e promulgada 

pelo Presidente do Estado. 

A construçao foi morosa, sÕ concluÍda em 1933, na 

Interventoria de Armando Salles de Oliveira,dirigida 

pelos engenheiros da Diretoria de Obras da Secreta 
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ta r i a da Viação, co 1 abo r ando to dos no "ac.abame.nto de..t. 

te. magnióic.o e.dióic.io, c.uja.6 ponta.6 .t.e. ab~niam an 

te..t. de. .t.ua c.onc..tu.t.ã.o óina.t, pana ab~gan óe.~do.t. c.ort.6 

dine.ç.ã.o 

ta.t., que. hã. ano.t. vem di~gin do, c.om o.t. pne.di c.ado.t. que. 

todo.t. .the. ne.c.onhe.c.e.mo.t., a Se.c.ç.ão Judic.iã.~a que óu~ 

c.ionou num do.t. pavi.thõe..t. c.e.ntnai.t. do Ho.6pita.t de. Ju 

que.~, enquanto .t.e. aguandava a c.on.t.t!t.uç.ão do novo p~ 

dio. Exi.t.tiam ne.c.o.thido.t. ao Ho.t.pita.t de. Juque.~ 104 

a.tie.nado.t. c.~mino.t.o.t., a maio~a do.t. quai.t. autone..t. de. 

homic.Zdio.t., out~o.t. anti-.t.oc.iai.t., pa~anõic.o.t. e intoxi 

c.ado.t. •• • "(PACHECO E SILVA, 1935). 

~ interessante notar que foi o Escritório Técnico 

do Hospital de Juqueri que elaborou o projeto do Ma 

nicômio, projetando-o para uma lotação de 158 doen 

tes, com fundamento nos projetos dos melhores esta 

belecimentos congeneres. A porcentagem adotada para 

distribuição dos doentes ;foi a seguinte: 

- Alienados temíveis 20 

- Alienados de sensibilidade atenuada 34 

- alienados calmos 96 

- Alienados em observação 8 

TOTAL 158 

Não me foi possível obter maiores detalhes sobre 

o aparente esgotamento da lotação do Manicômio, a1n 

da na fase de projeto. 
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Finalmente, ê notável observar como, já naquela 

êpoca, 1935, consta da obra citada extensa descrição 

da organização e funcionamento com modelos de fichas 

e dos prontuários de casos, classificação psiquiátri 

ca, modelos de fichas para ocorrências,sem contar um 

Regimento Interno do Manicômio Judiciário. 

O primeiro Diretor do Manicômio Judiciário foi An 

drê Teixeira Lima* que relata, em sua entrevista,que 

"óo-i pa!La o Juque.Jú e.m 1925, c.om 23 ano~, c.omo e.~.tu 

dan.te. do 49 ano de. Me.d-ic.ina,quando ~uJLge. o in.te.Jr:.na.to 

no Juque.Jr:.i e. pa!La lá é e.nc.aminhado c.om uma c.aJL.ta do 

~e.u p!Loóe.~~oJL ap!Le.~e.n.tando-o a Pac.he.c.o e. Silva,que. o 

Jr:.e.c.e.be.u mui.to be.m. Foi pa!La lá ime.dia.tame.n.te. apô~.T~ 

nha pouc.o~ e.nc.aJLgo~, de.n.tJLe. e.le.~ o e.xame. {l~ic.o do~· d~ 

e.n.te.~ no loc.al onde. e.Jr:.a in.te.Jr:.no, .te.ndo c.omo Únic.a o 

b!L-igação pa~~aJL ~ noi.te.~ .tod~~ lá; moJLavam lá, e.m 

quaJL.to~ do andaJL de. c.ima do a.tual Ho~pi.tal Ce.n.tJLal.A 

Jr:.e.c.e.pção de. Pac.he.c.o e. Silva óoi a mai~ ~impá.tic.a po! 

~Zve.l, a e.le. e. a ou.tJLo~ .tJLê~, que. vinham a.c.on~.ti.tuiJL 

a p!Lime.iJLa .tuJLma de. in.te.Jr:.no~, já que. p!Le..te.ndia ~!L 

a nova ge.Jr:.açao pa!La a P~iquia.tJLia pa!La que.,quando o 

ho~pi.tal c.ome.ça~~e. a c.Jr:.e.~c.e.JL, já have.Jr:.ia pe.~~oal ~ 

nado. Quando (AndJLê Te.ixe.iJLa Lima) ~e. óoJLmou (7926), 

óoi c.hamado pa!La e.xe.Jr:.c.e.JL o c.aJLgo de. mêdic.o Jr:.e.~ide.n.t~ 

vivia no Ho~pi.tal, ganhava 2 c.on.to~ de. Jr:.êi~,.tinha óo!::_ 

ga um dia po!L ~e.mana, ã~ 4a~. óe.iJLa~. o~ domingo~ e. 

* Entrevista com Andrê Teixeira Lima. 
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nam paha a~endeh, em hod~zio, o~ ou~ho~ doen~e~. Um 

domingo em cada qua~ho eha a~endido poh ele. Ao ~e 

lembhah da bandinha de mÚ~ica de Juquehi, diz que con 

~idehava o Juquehi encan~adoh, não ~o pohque ê heal 

men~e boni~o, ma~ pohque o Vihe~oh de en~ão ~inha p~ 

ha com o~ e~ ~udan~e~ um cahinho ex~haohdinâ.hio". 

Outras consideraçÕes sobre a organização do Mani 

cômio jâ foram incluÍdos na cronologia da legislação 

e fatos significantes do Juqueri, sendo importante r~ 

lembrar aqu~ alguns pontos principais: a existência 

de alienados criminosos no velho hospÍcio e nos pavi 

lhÕes de Juqueri, antes do início do funcionamentodo 

Manicômio; as idas e vindas na organização da Assis 

tência a Psicopatas, que ora vinculava todos os hos 

pitais da ârea a São Paulo, ora os considerava parte 

integrante do comando local de Juqueri e, para fina 

lizar, o duplo comando exercido pela Secretaria da 

SaÚde e Secretaria da Justiça desde o início, ficando 

esta Última numa cômoda posição meramente diretiva e 

fiscalizadora. 

2. PAISAGEM 

Franco da Rocha procurara um terreno "que 6o~~e de 

baixo pheço, amplo, com â.gua em abundância e com um hio 

paha e~go~o~, e que não di~~a~~e da capi~al mai~ de uma 

hoha, pelo~ meio~ habi~uai~ de condução" (BARRADAS,l972). 
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A area finalmente escolhida é a da planta da área 

{fl.72)e no desenho que mostra o uso do solo(ROCHA,l902) 

e que pode ser vizualizada á fl. 41. 

Para caracterizar a paisagem inicial das cerca 

nias do Juqueri, e preciso tornar corno pano de fundo um 

pouco da história dos municÍpios da região do Rio Juqu~ 

r1, com elementos colhidos nas entrevistas com servido 

res rna1s antigos ou presentes na obra de DUCLOS (1981). 

Muito da história da região está ligada a são Paulo 

Railway, que inaugurou suas estaçoes em Betlém,hoje Fran 

c1sco Morato, no ano de 1867, em Caieiras em 1883 e Ju 

queri - Estação, hoje Franco da Rocha, no ano de 1888. 

Refere DUCLOS (1981) que "e.m 7978, o v..tgã.Jtio da 

Pa~Õqu..ta de. F~anc..t~co Mo~ato, pad~e. Manoe.l Ma~t..tn~, ~ol..t 

e..ttou-me. que. e.~c~e.ve.~~e. o h..t~tõ~..tco da Cape.la de. São Be. 

ne.d..tto, pa~a que. e.le. a le.~~e. na ..tnaugu~ação da 

que. 6o~a con~t~u..tda no local da antiga cape.la •.. ". 

e. do le.vantame.nto que. 6..tz daque.le. mun..tcip..to, cuja 

" 

te.~Jtito!tial coube. tod..tnha na~ ant..tga~ 6aze.nda~ Cachoe...t~a 

e. Be.tlêm, ..tnclu~..tve. pante.~ do ~..tt..to Bonda da Mata, com 

45 Km 2 , ~ob~ando 4 Km2 pa~a Fnanco da Rocha, e. que. pa~t..t 

pana a~ pe.~ q u..t~ a~ h..t~ tó !ti c a~ da ne.g..tão, ..tn do apanhan ~UM 

na.:tze.~ e.m Ma..t!tiponã, ant..tga Juque.Jti, mun..tci.p..to que. 6o..t n~ 

pant..tdo 

F~anc..t~co Mo~ato". 
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Cita, ainda, DUCLOS (1981), que ''o 

Azevedo Ma~que~, em ~eu~ 'Apontamento~ Hi~tó~eo~ 1 , diz 

que o povoado de Juque~i na~eeu ent~e o 6inal do ~éeulo 

XVI e inZeio do XVII, onde o pionei~o Antonio de Souza 

Velmundo eon~t~uiu uma eapela dedieada a No~~a Senho~a 

do Ve~te~~o, que no fiutu~o ~e fiez ig~eja e ainda é eon 

~ag~ada em Mai~po~ã. O~ apontamento~ indiea~am-me onde 

eneont~a~ a~ eópia~ do~ titulo~ da~ ~e~ma~a~ eoneedida~ 

na ~egião do Rio Juque~, na Biblioteea Munieipal da Ca 

pita!. E~~e~, então,~ão o~ ve~dadei~o~ p~neZpio~ da hi~ 

tó~ia da ~egião". 

São citados, pelo mesmo autor, José Ortyz de 

Camargo, os Pires, os Buenos e Manoel Preto na posse de 

terras na região, as quais lhes foram posteriormente ce 

didas como sesmarias." ••• todo~ ele~,em ~ua maio~ia oeup~ 

~am ea~go~ no gove~no de São Paulo, e fio~am bandei~ante~ 

. G .- " " 1 d d 1 d ~a-<.~ e o-<.a~... , . . 0 un an o 0 azen lL6 que ~e to~na~am 

povoado~ e que hoje ~ão e-<.dade~ ... ". 

" ... o p~mitivo eaminho de Mai~po~ã aeompanhava a 

ma~gem e~que~da do ~o Juque~-<. até a altu~a de Santa I 

nê~, onde e~uzava o ~o e p~o~~eguia pela ~ua ma~gem di 

~eita até a altu~a da atual Vila Ramo~, donde galgava o 

mo~~o até aleança~ o~ Campo~ do Euzébio 

do atual Cem-<.té~io da Paixão),dali de~eendo até o ~bei 

~ão Euzéb-<.o que e~a t~an~po~to po~ uma ponte de t~oneo~ 

.. -'''·", \ 

'. ,. 1 ~-"" t'1.. 
: ,__ ~-
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de â~vo~e~. A ~eóe~ida ponte óieava at~â~ da atual e~ta 

ç.ã.o daquela e~ t~ada de óe~~o, dai p~o~.6 eguindo _ ã.~ ~ e~~a~ 

do~ Ab~eu~ e do~ C~i~tai~, donde um ~amai de~eia pela a 

tual Vila Santi~ta, em di~eç.ã.o a antiga e~t~ada de Sã.o 

Paulo a JundiaZ, mai~ ou meno~ o me~mo t~aç.ado da atual 

Via Anhangue~a. Aqui, onde a e~t~ada t~an~punha o Rio 

Juque~, ehegava o eaminho daquela ó~egue~ia, mai~ ta~de 

denominado Pouzo do Juque~. Apô~ a pa~~agem do Ribei~ã.o 

Euzê.bio, loealizado mai~ ou meno~ onde ~e eneont~a a I g~~ 

ja Mat~iz, denominou-~e de 'pa~ada do óeijã.o', onde ~e 

alimentavam o~ t~opei~o~. A~ te~~a~ da ma~gem e~que~da 

do ~ibei~ã.o, pe~teneiam ao~ O~tiz, e a~. do lado di~eito, 

a Fazenda Betlê.m, também ao~ me~mo~ de~eendente~. Nã.o ha 

via povoado, apena~ alguma~ ea~a~ da~ óazenda~ ã. 

do~ eami nho~ . .. ". 

" ... Na ~ealidade o povoado eomeç.ou apo~ a e~aç.ã.o 

da e~taç.ã.o óe~~oviâ~ia que ~eeebeu a denominação de Ju 

que~i-E~taç.ã.o, inaugu~ada em 1888. Conelui que a data da 

inaugu~aç.ã.o da e~taç.ã.o eomp~ova a óundaç.ã.o do óutu~o Mu 

nieZpio de F~aneo da Roeha. A S.P.R., no entanto, e~ou 

aquela e~taç.ã.o pelo óato de ent~onea~ eom uma pequena e! 

t~ada de óe~~o, de bitola de 0,50 em e poueo mai~ de uma 

légua de e~ten~ã.o, da e~taç.ã.o até. o ~bei~ã.o Itaim. A e~ 

t~adinha óoi mandada eon~t~ui~ pelo italiano Benedueei, 

quando eo~ta~am a ponta de mo~~o que eaia ã. óutu~a ent~~ 

da e po~ta~a do Ho~pital de P~ieopata~, eontinuando a 

te~~aplenagem até. o Itaim e melho~ando o eaminho que p~~ 

vinha de Juque~i. Benedueei eomp~a~a uma ped~ei~a au~i 
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6e~a da an~ga Fazenda Velha, emp~eendimento nada ~entã 

vel, po~ i~~o que ~e~olveu t~an~po~ta~ a~ ped~a~ pa~a a~ 

con~t~uç5e~ da Capital, at~av~~ de ~ua e~tnadinha. Foi o 

p~mei~o emp~eendimento nealizado na 6utu~a F~anco da Ro 

cha e logo ~ungi~ia o ~egundo, com a localização do g~a~ 

de ho~pital em ~ua~ te~~a~, ~ob o comando do d~. Fnanci~ 

co F~anco da Rocha. Beneducci acabou po~ vende~ a o~gan~ 

zação ao ~eu a~~i~tente, tamb~m italiano, Angelo Ce~~n4 

que po~ ~ua vez, vendeu ao E~tado ~ua e~t~adinha de 6e~ 

~o, u~ina el~t~ica, ca~a~, etc., pa~a ~e~vi~ ao 

tal". 

Em 1907 o hospício e sua colÔnia 

ho~p~ 

abrigavam 

900 insanos, e relata FRANCO DA ROCHA(l912): " •• • jâ. não ha 

via mai~ onde acomoda~ o~ que apa~eciam em todo o E~tado. 

A população do ho~pZcio ~ de mil e quat~ocenta~ pe~~oa~, 

qua~e uma cidade.o que ~e tem 6eito at~ ago~a tem ~ido 

em pequena e~cala; não ~ati~6az a~ exigência~ da babyl~ 

nia que ~atualmente o Ho~pZcio do Juque~y",e o governo 

~ levado"a comp~a~ dua~ 6azenda~ vizinha~ ao Ho~pZcio, i 

ma~gem e~quenda do ~io Juque~y,e ·que ~e e~tendem até o 

Ribei~o Sta. Ignez: Fazenda Velha e C~e~ciuma. O Ho~pi 

cio tem hoje ce~ca de doi~ mil e duzento~ hecta~e~ de 

campo e mata~ ... ". 

Com a construçao do asilo e das colÔnias, na 

cronologia jã descrita, vai o Juqueri assumindo o aspe~ 

to de grande fazenda, seja porque Franco da Rocha consi 

derava o trabalho dos insanos basicamente um trabalho ru 

ral, seja pela estratégia de vigilância da ãrea, pela lo 
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calização das casas dos funcionários. Essa estrutura -e 

justificada por Franco da Rocha: "Hi 16 ano~ pa~~ado6, 

a ta4eóa óoi muito mai6 pe~ada pa4a o E~tado. Qua~i tudo 

e~tava po4 óaze4. Fez-~e o Ho~pital de Juque4if e ~u4ge 

ói~ieamente e podem t4abalha4 auxiliando de~6e modo a 

p4Ôp4ia manutenção. E4a p4eei6o 4eeo44e4 ao 6i~tema de 

a~ilo-eolônia, ••. eon6t4ui4 na6 p4oximidade6 do ho~pZeio 

um a~ilo ba4ato, ~em luxo, apena6 eonóo4tivel, eom te44~ 

no va~to pa4a eultu4a e e~ação, de modo que pude~6e a 

b4iga4 06 doente~ eom p4oveito e eeonomia". Franco da Ro 

cha considerou magnÍficos os resultados. A colÔnia rece 

be "o~ in6ano~ que jão não eolhem beneóZeio~ do t4atame~ 

to mêdieo mediato. E~va6ia-6e o ho~pZeio e 6e vagam lug~ 

4e~ pa4a doente~ novo6 a ~e4em eu4ado6 po4 mêtodo6 ade 

quado~".o Autor faz uma s~rie de relatos sobre a prod~ 

ção do trabalhos dos insanos: leite, gado (carne), forra 

gem, fumo, verduras, legumes, aves, porcos, frutas,detri 

tos para adubar os terrenos que "digamo6 de pa~~agem,~ao 

o~ mai~ o4dini4io~ po~6Zvei~. Nada 6e pe4de, nem o lixo. 

Pa4a i~~o hi t4abalhado4e6 em quantidade e o t4abalho -e 

4emune4ado .. .. Além da~ vantagen6 ap4e~entada~, hi a van 

tagem da vida do eampo pa4a o enóe4mo. Algun6 não 6e eon 

poi6 ~e adapta4am ã vida de óazenda .... em todo6 06 6e4 

meno6 nume4o~o6, 6ao 6emp4e aeompanhado6 po4 um ou doi6 

emp4egado6, não eomo 6imple6 vigilante6, ma6 eomo eomp~ 

nhei4o6 de t4abatho. Nunea pe4miti que diante do6 en6e~ 
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mo~ um empnegado toma~~e ane~ de 6e~ton de 6azenda. Tna 

balham o~ en6enmo~ que quenem e quando quenem.N~nguêm o~ 

obn~ga. t natunal que ~e pnoc.u.ne ~empne, c.omo temo~ óe~ 

to, atnaZ-lo~ ao~ ~env~~o pon me~o de negal~a~, não ~o 

nelat~va~ ã al~menta~ão, ma~ também a outno~ gozo~: - o 

6umo, a l~bendade de pa~~ean, etc.. A~~~m ongan~z~ 

do~ o~ ~env~~o~ , enc.etou-~e o mov~mento da~ dependê~ 

c.~ a~ agnZc.ola~, c.omo ~e 6o~~ e o a~ ylo uma 6az enda c.omum. 

Vunante dez ano~ o ~env~~o de a~~~~tênc.~a ao~ 

al~enado~ 6o~ c.onnendo ~at~~natôn~a e ec.onom~c.amente.Ma~ 

o aumento c.ne~c.ente do numeno de ~n~ano~ ve~o de novo e 

x~g~n ampl~a~ão do a~ylo de Juqueny. Uma nova c.olôn~a . .. 

e~tâ ~endo c.on~tnu~da na~ pnox~m~dade~ do A~ylo Centnal. 

Ella danâ ac.omoda~ão pana o~ doente~ jâ ex~~tente~ em 

exc.e~~o pon todo o E~tado. Unge c.u~da4 do 6utuno". 

Foi criada a figura do"nutnic.io",explicado por 

Franco da Rocha como segue: 

"O~ tempo~ mudam e o homem v~ mudan_do c.om e 

le~ .... houve êpoc.a em que 6u~ inten~o ã a~~i~tênc.~a 6~ 

mil~an ... O~ tempo~ mudanam; a nec.e~~idade obn~gou-me a 

pnoc.unan e~~a ~olu~ão ... Quando e~c.nevia o antigo ac.i 

ma, não me panec.~a pnât~c.o o ~~~tema de 'Uc.ht~p~nge' 

6azen c.a~a~ pana alugan ao~ empnegado~ do Ho~pZc.io,c.om a 

c.on~~ão de nec.ebenem 2 ou 3 pen~ioni~ta~ em a~~i~tênc.ia 

6am~l~an .... O E~tado c.ompnou gnande pon~ão de tenna~ na~ 

c.inc.unvizinhan~a~ do Ho~pZc.io, tenna~ que ped~am vigilâ~ 

c.~a pana ~enen deva~tada~ Pnoc.une~ um ponto e~ 

tnatêg~c.o pana c.on~tnu~n a c.a~a do vigilante e tnatei lo 
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go de ap~oveitâ-la pa~a tamb~m ab~iga~ algun~ enóe~mo~, 

ti~ando uma ~enda, embo~a diminuta". 

"A~~im ~u~gi~am o~ ptimei~o~ nut~ic..io~ que e~am 

o~ p~Ôp~io~ emp~egado~ do e~tabelec..imento vivendo na~ p~ 

quena~ c..a~a~ ba~ata~ ... mantedo~e~ da vigilânc..ia da ex 

ten~a â~ea e c..om a c..ondição de ~ec..ebe~em de 1 a 3 in~a 

no~, c..omo pen~ioni~ta~; a 1a. c..a~a c..u~tou ao E~tado 8 

c.. o nto~ de ~ei~". 

A assistência familiar, um dos pontos da filo 

sofia de Franco da Rocha,tambêm ê descrita; relata que 

no dia 14/04/1908 dâ-se a instalação e inauguração do sis 

tema de assistência familiar em São Paulo, sendo o pr! 

meiro lugar na América do Sul em que tal sistema se esta 

beleceu. 

A paisagem na epoca refletia, entao, o sistema 

completo de assistência aos insanos, conforme fora idea 

lizado por FRANCO DA ROCHA (1912): 

"I um a~ylo 0ec..hado, de t~atamento; 

I I - c..olô nia~ agJtlc..ola~ anexa~ ao a~ ylo, c..om 

bpen-doo~'pa~c..ial, ~o pa~a o~ que me~e 

c.. em; 

III - dependênc..ia~ ag~Zc..ola~ em óazenda~ c..om 

1 open-doo~' c..ompleto pa~a todo~; 

IV - a~~i~tênc..ia 0 amilia~ dent~o do pe~Zmet~o 

do e~tabelec..imento; 

V - a~~i~tênc..ia óamilia~ óo~a do~ te~~eno~ do 

a~ylo, na Villa de Juque~y " 
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2. 1 A á~tea {l.!.lic.a de Juqueti e !leu po!.lic.ionamen:to na Re. 

gi~o Me:tJtopoli:tana da GJtande S~o Paulo 

A paisagem de Juqueri pode ser apreciada, com 

maior clareza, nas plantas de seus terrenos, em vârias 

-epocas: 1955, 1957, 1971 e 1977. Dado que a forma de ocu 

pação do solo não sofreu grandes mudanças desde a cons 

trução dos primeiros pr~dios e do Manic~mio Judiciirio, 

as plantas refletem a disposição fÍsica atual das unida 

des, o uso, jâ concedido ou pretendido, de partes da -a 

-rea, por terceiros e a vizinhança do Juqueri com as areas 

urbanizadas de Caieiras e Franco da Rocha. Assim: 

a) na planta n9 1, de 1955, (parcial), pode-se 

observar os limites do terreno e as distân 

cias entre a portaria da Estação, considera 

da marco O, e as vârias dependências do Hos 

pital; 

b) na planta n9 2, de 1957 (parcial)~raticame~ 

te com o mesmo desenho da anterior, pode-se 

jâ notar o traçado das linhas de transmis 

são de energia el~trica autorizadas para a 

Companhia Energ~tica de São Paulo - CESP; 

c) na planta n9 3, de 1971 (parcial), nota-se a 

ârea cedida para construção da pista de a 

viação e ainda uma indicação da localização 

dos vários pr~dios; 

d) na planta n9 4, de 1977 (parcial), tem-se u 

ma visão atual da paisagem de Juqueri.Vê-se 

a parte ocupada pelo Manic~mico Judiciário, 
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com a area urbanizada da cidade; 

e) a planta n9 5,geral, com base em levantamen 

to aerofotogramétrico, de 1977, nos mostra 

a jâ apontada proximidade de Juqueri com a 

cidade, o campo de aviação dentro do terre 

no, a estaçao de tratamento também dentro 

do terreno e, nas proximidades de Franco da 

Rocha, o Reservatório do Rio Juqueri e duas 

âreas da CECAP, e a franja urbana de São 

Paulo. 

A grande extensao dos terrenos de Juqueri, lo 

calizados na ârea Metropolitana da Grande São Paulo, tem 

feito com que o sistema de planejamento metropolitano 

lhes confira particular atenção nos estudos específicos 

realizados para toda a região e, especialmente, para os 

municípios de Franco da Rocha, Caieiras e outros limítro 

fes (EMPLASA, 1977). 

Como é sabido, o planejamento metropolitano tem 

dado ênfase aos macro-estudos de ocupação do solo e de 

destinação dos recursos e equipamentos de uso comum da 

regiao, como por exemplo, os meios de transporte, os ma 

nanciais e o abastecimento de âgua. Em decorrência, as 

diretrizes metropolitanas para os governos locais in 

cluem um direcionamento no uso do solo, com localização 

das ãreas residenciais, de serviços, industriais e as res 

pectivas tendências de expansão. Os serviços do setor s~ 

cial no contexto metropolitano- entre eles um planejame~ 

to de saúde - escapam, por sua complexidade, ã abordagem 
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exclusiva de algum Órgão do Estado. O Juqueri, capacid~ 

de instalada do Setor SaÚde que ê, figura no planejame!!_ 

to metropolitano, pelas razÕes apontadas, mais como um 

grande estabelecimento e um gerador de empregos,fazendo, 

-porem, parte integrante da paisagem metropolitana. 

A preservação de Juqueri como instituição tem 

a seu favor,alêm da consecução dos seus objetivos assis 

tenciais, a geraçao de empregos, a grande área ainda ver 

de e sua vinculação ao governo estadual. Contra s1 tem 

a extensão do terreno numa área altamente valorizada, 

s em a p r o v e i t ame n to in te g r a 1 e a f a 1 t a de de f in i ç ã o p o r p a.!: 

te da Secretaria da Saúde e dos Õrgãos responsáveis pelo 

planejamento metropolitano, quanto ã melhor utilizaçãoda 

area do Juqueri, seja em termos de equipamentos de saÚde, 

seja visando a atender justas pretensÕes das prÓprias p~ 

pulaçÕes vizinhas. Além disso, existe a cÍclica manifes 

tação de entidades defensoras de uma profunda revisãonas 

filosofias estatais de confinamento psiquiátrico ou de 

encarceramento penitenciário. 

A Empresa Metropolitana de Planejamento da Gra!!_ 

de são Paulo- EMPLASA (1977), em um dos estudos do Sis 

tema de Planejamento Metropolitano identificava na rela 

ção Juqueri/Franco da Rocha os seguintes pontos de in te 

resse do planejamento municipal: 

a) o Juqueri ocupa aproximadamente 21% da area 

do município; 

b) em virtude da existência do Hospital de Ju 

queri, Franco da Rocha possui uma das maio 
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res percentagens, na Grande São Paulo, de 

pessoas não naturais do município em relação 

à população total; 

c) devido ao funcionamento do Juqueri, a maior 

parte da população do municÍpio está aloca 

da no setor terciário; 

d) o Juqueri, alêm do atendimento psiquiátric~ 

oferece serviço médico gratuito aos famili~ 

res dos internos e dos servidores, bem como 

ã população de Franco da Rocha e municípios 

vizinhos; 

e) apenas 40% da população está servida com 

rede de esgotos; assim, "· os esgotos 1n na tu 

ra"e o lixo do hospital são lançados no rio 

Juqueri, contribuindo para a poluição dos 

cursos d'água da região. 

No que se refere a Caieiras, era salientada a 

participação do Juqueri como uma das barreiras que prom~ 

vem a dispersão da população em vários nÚcleos, gerando 

problemas para a implantação de servtços púbiicos. Tam 

bêm se apontava o deslocamento diário de parcela apreci~ 

vel da população para trabalhar em Juqueri. 

De estudo semelhante para Caieiras, feito pela 

EMPLASA (1977), destacamos os seguintes pontos: 

a) possibilidade de utilização da rede básica 

e de nível mêdio de saúde no Hospital Regi~ 
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nal de Franco da Rocha, que funcionaria nas 

instalaçÕes do Hospital Juqueri e em -conve 

nio com a Faculdade de Medicina de Jundiai. 

Isso daria a capacidade de 300 leitos,o que 

seria suficiente para atendimento de todo o 

. . - * D~str~to de Saude 

A idêia contida nesta sugestao 

foi concretizada com a celebração do -conve 

n~o entre a Secretaria da SaÚde e a Faculda 

de ée Jundiaí embora com limitação ao aspe~ 

to hospitalar do antendimento à saúde,posto 

que outras atividades continuam a ser desen 

volvidas pelas unidades sanitárias; 

b) a possibilidade de considerar Juqueri como 

barreira ao crescimento e desenvolvimento: 

"A e.~.ttr.u.tutr.a. utr.ba.na. de. CtU..e.itr.a.~ a.ptr.e.~e.n.ta. !:!:_ 

ma. ca.tr.a.c.te.tr.l~.tica. muito pe.cutia.tr., poi~ ~e.u~ 

nucte.o~ utr.ba.no~ p!tincipa.i~ e.~.tão ~e.pa.tr.a.do~ 

potr. gtr.a.nde.~ di~.tância.~, de.vido a. ba.tr.tr.e.itr.a.~ 

6Z~ica.~ como o tr.io Juque.tr.i e. a. 6e.tr.tr.ovia. e., 

.ta.mbêm, de.vido â ptr.e.~e.nça. de. e.x.te.n~a.~ p!t~ 

p!tie.da.de.~ 6undiâtr.ia.~. (Cia.. Me.thotr.a.me.n.to~ e. 

Ho~pi.ta.t P~iquiâ.ttr.ico do Juque.Jti) .Con~e.qfre.~ 

.te.me.n.te. a. poputa.ção utr.ba.na. 6ixou-~e. de. ma. 

O Distrito Sani târio de Caie iras abrangia, na ocasião ,os 

os municípios Cajamar, Caieiras, Francisco Morato, Fran 

co da Rocha, Mairiporã e parte de São Paulo. 
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neina di~pen~a, o que aeanneta pnoblema~ p~ 

na ~eu atendimento quanto ao~ ~enviço~ unba 

no~". 

c) quanto ã integração da população economica 

mente ativa: 

"Seton Teneiãnio: e1J7 7970, eenea de 24% da 

PEA ne~idente em Caieina~ e~tava empnegada 

no Seton Teneiãnio. No entanto, a~ ativida 

de~ teneiãnia~ - eomêneio e ~enviço~ - do 

muniupio não ab~onviam o tota.t de~~a PEA .. . " 

pante dela de~loeava-~e. em 7977. pana tna 

balhan 6ona do munieZpio, exeneendo ativida 

de~ ... ", " ... e em Fnaneo da Roeha(pnovave~ 

mente eomo tnabalhadone~ no Sanatónio ali e 

xi~ tente) "; 

d) naeionalização da -cessao de parte dos ter 

renos do Juquerit 

E~te ê o núeleo mai~ antigo do munieZpio,d~ 

poi~ da Vila Openânia da Melhonamento~ ... " 

"A pai~agem, embona homoginea quanto a 

oeupação unbana ê ~em e~paço~ livne~ dentno 

de~~a malha e 6avoneeida pela implantação oo 

núeleo que penmite domZnio vi~ual da vânzea 

do Rio Juqueni, da~ ãnea~ neólone~tada~ da 

Melhonamento~ e da~ gnande~ ma~~a~ de ól~ 

ne~ta natunal do Monno do Ca~telo Bnaneo e 
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da ã~ea do Ho~p~tat do Juque~. A doação de 

pa~te da p~op~edade do Juque~~~ ~~tuado a 

no~te de C~e~~~Úma, pa~a p~og~ama de mo~a 

d~a e~onom~~a, a~a~~eta~á uma expan~ao te~ 

~to~iat do nú~teo". 
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3. ORGANIZAÇÃO 

3.1 O de~enho o~qan~za~~onal da in~~~~u~ção e o~ ~e~u~~o~ 
de e~~~u~u~a. 

Não e escopo do presente trabalho fazer um a 

companhamento da evolução histórica da estrutura o r gani 

zacional da instituição. Isso por dois motivos: primeir~ 

mente, porque as estruturas formais refletem apenas uma 

parte da realidade das organizaçÕes que pretendem repr~ 

sentar graficamente e, no caso do Juqueri, refletem ain 

da menos; em segundo lugar, a história do Juqueri nos dâ 

um exemplo do tipo de tratamento organizacional dado a 

algumas unidades da Administração PÚblica Paulista, de 

monstrando que muitas medidas legalizadas deixam de ser 

implantadas na prática. 

Alguns organogramas representando estruturas 

legais, ou situaçÕes de fato identificadas como existen 

tes em lugar delas, em épocas ·bastante distanciadas, ou 

seja,em 1947 e em 1967, são suficientes para permitir a 

valiação da complexidade e diversidade de funçÕes e xis 

tentes no Juqueri, bem como a natureza das modificaçÕes 

estruturais que ocorreram nesse largo espaço de tempo. 

1947 - Refletindo disposiçÕes do Decreto-Lei n9 

16.989, de 3 de março, a assistência aos doentes mentais 

que vinha sendo desenvolvida no Estado, ficou a cargo do 

Departamento de Assistência a Psicopatas,em que se trans 

formou a ôiretoria de Assistência a Psicopatas,diretame~ 

te subordinado a então Secretaria de Estado dos Negócios 
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da Educação e SaÚde PÚblica, compreendendo,conforme Arti 

go 39 do referido Decreto-Lei: 

"Atz.:t..i..go 3Q - O Ve.patz.:tame.n:to de. A.6.6..i...6:tê.nc...i..a a 

P.6..i..c.opa:ta.6 pa.6.6a a c.on.6:t..i..:tu..i..tz.-.6e. do.6 .6e.gu..i..n:te..6 otz.gã.o.6: 

I - Ho.6p..i..:tai P.6..i..qu..i..â:ttz...i..c.o Juque.tz...i..; 

II - V..i..v..i...6ã.o Man..i..c.Ôm..i..o Jud..i..c...i..âtz...i..o; 

III - V..i..v..i...6ã.o Ho.6p..i..:tai P.6..i..qu..i..â:ttz...i..c.o P..i..ne.i; 

IV - V..i..v..i...6ã.o Ho.6p..i..:tai P.6..i..qu..i..â:ttz...i..c.o de. R..i..be...i.. 

tz.ã.o Ptz.e.:to; 

V - V..i..v..i...6ã.o Ho.6p..i..:tai P.6..i..qu..i..â:ttz...i..c.o de. Bo:tuc.a 

:tu; 

VI - V..i..v..i...6ã.o de. Ambuia:totz...i..o-6; 

VII - V..i..v..i...6ã.o de. P.6..i..c.opa:toiog..i..a In6an:t..i..i; 

VIII - V..i..v..i...6ã.o de. Pe..6qu..i...6a.6; 

IX - V..i..v..i...6ão Adm..i..n..i..~:ttz.a:tiva; 

X - V..i..v..i..~ã.o de. A.6.6..i...6:tê.nc...i..a Soc...i..ai ao P.6..i..c.o 

pata ••• ". 

O Decreto-Lei 16.899 trata, também de criar ou 

transformar outras unidades,alem daquelas citadas no Arti_ 

go 39,sem,porem definir-lhes asubordinação:Divisão de I~ 

dÚstrias e Obras de Conservação, (antes Serviço de Ergotera 

pia, (Artigo 59)e Serviço de Criação e Agricultura(Artigo 

69), conforme está representado no organograma n9 1. 

As unidades do Juqueri ficaram, entao, organi_ 

zadas de forma fragmentada na área de Franco da Rocha e 

Caieiras, subordinadas indevidamente ao comando do DepaE 
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tamento de Assistência a Psicopatas, em São Paulo. 

O Juqueri propriamente dito foi denominado Hos 

pital Psiquiátrico Juqueri, compreendendo a Divisão Hos 

pital Central, Divisão de ClÍnicas Especializadas e a Di 

visão ColÔnias, alêm de outras unidades diretamente su 

bordinadas ao Diretor (organograma n9 2). Mas, dado que 

a Divisão ManicÔmio Judiciário e a Divisão de Psicopat~ 

logia Infantil, subordinados ao Departamento e a outras 

unidades de maneira não clara, situavam-se na 

area, estabeleceu-se, de fato, uma subordinação 

mesma 

dessas 

Últimas, enquanto que, para aquelas, estabeleceu-se uma 

relação de dependência em relação ã Diretoria do Juqueri 

(organograma n9 3) . 

A adaptação da situação de fato existente as 

disposiçÕes do Decreto-Lei n9 16.989/45 (organograma n9 

3), foi obtida em relatórios da êpoca e sem outros comen 

târios quanto ao grau de acerto da nova estrutura. 

I de se supor, no entanto, que os prob~emas de 

recursos humanos já fossem bastante graves e acumulados 

e que a estruturação por si, alêm de não conseguir resol 

vê-los, não diferenciou adequadamente a força de traba 

lho então disponível. O noticiário da greve dos 

res do Juqueri em 1947 mostra claramente que a 

servido 

maioria 

deles ganhava salários iguais, o que ê praticamente 1m 

possível no mais elementar plano racional de remunera-

çao. 
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1967 - O Juqueri continua legalmente fragment~ 

do, com suas.unidades subordinadas diretamente ao D.A.P. 

e de acordo, em parte, com o Decreto Lei n9 16.989 

e, em parte, por disposiçÕes internas o que nos re 

mete a uma situação de fato do Departamento bastante 

diferente da de 1947 (organogram~ n9s 4 e 5). 

A situação da Secretaria de Estado da SaÚde, 

frente ao Programa de Reforma Administrativa do Serviço 

PÚblico Estadual, em 1967, nos mostra que o Projeto 

de Reforma Administrativa - PRA n9 2 - Juqueri - ê o pri 

meiro a ser definido em função das condiçÕes gravíssimas 

em que se encontrava o Hospital. O PRA n9 2/67 tinha por 

area o planejamento do atendimento, a reestruturaçao g~ 

ral e a reorganização do sistema de pessoal do conjunto 

Juqueri, em Franco da Rocha~ Como um dos resultados 

do projeto, foi realizada "an~li~e do~ p~oblema~ de pe! 

~oal da SeQ~eta~ia, iniQiado~ no~ e~tudo~ do P~ojeto Ju 

que~, at~avê~ da ~ealização de um Qen~o de ~e~vido~e~, 

indic.ando oue 50% e.~tavam ~otulado~ QOmo'Settvical'e que, 

de~te~, Qe~Qa de 80% enQontttavam-~e ~ealizando t~abalho 

di6e~ente do de 'Se~viçal'. O Qen~o 6oi ~epetido no~ de 

mai~ ho~pitai~ p~iqui~t~iQO~, QOm ~e~ultado~ 

te~" (CASTRO SÃ, 1978). 

~emelhan 
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1967 - 1969 - Em decorrência dos estudos de re 

forma administrativa o Juqueri, de início, unificado co 

mo Divisio* e depois, ji em nível de Departamento**, su 

bordina como DivisÕes: o Hospital Central, O Hospital Co 

lÔnias de Reabilitaçio, o Hospital de Clínicas Especiali 

zadas e o Manicômio Judiciirio. ~ a Última estruturaçao 

conseguida. ApÕs isso, foram criadas uma Seção de Finan 

ças e um Setor de Manutençio Industrial, ambos no Manicô 

m1o Judiciirio, conforme Decreto n9 15.227/80 (organogr~ 

ma n9 6). 

1975 - 1979 - No perÍodo de Governo 1975-1979 

retomaram-se as tentativas para continuar a modernização 

da Secretaria e em 1979 logrou-se uma reorgan1zaçao g~ 

ral da Pasta, conforme Decreto n9 13.350, de 9/3/1979, 

(organograma n9 7 ) com reforço considerivel da estrutu 

ra e modernização das atribuiçÕes de suas unidades e da 

competência de dirigentes. Essa reorganização, na parte 

referente ao Juqueri, esti representada no organograma 

n9 7, juntado para efeito comparativo com a estrutura le 

gal vigente. Sua utilidade reside nessa comparaçao, pois 

o citado Decreto n9 13.350 foi revogado pelo de n9 13.64~ 

de 04 de julho de 1979, permanecendo como legal a estru 

tura anteriormente existente, tendo ficado, assim, anula 

da a tentativa de reduçio do de6icit institucional de Ju 

queri. 

* DPcreto n9 49.167/67 - DispÕe sobre a organizaçao da 
Divisão Psiquiitrica Juqueri, em Franco da Rocha. 

** Decreto n9 50.192/68, altera a denominaçio para Depar 
tamento Psiquiitrico II e acrescenta unidades e Decre 
to n9 52.182/69 - DispÕe sobre a reorganização da Se 
cretaria de Estado da SaÚde. -
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3.2 Compa~açõe~ in~~~ueionai~ 

.A racionalidade pretendida na legalização dos 

Õrgãos da administração direta e da indireta 

na Administração PÚblica Paulista tem tido 

autárquica 

expressao 

ma1or por meio de modelo predominantemente burocrático 

(no conceito Weberiano). Mas tem sido freqUente, no caso 

do Setor Saúde, que essa racionalidade pretendida se es 

gote no estruturalismo que tem norteado as organizaçÕes: 

limita-se a cobrir sõ uma parte do modelo burocrático, o 

das linhas de subordinação e o campo funcional das unida 

des numa escala hierárquica, deixando defasados os aspe~ 

tos dos outros recursos necessários ã organização, 

como a administração de recursos humanos. 

A crítica ao estruturalismo como forma 

tais 

in com 

pleta, mas preponderante de organização, pode ser encon 

trada, entre outras obras em FELIC!SSIMO(l98~.Aginesedas 

bem conhecidas e notórias falhas na administração de pes 

soal do Estado de São Paulo - que tem seu visual no mais 

das vezes limitado aos salários - ê analisada na pesqui 

sa realizada pelo INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO-FEA/USP(l978~ 

e a analise dos condicionantespolíticos da reforma admi 

nistrativa da Secretaria de Estado da SaÚde jã foi feita 

em trabalho anterior(CASTRO SÃ, 1978). 

Com esse pano de fundo, parecem explicados, em 

grande parte, os vazios organizacionais da administração 

pÚblica paulista, dando aos seus orgaos uma feição de bu 

rocracias inacabadas, o que os onera duplamente: ficam 
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vulneráveis, conforme analisado por LASKI (1966) e WEBER 

(1966) a tódas as críticas que a burocracia como sistema 

recebe: morosidade, corrupção, manejo indevido do poder, 

ea~ta de funcionários que manuseia o poder em benefício 

prÓprio e outros, sem as vantagens do modelo burocrático 

de organização: areas jurisdicionais claras, direitos e 

deveres perfeitamente definidos, recrutamento especiali 

zado e direcionado, promoçÕes por mérito, impessoalidade 

do poder e outros. 

O Juqueri, especialmente, tem estado menos pr~ 

sente nas legalizaçÕes referidas do que no noticiário p~ 

licial e nas atençoes do Poder Legislativo nas cíclicas 

ComissÕes de Inquérito da Assembléia Legislativa. Sua p~ 

breza institucional é aberrante numa epoca em que estao 

em agudas crises duas das áreas sociais de serviços - a 

saÚde mental e o encarceramento - que ali tem trágica 

expressao. 

Exemplificando o já dito acima e por refletir 

a continuada pobreza estrutural formal do Juqueri, é fei 

ta uma comparação entre as estruturas legais e os recur 

sos humanos atuais d~ dois pares de Órgãos: entre o Ins 

tituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 

dade de Medicina de são Paulo, com 263 leitos e o 

Facul 

Hospi 

tal Central do Juqueri, com 942, e entre a Penitenciária 

de Araraquara,da Coordenadoria dos Estabelecimentos Peni 

tenciários do Estado da Secretaria da Justiça, que é um 

presÍdio de segurança máxima para 500 presos, e o Manicô 

mio Judiciário do Juqueri, atualmente com cerca de 690 
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internos. 

Os dois primeiros sao unidades semelhantes em 

suas finalidades, jâ que não teria sentido comparar o Ho_! 

pital das Clínicas e o Juqueri em suas respectivas estru 

turas totais. E os dois Últimos, Manicômio e Penitenciá 

ria, têm em comum o carâter de confinamento por determi 

nação da Justiça, embora o Manicômio seja um hospital-

presÍdio e Araraquara seja presídio de segurança mâxi 

. . - \ ma; sua escolha foi feita por ser a pen1tenc1ar1a esta 

dual cuja capacidade mais se aproximava da do Manicômio. 

Qualquer outro hospital-presídio, de outra unidade da fe 

deração ou mesmo de outro país, traria o inconveniente 

de ter o desenho organizacional regido por legislação di 

ferente. 

No Governo Paulista, que segue a linha de de 

partamentalização jâ comentada, os componentes princ! 

pais desse modelo estruturante, e que utilizamos 

- -nas comparaçoes, sao: 

Governador 

Secretaria de Estado 

I 
Coordenàdoria 

I 
Departamento 

. I. -D1v1sao 

Serviço 

I 
Seção 

I 
Setor 

I 
I 
I 

Turma 

19 nível 

29 nível 

39 nível 

49 nível 

59 nÍvel 

69 nível 

79 nível 

- previsto na o 
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-Para fins de comparaçao entre os estoques de 

recursos humanos foi adotado o grupamento feito de a cor 

do com o determinado pelo Decreto n9 12.261, de 13/12/7~ 

o que facilita a comparação entre conjuntos de ocupações 

para cujo exercício se exigem níveis de escolaridade di 

ferentes ou que caracterizam determinadas posiçÕes na di 

visão de trabalho. Assim: 

a) o subgrupo 1, ê composto de ocupações para 

cujo exercício ê suficiente escolaridade 

primiria - 19 ciclo; 

b) o subgrupo 2, escolaridade de 29 ciclo e de 

profissionalização; 

c) para o subgrupo 3, nível superior; 

d) subgrupo 4, pequenos comandos (Encarregado 

de Turma); 

e) subgrupo 5, comandos de Seção e Setor; 

f) subgrupo 6, comandos de nível universitã 

rio; 

g) subgrupos 7 a 9, diretores. 
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3.2.7 In~~i~u~o de P~iquia~~ia e Ho~pi~at Cen~~at 

TABELA 3 - COMPARAÇÃO DO DESENHO ESTRUTURAL LEGAL ENTRE 

O INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DO HC/FM/USP E O 

HOSPITAL CENTRAL DE JUQURRI 

ÁREAS DE ATIVIDADE E Nt 
VEL DA UNIDADE QUE ESTA 
DESEMPENHANDO AS TAREFAS 

Instituto 

Divisão 

Direção Superior 

Conselho Diretor 

Diretoria do Ins 

tituto - Depto. 

Diretoria de Divisão 

Assistência técnica 

Seção 

Setor 

Serviço 

Seção 

Seção 

EnneJunagem 

Divisão 

Serviço 

Seção 

Setor/Turno 

NÍVEL DA 

UNIDADE 

39 

49 

39 

49 

69 

79 

59 

69 

69 

49 

59 

69 

79 

INSTITUTO DE 
PSIQUIATRIA 
DO HC/FM/USP 

* 

X 

1 

1 

1 

4 

2 

atendidas 
pela FM 

1 

2 

7 

17 

HOSPITAL 
CENTRAL DO 

JUQUERI ** 

X 

1 

não especifi 
cado -

3 

14 

1 

1 
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ÁREAS DE ATIVIDADE E Nt N!VEL DA INSTITUTO DE HOSPITAL 
VEL DA UNIDADE QUE ESTA PSIQUIATRIA CENTRAL DE 
DESEMPENHANDO AS TAREFAS UNIDADE DO HC /FM/USP * JUQUERI ** 

SeJLviç.a Tê c.. (ou. a.uü.UaJt) 

Divisão 49 1 

Serviço 59 

Seção 69 1 

Nu.:tJú.ç.ãa e Vietêüca. 

Serviço 59 1 

Seção 69 3 

Setor 79 2 1 

Turma não identi 2 
ficado 

T vz.ap.i.a Oc.upaci.ana.l 

Setor 79 2 

Alr.qt..úva Mê:cüc.a e E.6tat. 

Serviço 59 1 

Seção 69 1 

Setor 79 2 

Turma não identi 1 
ficado 

SeJLviç.a Saci.a.l 

Serviço 59 1 

Seção 69 3 

Setor 79 1 1 

Turma não identi 
ficado 1 

F aJunâc<.a 

Seção 69 1 1 
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ÁREAS DE ATIVIDADE E NI NIVEL DA INSTITUTO DE HOSPITAL 
VEL DA UNIDADE QUE ESTA PSIQUIATRIA CENTRAL DE 
DESEMPENHANDO AS TAREFAS UNIDADE DO HC/FM/USP * JUQUERI ** 

Acf.m{_rU.-6tlulçã.o (a.po.io) 

Serviço 59 1 

Seção 69 3 1 

Setor 79 12 2 

Turma não identi 19 (16 -ficado junto às clí 
nicas psiq. 

TOTAL DA INSTITUIÇÃO 72 55 

Fonte:*Decreto n<? 9.720, de 20/04/1977 -Aprova o Regula 
mento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me 
dicina da USP, 

**Decreto n<? 49.167, de 29/12/1967 -DispÕe sobre a 
organização da Divisão Psiquiátrica do Juqueri,em 
Franco da Rocha. Decreto n<? 50.912/68 - Altera de 
nominação para Departamento Psiquiátrico II e ã 
crescenta unidades e Decreto n<? 52.182/69 - Dis 
pÕe sobre a reorganização da Secretaria do EstadÕ 
da Saúde. 
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RESUMO 

INST.PSIQ. 

NÍVEIS DE UNIDADES 
HOSPITAL CENTRAL JUQUERI 

HC/FM/USP 
(1) (2) 

-

39 nZvei. 

Dep ar tamen to ÓU Direto([! ia 1 - -

4Q nZvei. 

Divisão Técnica ou Admin. 2 1 1 

5Q nZvel 

Serviço Técnico ou Admin. 6 3 4 

6Q nZvel 

Seção Técnica ou Admin. 25 18 22 

7Q nZvel 

Setor ou Turno Técnico 
~u Administrativo 36 10 16 

Não p!Le.v.i.hto CoYL6ei.ho 1 - -

Não pJte.v.i.hto Twuna - 23 10 

Não p!Le.v.i.hto Mh.i.h:t. Têcnic.a 1 - -

TOTAL DA INSTITUIÇÃO 72 55 53 

(1) Estrutura legal vigente. 

(2) Estrutura conforme Decreto n9 13.350/79, revogado. 

Foram incluÍdas, no resumo, apenas para efeito 

comparativo, as unidades previstas no Decreto n9 

13.350/79, permitindo observar que teria havido melhoria 

no nível hierárquico de algumas atividades do Hospital 
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Central - embora o -numero total de unidades fosse in f e 

rior ao vigente -, caso aquele Decreto não tivesse sido 

revogado. A ârea de enfermagem por exemplo, é prevista 

no Decreto n9 13.350/79 em nível de Serviço Técnico, com 

duas SeçÕes, 1 Setor e 6 Turnos, um pouco menos distao 

te da estrutura do Instituto de Psiquiatria HC/FM/USP. 

A contagem de unidades de qualquer nível . -Ja 

mostra 72 (excluÍdos os comandos médicos) para o Instit~ 

to de Psiquiatria HC/SP e 55 para o Hospital Central/Ju 

queri. Mas, e comparando os nÍveis de unidades em que as 

atividades estão sendo executadas que se nota, no conJu~ 

to, uma situação bem mais modesta para o Hospital Cen 

tral de Juqueri. Conforme se pode verificar, quase todas 

as atividades têm uma situação estrutural hierárquica 

bastante desvantajosa para Juqueri, como no caso da En 

fermagem,da Nutrição e Dietética, do SAME, do Serviço So 

cial, e do apoio administrativo. Ainda e de notar-se que 

existem no Hospital Central (e em todo o Juqueri) 23 uni 

dades em nível de Turma, número considerável. Esse tipo 

de unidade sequer está representado no esquema básico 

de estrutura formal reproduzido, pois equivaleria a uma 

turma de campo, de trabalho braçal, de conservaçao de 

estradas, de desinsetização, etc •. No Juqueri, tal unida 

de chega a ter mais de 100 pessoas trabalhando sob o co 

mando de um Encarregado de Turma e está desempenhando ta 

refas que, normalmente, seriam executadas, no mínimo, a 

nível de Seção. 



112 

TABELA 4 - COMPARAÇÃO DO ESTOQUE DE RECURSOS HUMANOS 

ENTRE O INSTITUTO DE PSIQUIATRIA HC/FM/USP 

E O HOSPITAL CENT~AL DE JUQUERI. 

SUBGRUPOS 

SubgJtu.po 1 

Servente 

A tendente 

A tendente de Enfermagem 

Cozinheiro 

Roupeiro 

Contínuo Porteiro 

Cabelereiro 

Barbeiro 

A tendente de Nutrição 

Magarefe 

Auxiliar de Laboratório 

Auxiliar de Laborterapia 

Trabalhador Braçal 

Foguista 

Chaveiro 

Vigia 

Pedreiro 

Mecânico 

Pintor 

Encanador 

Marceneiro 

SUB TOTAL 

INSTITUTO DE PSIQUIA 
TRIA - HC/FM/USP -

22 

104 

11 

1 

17 

2 

7 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

171 

HOSPITAL CENTRAL 
DE JUQUERI 

176 

163 

44 

20 

15 

9 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

439 
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SUBGRUPOS INSTITUTO DE PSIQUI! HOSPITAL CENTRAL 
TRIA - HC/FM/USP DE JUQUERI 

Subg!tupo 2 

Auxiliar de Enfermagem 50 59 

Escriturário 36 30 

Aux. Análise Clínicas 5 o 

Aux. Assist. Social 3 4 

Auxiliar de Mêdico 3 o 
Operador de Raios X 3 o 
Almoxarife o 2 

FotÓgrafo o 2 

Pesquisador Dactil. o 2 

Oficial de Administ. 4 1 

Secretário 1 o 

Professor o 1 

Desenhista 1 o 

SUB TOTAL 106 101 

SubgJtUpo 3 

Medico o 36 

Assistente Social 7 14 

Terapeuta Ocupacional 4 -

Farmacêutico o 3 

Psicólogo 6 3 

Enfermeiro 11 2 

Nutricionista 1 1 

Biologista 1 -

SUB TOTAL 30 59 



SUBGRUPOS 

Subg!Ulpo 4. 

Encarregado de Turma 

SUB TOTAL 

Subg-tupo 5 

Chefe Seção Ad.Geral 

Enc.Setor Ad. Geral 

SUB TOTAL 

SubgJtUpo 6 

Médico Assistente 

Medico SuperVisor 

Enfermeiro Chefe 

Enfermeiro Encarregado 

Médico Chefe 

Assist. Social Chefe 

Nutricionista Chefe 

Terap. Ocupac. Chefe 

Nutricionista Encar. 

Chefe de Seção Técnica 

Assist. Social Encar. 

Encarregado Setor Têcn. 

Farmacêutico Chefe 

Psicólogo Chefe 

Psicólogo Encarregado 

SUB TOTAL 

INSTITUTO DE PSIQUIA 
TRIA - HC/FM/USP -

2 

2 

12 

13 

25 

32 

11 

8 

5 

o 

3 

3 

3 

o 

o 

1 

o 

o 

1 

1 

68 
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HOSPITAL CENTRAL 
DE JUQUERI 

16 

16 

2 

2 

4 

o 

o 

o 

1 

4 

o 

o 

o 

1 

1 

1 

1 

1 

o 

o 

10 
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SUBGRUPOS !INSTITUTO DE PSIQUIA HOSPITAL CENTRAL 
TRIA - HC/FM/USP DE JUQUERI 

Su.bgJLU.po 7 

Diretor Serviço III 1 o 
Diretor Serviço li 

1 o 

SUB TOTAL 2 o 

Su.bgJLU.po 8 

Ass. Têcn.Serv.III 2 o 

Dir.Têcn.Serv. NI 9 2 

SUBTOTAL 11 2 

Su.bgJt.u.po 9 

Dir.Têcn. Dir .NIII 5 1 

Dir.Têcn. Dep. N 1 o 

SUB TOTAL 6 1 

TOTAL GERAL 421 632 
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R E S U M O 

INSTITUTO DE PSIQUIA HOSPITAL CENTRAL 
SUBGRUPOS DE FUNÇÕES TRIA HC/FM/USP DE JUQUERI 

N % N % 

1 171 40,6 439 69,5 

2 106 25,2 101 16,0 

3 30 7,1 59 9,3 

4 2 0,5 16 2,5 

5 25 5,9 4 0,6 

6 68 16,2 10 1,6 

7 a 9 19 4,5 3 0,5 

TOTAL 421 100,0 632 100,0 

Refletindo, em parte, as desvantagens da estru 

tura mais modesta do Hospital Central de Juqueri e, em 

parte, as condiçÕes em que se encontra a administraçãode 

recursos humanos neste Estado, particularmente na Secre 

taria da SaÚde, pode-se inferir da comparação entre a 

força de trabalho das duas instituiçÕes que, ao Hospital 

Central de Juqueri ê reservado um papel confirmador das 

deficiências da psiquiatria asilar, pois opera em total 

desacordo com o que deveria ser um atendimento cientÍfi 

co ao doente mental, isto ê,o papel docente-assistencial 

do Instituto de Psiquiatria. De outra forma, quais se 
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r1am as condiçÕes histórico-organizacionais que explicam 

a diversidade qualitativa dos recursos humanos de uma 

outra instituição? Vejamos, então, por parte, algumas ou 

tras constataçoes: 

a) o subgrupo 1, onde estao, entre outros, os 

atendentes, os atendentes hospitalares e os 

serventes, ê bem mais numeroso no Hospital 

Central no Juqueri (69,4%) do que no Insti 

tuto de Psiquiatria (41,0%), evidenciando a 

atribuição, aos serventes e atendentes do 

Hospital Central de Juqueri, de tarefas ele 

mentares de enfermagem que deveriam estar 

sendo executadas por Auxiliares de Enferma 

gem; 

b) no subgrupo 2, há uma proporção maior de Au 

xiliares de Enfermagem no Instituto de Psi 

quiatria (50 para 263 pacientes) do que no 

Hospital Central de Juqueri (59 para 942 p~ 

cientes). Ainda no subgrupo 2, há,no geral, 

desvantagem para o Hospital Central (16,0% 

para 24,6%) do Instituto de Psiquiatria; 

c) o subgrupo 3, de nível universitário, apr~ 

senta maior percentagem para o Hospital Cen 

tral porque, neste, as dependências de es 

trutura diminuem o numero de comandos le 

gais, levando a que os profissionais de 

vel universitário simples assumam, de fato, 

aquelas funçÕes.Isso vai se refletir no sub 
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te comentados; 
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adian 

d) o subgrupo 4, com as turmas, reflete.o quejá 

foi indicado como distorção: a divisão de 

trabalho até um nivel imprÓprio para uma u 

nidade hospitalar, além das dependências es 

truturais do Hospital Central de Juqueri; 

e) o subgrupo 5, comandos de nivel de seçao e 

setor de apoio administrativo, com 5,9% p~ 

ra o Instituto de Psiquiatria e apenas 0,6% 

para o Hospital Central de Juqueri reflete 

a pobreza institucional demonstrada; 

f) os subgrupos 6 a 9, todos com maiores pe~ 

centagens no Instituto de Psiquiatria,refl~ 

tem o mesmo fenômeno, para os comandos de 

nivel universitário e diretorias técnicas e 

administrativas. 

Em conclusão, o custo e o atendimento ao 

te mental no Hospital Central na enfermagem, na 

doen 

nutri 

çao e em outras áreas, e menor do que no Instituto de 

Psiquiatria. Mas, o que é mais grave, a ausencia e/ou a 

deficiência de algumas categorias profissionais 

fermeiro - está necessariamente fazendo com que 

como en 

outros 

servidores estejam se ocupando diretamente do doente sem 

estarem em condiç~es profissionais para tanto, além de 

refletir uma apropriação indébita do seu trabalho por 

parte do Estado, pois não são pagos para isso. 
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3.2.2 Pen~tenc~ã~~a de A~a~aqua~a e Manicâm~o Judic~ã~o 

TABELA 5 - COMPARAÇÃO DO DESENHO ESTRUTURAL LEGAL ENTRE 

A PENITENCIÁRIA DE ARARAQUARA E O MANICÔMIO 

JUDICIÁRIO 

PENITENCIÁRIA DE ARARAQUARA 

(Segurança máxima, lotação 

prevista= 500 presos*). 

1 - VTRETORIA 

a) Setor de Expediente 

b) Setor de Prontuários Pe 

ni tenciários 

II -GRUPO VE REABILITAÇÃO 

a) Diretoria 

b) Equipes Interdisciplinares 

de Reabilitação (tantas 
- . (1) quantas forem necessan.a~ 

c) Seção de Prontuários cri 

minolÕgicos 

d) Setor de Atividades Auxi 

liares 

e) Seção de Reabilitação com: 

Setor de Apoio Escolar 

f) Setor de Biblioteca e Do 

cumenta ao 

MANICÔMIO JUDICIÁRIO 

(Rospital-presÍdio,lotação 

em 27/11/83 = 664 pacie~ 

tes**) 

I - VIRETORIA 

II -SERVIÇO VE CLTNICAS PSIQUI!_ 

TRICAS 

a) Diretoria 

b) 5 (cinco) Clínicas Psi 

quiâtricas (nível de Se 

ção) 

c) Setor de Clínica Medica 

(1) "A!tti..go 238 - A-6 E-6q~pu Inte.ll.!Ü-6ciptiruvte6 de Re.ab-i.LU.a.ç.ã.o e a-6 
Eq~pe.-6 I nteJtdi..6 ci.pU.rulJr..e6 de VahJ Jri.zaç.ã.o -6 ~ c.omp<Mta-6 de. p~ 
-6oa.l c.om 6o~aç.ão u~veMitãJú.a, em upe.Ua.t de.: Mê~c.o Pl>~q~ 
:óul, M-6~te.nte SoUa.t, T eur..a.pe.uta Oc.upadona.t, Capei.ã.o, P-6~c.ologo 
e Pedagogo, de ~~e6~ência. c.om upe.dilizaç.ã.o ou e.x~ênda na-6 
Me.a-6 pe.nfte.nciâ.JLiM e de ~nolog.ia.. 
§ íi.ni.c.o - M Eq~pe.-6 I nte.Jl.!Ü-6dplinaJtU de Re.ab-<1-ü:.aç.ão da. c.a-6a 

-6a. de CU-6téd.ia e T~ento de TaubaXi. -6~ c..ompol>td-6, a-inda, po!t 
m~o-6 ci1~c.o-6 e C.iJtwr..giõu Ve.nt.ihta.-6. 



PENITENCIÁRIA DE ARARAQUARA 

III-SERVIÇO VE QUALIFICAÇÃO PRQ 
FISSIONAL E PROVUÇÃO 

a) Diretoria 

b) Seção Industrial 

c) Seção de Manutenção 

I V - SERVIÇO VE SAOVE 

a) Diretoria 

b) Equipe Médica e OdontolÕ 

gica 

c) Setor de Enfermagem 

d) Setor de Exames Comple-

mentares 

V - SERVIÇO VE SEGURANÇA E VIS 
CIPLINA 

a) Diretoria 

b) Setor de Portaria 

c) Setor de Controle 

d) Seção de Vigilância com 

4 turnos 

e) Setor de Cadastro 

f) Setor Auxiliar de Segu 

rança 

120 

MANICÔMIO JUDICIÁRIO 

III-SERVIÇO VE PERTCIAS 

a) Diretoria 

b) Seção de Arquivo Médico e 

Estatística 

c) Seção de Documentação Pe 

ricial 

d) Setor de ComunicaçÕes 

IV- SEÇÃO TtCNICA AUXILIAR 

a) 13 (treze) Turmas de Ser 

viços Gerais 

V - SEÇÃO VE AVMINISTRAÇÃO 

a) Setor de Expediente e Pes 

soal 



PENITENCIÁRIA DE ARARAQUARA MANICÔMIO JUDICIÁRIO 

VI -SERVIÇO VE ADMINISTRAÇÃO 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Diretoria 

Seção de Comunicação Admi 

nistrativa 

Seção de Pessoal 

Seção de Finanças 

Setor de movimentação de 

contas índividuais dos 

presos 

Seção de Material e Patri 

mônio 

e.l) Setor de Compras 

e.2) Setor de Almoxarifado 

e.3) Setor de Almoxarifado 

da Produção 

VI - SEÇÃO VE n NANÇAS *** 

121 

VI I - SETOR VE MANUTENÇÃO I NVUS 

TRIAL 

VIII-SEÇÃO VE MATERIAL E PATRI 

Mé'JNIO 

a) Setor de Suprimento 

* Decreto n9 13.312 de 13/03/79 

** Decretos n9s 49.167/67 e 52.183/69 

*** Decreto n9 15.227/80 



RESUMO 

NÍVEIS DAS UNIDADES 

4Q nlvei 

Divisão Técnica ou Admin. 

5Q nlvei 

.Serviços Técnicos ou Adm. 

6Q nlvei 

Seção Técnica ou Admin. 

7Q nlvei 

Setor ou Turno Técnico 
ou Administrativo 

Não pM.vÃÃ.to - Twzma. 

TOTAL DE UNIDADES 

~ENITENCIÂRU 
DE 

ARARAQUARA 

1 

5 

14 

16 

o 

36 

(1) Estrutura legal vigente 
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MANICÔMIO JUDICIÁRIO 
(1) (2) 

1 1 

5 

11 19 

5 46 

13 16 

32 87 

(2) Estrutura conforme Decreto n9 13.350/79, Ja revogado. 

Come.n.tâ.Jt-i.o-6 

O total de unidades de todos os níveis jã mos 

tra uma diferença de 4 para menos, entre Araraquara e Ma 

nicÔmio e, se fossem incluídas as Diretorias (de Divisão 

e Serviço) nessa contagem, a. diferença seria de 6. 

-A comparaçao do numero total das unidades, de 

vários níveis, em que as atividades estão sendo executa 

das mostra, no conjunto, uma situação estrutural bemmais 

modesta para o Manicômio como, por exemplo, no caso da 
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Seção Técnica Auxiliar, que tem a seu cargo as a ti vida 

des de Serviço Social e outras atividades paramedicas. 

Nota-se, ainda, a existência das Turmas de Ser 

v1ços Gerais, que equivaleriam a turmas de trabalho de 

-campo, braçal, conservaçao de entradas, de desinsetiza 

çao e outros similares. No Manicômio - como em todo o 

Bloco Juqueri, tais turmas, sob comando de Encarregados 

de Turmas,estão desempenhando tarefas que-normalmente se 

riam estruturados, no minimo, como Seção ou Setor. 

Foram incluÍdas, no resumo, apenas para efeito 

comparativo, as unidades previstas no Decreto n9 13.350/ 

79, permitindo observar que teria sido melhoradas a si 

tuação estrutural do Manicômio Judiciário, caso aquela 

medida não tivesse sido revogada. A área de enfermagem, 

por exemplo, atualmente sem nenhuma referência estrutu 

ral, teria, no citado Decreto n9 13.350/79, o nível de 

Serviço, com uma Seção, 4 Setores e 12 Turnos. 
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TABELA 6 - COMPARAÇÃO DO ESTOQUE DE RECURSOS HUMANOS EN 

TRE A PENITENCIÁRIA DE ARARAQUARA E O MANICÔ 

MIO JUDICIÁRIO. 

S U B G R U P O S 

Subg~utpo 1 

Atendentes 

Serventes 

Cozinheiros 

Vigia 

Auxiliar Laborterapia 

Barbeiro 

ContÍnuo-Porteiro 

Roupeiro 

Jardineiro 

Magarefo 

Operador de máquina 

Aux. Laboratório 

Pedreiro 

Reparador Geral 

Eletricista 

Encanador 

Foguista 

Trabalhador Braçal 

Cabelereiro 

Fiscal Sanitário 

Operador Mãq. Caldeiras 

Motorista 

SUB TOTAL 

PENITENCIÃRIA 
DE ARARAQUARA 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

o 

1 

o 

1 

o 

o 

o 

o 

3 

6 

MANICÔMIO 
JUDICIÁRIO 

202 

100 

33 

20 

11 

11 

8 

8 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

o 

425 
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S U B G R U P O S PENITENCIÁRIA MANICÔMIO 

DE ARARAQUARA JUDICIÁRIO 

Subg!Ut.po 2 

Auxiliar de Enfermagem 1 24 

Escriturário 8 23 

Oficial de Administração o 1 

Guarda de Presídio 212 o 

Mestre de Artesanato 15 o 

Operador de Raio X 1 o 

Operador de TelecomunicaçÕes 1 o 

SUB TOTAL 238 48 

Subg!Ut.po 3 

Assistente Social 2 8 

Medico 5 21 

PsicÓlogo 1 5 

Terapeuta Ocupacional o 5 

Enfermeiro o 3 

Técnico Desportivo o 3 

Cirurgião-Dentista 3 2 

Farmacêutico o 1 

Engenheiro AgrÔnomo 1 o 

SUB TOTAL 12 48 

Subg!Ut.po 4 

Encarregado de Turma o 12 

SUB TOTAL o 12 



' '. 

S U B G R U P O S 

SubgJr_upo 5 

Chefe de Seção(Adm.Geral) 

Encarregado Setor (Adm.Gera1) 

Encarregado Setor(Manutenção) 

SUB TOTAL 

Médico Encarregado 

Médico Chefe 

Chefe Seção Técnica 

Farmacêutico Chefe 

SUB TOTAL 

Subg/{_Upo-6 7 a. 9 

Agente Serv.Civil N.II 

Diretor Serviço N.II 

Diretor Técn.Serviço II 

(G. de Reabilitação) 

Diretor Técnico Divisão II 

SUB TOTAL 

TOTAL GERAL 

PENITENCIÁRIA 

DE ARARAQUARA 

9 

15 

24 

o 

1 

o 

o 

1 

o 

5 

1 

1 

7 

288 

MANICÔMIO 

JUDICIÁRIO 

2 

3 

1 

6 

1 

3 

2 

1 

7 

1 

1 

1 

o 

3 

549 

126 
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RESUMO 

PENITENCIÁRIA MANICÔMIO 
S U B G R U P O S DE ARARAQUARA JUDICIÁRIO 

N<? % N<? % 

1 6 2,1 425 77,4 

2 238 82,6 48 8,7 

3 12 4,2 48 8,7 

4 o 12 2,2 

5 24 8,3 6 1,1 

6 1 0,3 7 1,3 

7 a 9 7 2,4 3 0,5 

TOTAL 288 100,0 549 100,0 

-Pode-se inferir da comparaçao entre as duas ins 

tituiçÕes, que: 

a) os internos do Manicômio estao tendo os 

cuidados imediatos de vigilância, enferma 

gem e de higiene, prestados pelos servido 

res do subgrupo 1 (onde estão os Atenden 

tese Serventes), que representam 77,4% do 

total da força de trabalho. A presença de 

Auxiliares de Enfermagem nesses cuidados 

representa apenas cerca de 4,3%; 

b) os presos da Penitenciária de Araraquara 

estão recebendo vigilância e primeiros a 

tendimentos e assistência ocupacional dos 

servidores do subgrupo 2 (onde estão os 
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Guardas de Presidio), que representam 82,6% 

do total; 

c) os subgrupos 3 e 6 sao ma1s numerosos no 

Manicômio do que na Penitenciária de Arara 

quara por dois motivos: 

c.l)as Equipes Interdisciplinares dos Gru 

pos de Reabilitaçio da Penitenciiria de 

Araraquara não estava~ completas, - -a ep~ 

ca deste levantamento, aguardando a cria 

çao de cargos cuja proposta jâ se encon 

trava na Casa Civil do Governador; 

c.2)as atividades medicas do pessoal da Pe 

nitenciâria são as próprias das inter 

corrências clinicas ou de enfermagem com 

os presos e, alem disso, as atividades 

de terapia ocupacional (que se presume 

fossem liberadas por Terapeutas Ocup~ 

cionais) estavam sendo executadas pelos 

15 Mestres de Artesanato do subgrupo 2. 

d) o subgrupo 4, inexistente em Araraquara, 

tem sua presença no Manicômio explicada p~ 

los Encarregados de Turma que estão de sem 

penhando,com modestissima remuneraçio, as 

tarefas de pequenos comandos e de ativida 

des administrativas e de apoio que não têm 

-expressao estrutural legal, conforme pode 

ser visto na comparação do desenho organi 

zacional das duas instituiçÕes; isso vai 
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se refletir na observação.abaixo; 

e) os numeros de servidores no subgrupo 5, en 

globando os comandos de setor e seção admi 

nistrativa e os do subgrupo 7 a·9,. Diretorias, 

tem por base a modernização organizacional da 

Penitenciária de Araraquara ocorrida em 

1979, enquanto que a estrutura legal do Ma 

nicômio Judiciário data de 1967, não tendo 

logrado implantação a estrutura dada pelo 

Decreto n9 13.350/79, apenas tendo ocorri 

do, mais recentemente, a criação de uma Se 

çao de Finanças e de um Setor de Manuten 

-çao Industrial. 

Em conclusão: 

a) os atendentes e os serventes no Manicômio 

Judiciário estão permitindo ao Governo um 

atendimento de baixo custo aos pacientes 

lã internados pois, em termos,de no minim~ 

de auxiliares de enfermagem e de carcera 

gem,o custo seria muito mais elevado; 

b) a situação dos atendentes e dos serventes 

do Manicômio está perpetuando o que jâ fo~ 

apontado por TRAPÉ (1949) como grave 

distorção no Juqueri: » ••• que 06 en6e4me~ 

406 daquele e6tabeieeimento 6ão apena6 in 

tituiado6, poi6 não pa66am de gua4da6 que 

6e 4eveia4am eompetente& ... o indivZduo 

admitido pa4a exe4ee4 a6 6unçÕe6 de gua4da 

-e 



130 

equ~i~b~a~ ~eu o~denado, que ehega hab~ 

tuaimente eom at~azo de 4 me~e~ ... po~~ 

bem, d~ante da~ pe~~peet~va~ de 12 ho 

~a~ d~â~~a~ de iabo~, d~ante de uma ai~ 

menta~ão ó~ugaiZ~~~ma e de ~Õb~~o~ ven 

e~mento~ men~a~~, d~ante da po~~~b~i~d~ 

de iong~qua de v~~ a ~e~ enóe~me~~o men 

dum 

óe~me~~o~ a ~e~pe~to do~ doente~ têm 

g~ande ~mpo~tâne~a pa~a o p~~qu~at~a na 

avai~a~ão do~ d~~tu~b~o~ mentai~, u~ge 

p~e~ta~-ihe~ não ~õ a aten~ão devida eo 

mo também inte~e~~a~-~e peio~ ~eu~ p~~ 

dua~ ho~a~ e me~a ao pa~~o que o~ enóe~ 

me~~o~, dado o ho~ã~~o e~tabeiee~do, pa! 

~am aii o d~a todo ... ". 

3.3 O ag~avamento da~ de~iguaidade~ 

-Poucos dias apos uma tentativa de fuga no Mani 

cômio Judiciário ocorrida em 9 de janeiro de 1983, na 

qual morreram um Atendente e seis internos, o Governador 

do Estado encaminhou a Assembléia Legislativa (Mensagem 

n9 28, de 17/01/1983 -Projeto de Lei Complementar n9 

4/83) uma proposta de concessão de adicional de pericul~ 

sidade aos servidores em exercício permanente em estabe 
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lecimento penitenciário. 

No Artigo 29 do Projeto, sem mencionar o Mani 

cômio Judiciário, o adicional era fixado em 307. sobre o 

padrão em que estivessem enquadrados, para todos os ser 

vidores (exemplo: Diretor, Escriturários, Mestres de Ar 

tesanato, Dentistas, Enfermeiros, Professores e outros) 

em atividade dentro da prisão, conforme exposição de mo 

tivos, exceto para os abrangidos pelo Regime Especial de 

Trabalho Policial que, no caso dos Guardas de PresÍdio, 

era de 707. pela sujeição a Regime Especial de TrabalhoPo 

licial - RETP. 

A exposição de motivos justificou a proposta 

como tendo origem nas desigualdades de cobertura finan 

ceira,que se evidenciaram nas recentes rebeliÕes havidas 

na Casa de Dentenção e na Penitenciária do Estado,ou se 

ja, todos os servidores correram perigo e não apenas os 

Guardas de PresÍdio. 

Ora, o Manicômio nao ê estabe~ecimento penite~ 

ciário e enquanto se repetirem as costumeiras discussÕes 

sobre sua subordinação e, caso nao seJa transferido para 

a Secretaria da Justiça, ficariam ainda maiores as desi 

gualdades de remuneraçao entre os seus servidores e os 

dos estabelecimentos penitenciários. 

Assim, ficam agravadas as desigualdades, ainda 

com maiores prejuízos para o Manicômio, pois os atuais 

Serventes e Atendentes que já deveriam ter os 

das funçÕes que, de fato, exercem (Auxiliar de 

salários 

Enferma 

gem ou Guardas de PresÍdio, com outra denominação), se 
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eventualmente forem transferidos para a Secretaria da Jus 

tiça~ precisarão de lei para adequarem seus cargos ou 

funçÕes e~ enquanto isso~ receberão nos padrÕes prÓprios 

das suas funçÕes legais. 

O projeto foi aprovado sem alteraçÕes ou man1 

festaçÕes dos Deputados de qualquer partido~ bem como 

sem manifestaçÕes publicas de entidades que~ sob vários 

enfoques, manifestaram-se indignadas quanto às condiçÕes 

do Manicômio por ocasião da fuga do dia 09 de janeiro de 

1983. Resultou na Lei Complementar n9 315, publicado no 

Diário Oficial do Estado a 18/2/1983. 

Segundo os salários legais e os aumentos pr~ 

vistos, há diferenças consideráveis de remuneraçao para 

algumas funçÕes, conforme se pode depreender da Tabela 

n9 7. 

A greve de 1947* refletiu essas e outras dis 

torçoes. 

Enfim, ê uma longa e triste história essa do 

* A Gazeta, Jornal Trabalhista, Folha da Manhã~ O Estado 
de Sao Paulo~ Diário da Noite, A Noite~ Diário de São 
Paulo, Correio Paulistano: Noticiários de 4~ 5 e 6 de 
março de 1947: greve geral de 2.000 empregados da por 
taria, limpeza, panificação, cozinha, enfermaria; 
etc.; motivos da greve: falta de pagamento e atraso de 
3 meses~ e aumento de vencimentos, já que a maioria 
dos servidores recebia C$ 500 mensais, jornada de 8 ho 
ras de trabalho e pagamento das horas excedentes; fol 
gas remuneradas, reestruturação justa e honesta e uma 
administração que se interessasse pelos servidores e 
pelo Estado. Um Manifesto dos Empregados da Assistência 
a Psicopatas - Hospital de Juqueri - dirigido ao Gove~ 
no, ao Secretário de Educação e Saúde, aos partidos e 
ao povo paulista~ foi publicado no dia 5/3/1947 no Jor 
nal Trabalhista. 



133 

desvio de funçÕes de a tendentes e serventes no Manicômio, 

para outras atividades que seriam melhor remuneradas num 

pacto justo de trabalho. 

Explicam-se, assim, as dificuldades que se en 

contram, por vezes insuperãveis, para recrutamento de 

pessoal, especialmente o que nao ê encontrãvel nomercado 

de trabalho de Franco da Rocha e municÍpios vizinhos.São 

-numerosos os exemplos de editais para recrutamento de me 

dicos, enfermeiros, que não encontraram resposta. 

Isso, explica, também, a freqUência da utiliz~ 

çao de pessoas em funçÕes para as quais nao estao devida 

mente adestradas e a ausência ou presença insignificante 

de pessoal profissionalizado. 

StrYiço da Biltlioteca e Documentação 
FACULDADE DE SAÚDE ~ÚBLICA 
UIIYEISIDADE DE SAD PAULO 



TABELA 7 - COMPARAÇÕES, PELOS VALORES INICIAIS, DOS SALÃRIOS DE ALGUMAS 

CATEGORIAS DE SERVIDORES. 

REF. E VALORES INICIAIS - CR$ 
CARGO OU FUNÇÃO I TABELA 

I março a junho 83 (inicial) janeiro 83 19/2/83 
-===-=· . 

A tendente 2/6 31.916,00 36.704,00 51.704,00 

Atendente de Enfermagem 

(nas autarquias) 8/6 42.771,00 49.186,00 69.287,00 

Auxiliar de Enfermagem 11/6 49.514,00 56.938,00 80. 208,00 

Guarda de Presídio 

(+ R.E.T.P. • 70%) I 10/1 72.430,00 * 83.293,oo** 117.337 ,oo*** 

Servente 

* (42.606,00 + 29.824,00) 

** (48.996,00 + 34.297,00) 

*** (69.022,00 + 48.315,00) 
1-' 
(,.,.) 

~ 
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IV - POPULAÇAO DE INTERNADOS 
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1. CONSIVERAÇUES INICIAIS 

A população de internados pode ser caracterizada a 

partir de dois aspectos: um, quanto ao n~mero· de paciente~ 

desde os encontrados no velho "asilo" de São Paulo que eram 

os que viriam a ser transferidos para o novo hospital de 

Juqueri e, outro, pela apresentação de análises e dados 

sistematizados, pela abrangência de problemas tratados na 

quela epoca e, ainda hoje, atuais. 

Os primeiros dados sistematizados -sao de ROCHA, na 

série "Estatísticas e Apontamentos", de 1899 a 1901 e um 

outro folheto, de 1911, "Estatísticas do Hospício de Alei 

nados de Juquery". são de 1919 .Qs dados de PASSOS, quando a 

bordou o problema da loucura em São Paulo. 

Para não sacrificar a autenticidade e o estilo dos 

apresentadores daqueles documentos mais antigos,preferimos 

juntar, tal como foram escritos, alguns trechos daqueles 

trabalhos. 

Assim, temos, em ROCHA(l899), uma anãlise da supe~ 

lotação: ''Quando o novo Ho~.>pic.io de Juquvz.y :tiveJL, 

num 6u:tuJLo longinquo, doente~.> em :tal nume!Lo que im 

po~.>~.>ibili:ta a admini~.>:t!Laç~o, digamo~.> de mil doente~ 

uma poJLçtio de~.>:te.6 podeJLâ. .6e!L !Lemo vida pa!La pequena!.> c.~ 

lo nia~.> ag!Lic.ola~.>, piLo x.Zma.6 à~.> c.idade.ó. Peq uena.6 c.olo 

nia~.> modé.6:ta.6, ~.>ingella~.>, de admini~.>:tJLaç~o :também 

mu.i:to .6imple~.>,c.on.6:tando apenai.> de um admini~.>:tJLado!L 

e 2 en6eJLmeiJLo.6 bon.6, ~.>eJLven:te~.> e gua!LdQÂ em nume!Lo 

limitado, ~.>eJLviJL~o c.omo ~.>uc.c.u!L.6ae.6 do ho~.>pic.io c.en 
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t~al, ~ecebendo ~5mente o~ doente~ ch~onlco~ e lnol 

óen~lvo~, já e~tudado~ e, digamo~ me~mo, dl~clplln~ 

do~ no cent~o. Que e~te~ pequenoh hohplclo~ não po! 

~am, po~ lei, ~ecebe~ doente~ de out~a p~ocedêncla 

~lnão do ho~plclo cent~al, ê condição lndl~pen~âvel 

pa~a ga~antla cont~a abu~o~ multo poh~lvelh. O he~v{ 

ço medico pa~a mole~tla~ lnte~cu~~ente~, qualque~ me 

dlco o óa~ã com pequena ~emune~ação". (pig. 11). 

Ainda de Rocha (190Q): "0 nume~o total de doenteh 

ent~ado~ du~ante o anno óol de 259. Na 

óigu~a meno~ nurne~o, po~que muito~ do~ ent~ado~ hao 

habitue~, não devem augmenta~ a e~tatl~tica em ~ela 

ção ãh óo~ma~ de mole~tla~. Out~o~ não têm ainda um 

dlagnohtico bem e~tabelecldo, tendo ent~ado poucoh 

diah anteh de ence~~a~-he o anno. Tlvemoh ~o co~~e~ 

do anno uma media de 590 doenteh em t~atamento: 110 

na colonla de Juque~y e 42 na ca~a velha da Capital". 

Seguem-se três quadros áa obra citada, onde se pode 

observar a forma de apresentação dos diagnÓsticos da 

-epoca. 

ROCHA 1901 ""Ent~a~am pa~a o Ho~piclo, du~ante o 

anno- ólndo, 729 doente~. Foi muito ~e~t~lcto o nume 

~o de ent~ada~ du~ante o anno, po~ ~e~ mate~lalmente 

lmpo~hlvel colloca~ maih doente~ no Ho~piclo velho 

da cidade. O a~ylo de alienado~ de Juque~y ainda não 

ehtâ concluldo. A colonia annexa a elle, unica pa~te 

que óunclona, manteve o nume~o de 110 doente~, do& 

quae~ hÔ óalleceu um em todo o anno. E~te ca~o unico 
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MOLESTIAS 

--------~--------~--------------~~--------------· 

Desenvolvidas em cerebros •Jue attiugiram ao grao llomcos I M ulhm~_ 
normal de evolucao 

hycho-N en·oru 

"Mania, exclta~~o manlaca. 
Lypemania • • • • • 

Cenbro-PsychoiiU 

Mania grave. • • . • 
Dllllrio cltronico system. (Magnnn) 
Loucura porlodloa • • . • • 
Loucura con!:'ccutl\·a a portnrbaçôes phy~<ka~. 

extra corobrnos, intoxlcaçl!.o, rlellrlo ugudn, 
alcoolismo ng-ndo, etc. • • 

Estnpor alncinat{)rio • • • • 
Domcncla. • • 

Cereln-opa thial 

Mcnln!Zo perl·oncl•phnllto diffnsa. 
AlcooliHruo chronlco. • • • 
Syphilis cerebral • 

Consl ilur.iouars tlr\·ida~ an de~nnrl ri rncnln 
incumpiPto rlo cerehrn 

Paranoia, dolirio sem baso affectivn. • • 
Loul'ura substituindo á I h;\"!'ltoria • • • 
ou oxlstindo com a. • J opilcp~tla • • 

' moral • • • • 
Loucura • • • • • I lmpnlsiTa. • • 

dos dog(lnerndos , 
Idiotia. • 
lmbccllid•llo 

Total. 
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de ob~to 6o~ um doente t~an~6e~~do da c~dade já em 

pe~~~ma~ cond~çõe~ de ~aude, cachect~co. Razoavelmen 

te ~e pÕde d~ze~ que não houve ca~o algum de ob~to 

ria colonia. Vo~ doente~ ~ecolhido~ no co~~e~ do anno 

muito~ ~ão ~eent~ado~, algun~ chega~am ha pouco tem 

po, não têm um diagno~tico bem ~egu~o. t a ~azao pó~ 

que o nume~o que 6igu~a na e~tati~tica da~ 6Õ~ma~ de 

mole~ tia~ ê in6 e~io~ ao da e~tati~t~ca o 6 6ici..al, ad 

mini~t~at~va. Sendo a e~tati~tica da~ 6Õ~ma~ de mo 

le~tia~ um t~abalho ~e~um~do em pouca~ pagina~, JU~ 

tâmo~-lhe, como em out~o~ anno~, alguma~ nota~ de~ 

p~etenc~o~a~ ~ob~e o me~mo a~~umpto, que, po~ pouco 

que ~eja, te~ão ~emp~e algum inte~e~~e. São Paulo,1Q 

·de janei~o de 1901". (pãg. 3). 

Na mesma obra FRANCO DA ROCHA fala dos internados 

criminosos que, mais tarde, viriam a ser confinados 

no Manicômio Judiciário: "Alienado~ e c~mino~o~ 

Ve~de 1896 atê hoje 6o~am ~ecebido~ no Ho~pic~o 37 

alienado~ ~êo~. A maio~ pa~te delle~ ê de c~imino~o~ 

alienado~; a out~a pa~te ê de al~enado~ c~imino~o~. 

Têm ~e ap~e~entado a~ 6Õ~ma~ ma~~ dive~~a~, dent~e 

elia~ a mania, um ca~o unico, e ê me~mo o 

que vemo~ com e~~a p~ycho~e. P~edominam no~ 

p~ime.i!to 

aliena 

do~ c~mino~o~ a~ dive!t~a~ modalidade~ da epilep~ia, 

p!tincipaimente o e~tado c!tepu~cula!t, e no~ c!timono 

~o~ al~enado~ o deli~io pa~anoico de pe!t~eguição". 

(pãg. 23). " ... Exi~tem 8 que ap!te~entam a~ modaiidE:_ 

de~ dive!t~a~ de epile:p~ia. Com deli!tio amb~c~o~o,ta~ 

bem c!t~m~no~o alienado, v~ndo da penitenciaJtia de 
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São Paulo. Con~~denamo~ e~te Qa~o Qomo nano. Fo~ 4e 

Qofh~do Qomo Qn~m~no~o um de~Qfa~~~6~Qado, do~ tae~ 

a que aQ~ma no~ ne6en~mo~. Fo~ ~ofdado e pnetendeu 

~en jonnaf~~ta, ma~ nao e uma nem outna Qou~a. Na Qa 

de~a d~z~am que dev~a ~n pana o Ho~p~Q~o; no Ho~p~ 

Q~o ena um tonmento, ma~ não def~nava nem pneQ~~ava 

de tnatamento med~Qo. Fo~ pana a nua. Ah~ o~ que o 

QonheQ~am d~z~am que effe dev~a e~tan no Ho~p~Q~O . .. 

Cfa~~~6~Qado~ QOmo mefanQhof~QO~ ha 6. o~ 10 ne~tan 

te~ ~ão: 4 ~mbeQ~~ QOm def~n~o panano~Qo, e 6 degen~ 

nado~, ~ntofenante~, que ~ob a in6fuenQia de um po~ 

QO de alQool de~~qu~libnam-~e de todo, e Quja louQu 

na não pode a n~gon ~en Qhamada alQool~Qa. Cont~nua 

mo~, QOm a pnat~Qa, a ~ent~n ~enia~ d~66~Quldade~ o 

n~unda~ da de6~Q~enQ~a da le~ em nelação ao~ del~n 

pentunbaçõe~ 

menta~~ de QanaQten tnan~itonio. O 0aQto ê 6aQilimo 

de ~en demon~tnado,e pana ~~~o neQonnemo~ ao 

que ~e no~ apne~entou ha um me~. Um ind~v~duo 

quil~bnado,~ntonelante ao u~o do alQool, ê 

ult~mo 

de~ i 

ataQado 

de 'del~n~un~ tnemen~', e ne~~e e~tado pnat~Qa uma 

~en~e de de~at~no~; mov~do pon afluQinaçõe~ atennado 

na~ 0eãe gnavemente a um homem ~em o menon mot~vo, 

~endo me~mo ~eu amigo. ReQolh~do ã Qadeia e exam~na

do, ~em di66iQuldade tonna-~e Qlana a ~~tuação. Ma~ 

QOm a ab~t~nenQia e a neQlu~ão, o delinquente volta 

ao ~eu e~tado nonmal em 5 ou 6 d~a~. Que 0azen de~te 

homem? O Qn~tenio da tem~bil~dade do delinquente não 

ê lei entne nô~. Quando ~e tnata de um epilept~Qo o 
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Molestins com~titucionaes .devidM . no desen \·olV~ment.o 
incompleto do cerebro 

·· - · -~- - -· - .. .. - · ·"' 

lnomens I li ull"": 
- -- ---

Pnrnnola (dollrlo som base arrectlva) . . . . 9 8 

J,oucnra sGbstitulnd.o a . . •• . \ hysterla. - 2 

ou existindo com a . . . . . l!pll!!p!llêl. 8 1 

J,oncura dos dogeneudos (moral . e lmpnlsiya).: . !j 1 

Idiotia . . . . . . . . . . . . •· 1 

Imbecilidade. . . . . . . . . . . o 

Total. . . . . . 89 22 

. - ... 

::! •:;;3 .. . ~ o 
u :;sós ~· :g u ã c 

-g~.9c.. ~ o 
·c t ...... õ 
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Q, 

ã .., co. o 
111 :! 8-o'!;§· ü O e~ e !i.,<>o 

.!! e .. •., x-·• e c tf\- • 
c c c - 8 c, u ~@t2~~ a;: c e; ::r e ., 
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Homons . . 7 15 • 9 6 R 6 
Molhorea. . 5 4 - 1 2 - 1 

BrnzllPiros g 7 .. i 5 s .. 
Bxtrangelros. 3 12 - 3 a 5 .8 · 

Rranco1 . . 6 11 :t n R G 7 
Pardos . . 3 1 - I . - s -
Proto1 . . 8 1 1 - - - -

- . .. ---- - -
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o =i. "" .. - =-c .. 
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FóRMAB 

Ql • o ~ 
u ., • o ... ~ 

IIISCII -;u.a 111 I 

~ ü -~ •o• c~ - ~ c g,.a s-= .. "~ .! ' ' 
:a Cll i ' 

e f e ~o u"" õ 
~ • IIICII :=-a. c~ :; 

D 

o o..• ~·· 
..J" e --- ·-=-=-=r -== =---' = - - - . 

Homens . . 3 ~ g· K ~ 1 6 
MulhorEa. . - 2 3 3 1 - -
Brazllolros . - 2 12 7 2 I 4 
Extrangelros. 3 2 - 4 4 - :t ' 

Brancos. . 3 2 8 10 5 1 ( 

P11rdos . - - 2 - 1 - -
PrPtos . . - 2 2 I - - 2 -. 
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~~m~dio não ê dióieii. R~e~b~moi-o no Ho~pieio ~ 

ahi 6iea, po~qu~ m~~mo no~ int~~vaio~ do~ ataqu~~ ou 

do~ ~quivai~nt~~ ~pLt~ptieo~ ~ti~ ê um do ~nt~ ~ o t~~ 

tam~nto ê ju~tióieado. Ma~ no ea~o do aieooti~mo, 

-
~ 

iniiudiv~i (Nota: no original, havia neste trecho u 

ma remissão e, em nota de rodapê, Franco da Rocha faz 

comentários sobre o caso) . A ~oei~dad~ não pÕd~ eon 

tinua~ ~xpo~ta ã~ eon~~qu~neia~ do abu~o do ateooi 

po~ pa~t~ daqu~ii~~ d~iinqu~nt~~. O Ju~y o~ ab~oiv~ 

~a, po~qu~ ~~atm~nt~ o~ ~~u~ aeto~ 6o~am p~atieado~ 

~ob a in6iu~neia d~ um ~~tado mo~bido. NÕ~, qu~ a ea 

da mom~nto ob~~~vamo~ ~~t~~ 6aeto~, t~mo~ o d~v~~ d~ 

ehama~ pa~a ~ti~~ a att~nção do~ pod~~~~ eomp~t~nt~~ 

Não eança~~mo~ d~ ~~pi~a~ ~~t~ 6aeto~ atê qu~ ~ ~ja 

tomada uma p~ovid~neia i~gat" (pãgs. 23, 24 e 25). 

ROCHA (1911) diz: 

"0 num~~o d~ do~nt~~ da ~~eçao d~ t~atam~nto, 

-qu~ ~o Ho~pieio C~nt~ai, attingiu ~m 7977 a 786 ~~n 

do 432 hom~n~ ~ 354 muth~~~~. A ~ama total d~ do~nt~~ 

da~ div~~~a~ ~~eçõ~~ ~ubiu a 1.267 (mii duz~nto~ ~ 

~~~~~nta ~ ~~t~l. o~ 481 qu~ não ~~tão no Ho~pieio 

C~nt~at, aeham-~~ di~t~ibuido~ p~ta p~im~i~a ~ ~~gu~ 

da Cotonia~, p~ta 6az~nda C~~~~iuma ~ ~ua~ d~p~nd~~ 

eia~ ~ 4 7 na a~~i~t~neia 6amitia~". 

'V Ho~pieio jã não eompo~ta o num~~o d~ do~nt~~ qu~ 

~xi~t~m hoj~ no E~tado d~ S. Pauto. Comaeon.&t~ueção 

d~ um pavilhão ~~p~eiat pa~a aii~nado~ e~imino~o~ ~ 
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do~~ pav~lhõe~ (um pana eada ~exo) pana mole~t~a~ ~n 

teneonnente~, augmentan-~e-â a lotação e havenã e~p~ 

ço pana ma~~ eem ou eento e v~nte ~n~ano~; ~~~o p~ 

nêm não ad~anã pon ma~~ de um anno, ~~ tanto, a eon~ 

tnueção de um novo ho~p~e~o, melhonamento e~~e que 

me paneee ~nad~avel~. 

" O E~tado tem tne~ m~lhõe~ de hab~tante~ e toda~ a~ 

eond~çõe~ de v~da ag~tada, pnogne~~~~ta, que eoneon 

nem pana augmentan e nunea pana d~m~nu~n o númeno de 

vene~do~ na luta pela ex~~tene~a. A e~dade de Pan~z 

tem ~e~~ gnande~ a~ylo~ pana tne~ m~lhõe~ de hab~tan 

te~. S. Paulo ~o tem um·"! 

·~ ~nd~~pen~ãvel a eon~tnução de um novo ho~p~e~o,que 

podenã ~en ~n~tallado na~ pnox~m~dade~ do aetual e 

~o pana homen~, o que tonnanã todo o ~env~ço adm~n~~ 

tnat~vo ma~~ eeonom~eo e 6ae~l". 

'tJ aetual Ho~p~e~o, de~oeeupada a ~eeçao do~ homen~, 

da qual ~e de~xanã apena~ um pav~lhão pana a entnada 

e ob~envação, tenâ então aeommodação pana duzenta~ e 

e~neoenta (250) mulhene~, que não 6~eanão ma~~ e~pa~ 

~a~ pela eade~a~ do E~tado~ 

'! e~~a d ~olução que me paneee ma~~ nazoavel"· 

'~amo~ aqu~ uma e~tat~~t~ea eompleta do A~ylo Colonla 

de Juqueny. Pon ella ~e 6anã juizo ~obne o mov~mento 

do In~tltuto, não ~õ em nelação ao~ doente~ eomo em 

nelação ao ~envlço admln~~tnatlvo"· 

Os quadros do movimento estatístico do ano de 1911 
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sao em maior numero do que os dados dos anos anteriores 

de cujos dados dispomos, bem como sao apresentados com 

muitas outras variáveis nao constantes daqueles. são os 

seguintes: 

Movimento estatistico Jo Hospicio de Alil'n:lltos dur:m.tc 

o annu de I 9 I t 

'Elllltlom em 1.• ~~~ Jon~lro . 
F.ntrarom olnntnt.e o anno 

Anblram dommte o anD•I 

}'~llecrntrn olttrontr o anno 

• 
'Y.Jt.htlam· em Ht df\ Deaemhr<> • 

lJ•• 'l"t llrr · 

,.,.,,. nlln •n 

,7J,.. c,frrn•o• 

~ 
Co1rodno 

Melhorod011 

Nlo enr••loo 

P'llllD 

Total 

Janeiro. • 

l!ar~ 

Ahrll 

)la.lo. 
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PASSOS. (1919),diz: "A pe~eentagem do~ alienado~ exl~ten 

te~ no E~tado de S. Paulo, não pôde ~e~, aetualmente, d~ 

te~mlnada eom exaetidão, vl~to te~-~e eon~a l~~o, dua~ 

g~ande~ ba~~el~a~, po~ o~a lnt~an~ponlvel~. A p~imel~a, 

~em ~azão de ~e~, e po~ l~~o lmpe~doavel, e a 6alta ab~~ 

luta de dado~ e~tati~tleo~ ge~ae~ do E~tado, e, a ~egu~ 

da a de6lelente ho~pitalizaç.ão do~ alienado~ ... ". "In6~ 

llzmente a Repa~tiç.ão de E~tatl~tlea não pôde no~neee~ 

o~ dado~ de que neee~~itamo~, pol~ não ha, n'aquella Re 

pa~tiç.ão, nenhum t~abalho ~ob~e e~ta.tl~tlea. Em vl~ta di:! 

~o, e ela~o que e~te t~abalho não pôde ~e~ pe~6elto; nao 

pa~~a~ã de uma tentativa que não longe da ~ealidade, ~e~ 

vi~â pa~a da~, ao~ di~lgente~ do E~tado e a quem, mal~ 

ta~de. Quize~ haze~ t~abalho ~emelhante. a~ inho~macõe~ 

de Que dl~pomo~. aetualmente. ~ob~e o nume~o dealienado~ 

ho~pitalizado~ e p~e~o~, do no~~o E~tado, e o~ ~eeu~~o~ 

ou a~~l~tenela de que di~ põem ... ". "Nume~o de alienado~. 

O nume~o de alienado~ que ap~e~entamo~ ~ep~e~enta, ap~ 

na~, o nume~o de alienado~ ho~pltalizado~ e p~e~o~, n'el 

le não :utãa lneluido~ o~ que di~ põem de meio~ e ~ao t~a 

tado~ em ~ua~ ea~a~, nem tão poueo o~ que, po~ lno6en~~ 

vo~, nao ~ão p~e~o~. E, pela de6lelenela de ho~pitallza 

ç.ao, a~ 6amllla~ p~ene~em pa~~a~ pelo g~ande t~abalho de 

atu~a~ um loueo, em ea~a, ã vel-o~ jogado~ em uma eadela 

~em eulpa alguma. o~ lno6en~lvo~, idiota~ e lmbeel~, aln 

da, vivem vagando ou, o que e pelo~, mendigando pela~ e~ 

dade~ do lnte~lo~, muitM veze~ ~e~vlndo de dive~~ão pa~a 

un~ ou pa~a explo~aç.ão de out~o~ ... ".(sic)(pig. 5 e 6). 
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"Te.mo-6, ainda, 0.6 .6anto.6, que., de. quando e.m quando,apa!L~ 

cem pe.lo inte.Jz.ioiL, 6aze.ndo milag!Le.-6 e. con.6tituindo Jz.e.li 

giÕe.-6. Felizmente. e..6te..6 te.m tido maioJz.e.-6 Jz.e.galia-6; .6ao 

logo .6ubme.tido.6 a exame. e. h0.6pitalizado.6. E, po!L i.6.6o~ã0 

alte.Jz.am no.6.6a e..6.tati.6tica. Em vi.6ta da de.6icie.nte. ho.6p~ 

taliza~ão do-6 alie.nado-6, 6icam muito.6 de.lle..6 6Õ1La de..6.ta 

e..6.tati.6tica; e. o nume.Jz.o do.6 me..6mo.6 não é. pe.que.no ••• ". 

(pâgs. 6 e 7). 

O quadro abaixo ê significativo, po1s, alêm de dar o Ju 

queri jâ com 1.507 pacientes, indica o numero de doentes 

recolhidos ãs cadeias publicas do interior. 

"0 nume.Jz.o de. alie.nado-6, e.xi.6te.nte..6 no E.6.tado de. S.Paulo, 

e.m Ma!L~o de..6te. anno (7979) e.Jz.a de. 2.206, a.6.6im di.6.tllibui 

do-6: 

HOMENS MULHERES TOTAL 

H o .6 pü.io de. J uq ue.Jz.y. . . . . . . . 1. 1 39 368 1.507 

CMa de. Saude. VIL. Homem de. Me.Uo 22 31 53 

CMa de. Saude. do I YL}.,:tit.u,to Pauli.6ta. 24 27 51 

Re.colhime.nto dM Pou:ü .. z u . . . . . 96 149 245 

Cade...i.M pubÜCM do I nte.Jz.ioiL • 214 735 349 

1. 495 710 2 • 2 o 5" 

Ve. accoJz.do com a.6 nacionalidade..6 e.Jtam: 

HOMENS MULHERES TOTAL 

&.a.f..ilWM. . . . . 976 516 1.492 

E.6Vta.nge.iM.6 • . 579 794 713 

1.495 710 2.205 
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"Re.taç.ão do.6 e..6 tJtan g e...<.,.tw .6 , .6 e.gu.n.do a.6 nac...<.onat..<.dade.-6 

po!t o!tde.m de.c.Jte..6c.e.nte do nu.me.Jto de. lo uc.o.6 : 

HOMENS MULHERES TOTAL 

I t.a.t.t a VI.O .6 • . 315 103 418 

Po!ttuguUJ C-.6. 81 27 108 

H e..6 pa n.ho e..6 • 63 22 85 

AUe.mãe.J.J 79 10 29 

SytU_o.6 . 17 08 25 

A U.6 tJt.{ac.0.6 7 4 11 

FJtanc.e.ze..6. . '· . . . . . 2 6 8 

Japon.e.ze.J.J. 5 2 7 

I ng.te.ze.-6 3 4 

Polac.0.6. 3 3 

RU.6!.lo.6 . 2 3 

Be.fgM .. 2 2 

Sue.c.o!.l 2 2 

Amc.Jt..<.c.a•w !.l 

A!Lg e.nti Vl.Oó 

CotwnbffinM. 

Cu b a.n M • 

GJte.go-6 . . . . . 
Hw1ga.Jt0-6 

Roma...<.c.o.6 

SuÜ60.6. 

579 194 713 
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Segundo a.-6 c.oJz.e-6 .:temo.õ: 

HO,I;fENS MULHERES TOTAL 

B'UJ.nc.ob. 1. 177 537 1. 714 

PJz.eto.6 . 146 105 Z51 

Pa.Jz.d0.6 (: J • 16 7 66 Z33 

AmaJteUo.6. 5 z 7 

1.495 710 Z.Z05 

" •.. Com e.6:te.6 da.do.õ, que c.on..6eguJ..mo.6 ob.:teJz. .õobJz.e o.6 a. 

lJ..ena.do.õ do E.õta.do, va.mo.6 e.õta.belec.eJz. a. peJz.c.en:ta.gem do.6 

o.6 .6exo.6 e em Jz.ela.ção a.o n.umeJz.o total de louc.o.6 (Z.Z05): 

BJuuiluM.6. 1. 49Z a.Uena.do.õ 6 7, 66% 

I:ta.lia.vto.6. 418 " 78,95% . 
PoJz.:tugue.-6 e-6 • 108 " 4,89% 

H u pa.nho e.6 85 " 3,85% . . . . 
AUe.mãu Z9 " 1, 31% 

Stf'Ú0.6 Z5 " 1, 1 3% . 

0.6 louc.o.6 da..õ dema.J...6 na.c.iona.llda.de.õ, que não a.ttln 

gem, .6epa.Jz.ada.men.te, a 1 poJz. c.entJz.o, .õomma.do-6 c.on.õtltuem 

2% do numeJz.o total. 

-Quanto a..6 c.oJz.e.6: 

B.'taJ1 c. 0.6 • 1 . 714 a.liena.do.õ 77, 7 3% 

Z57 " 11, 33% 

Pa.i!.do.6 • Z33 " 10,42% 

AmaJtel.fo.õ. 7 " o, 31% 

3, 1% poJz. 1. 000 ha.bl:ta.nte.-6 
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Home.nf.J. • • • 6 71 80% 

710 " 32,10% 

Continuando, PASSOS escreve: "No E-6ta.do de. S.Pa.uio 

podia.mo-6 ~anta.~ ~om maio~ ~a.~inho e. ~om um pouquinho ma.i-6 

de. boa. vontade. po~ pa.~te. de. l.le.u-6 di~ige.nte.-6. Ha. dua.-6 ia. 

~una.-6, no l.le.~viço de. a.-6-6i-6te.n~ia. a.o-6 a.iie.na.do/.) que. ne.~e./.) 

-6ita.m p~ompta. ~e.pa.~a.ção. A p~ime.i~a., que. pou~o no-6 ~e.~om 

me.nda, é a. g~a.nde. imig~ação do/.) iou~O/.). A -6e.gunda., que. 

não pa.-6-6a. de. uma. ~On/.)e.que.n~a. da. p~ime.i~a., de. um ~alio~~ 

~ia, é a. de.ói~ie.nte. ho/.)pita.iiza.ção do/.) a.iie.na.do-6. 

O no-6-60 modela.~ Ho/.)pi~io A/.)yfo Coionia. de. Juq~e.~y 

-e. in-6uóói~ie.nte. pa.~a. ~ante.~ o nume.~o de. a.iie.na.do/.) e.xi/.) 

te.nte.-6 no E/.)ta.do, a.pe.za.~ de. te.~ pa.-6-6a.do po~ g~a.nde.-6 a.m 

piia.çÕe.-6, ~om a. ~on-6t~u~ção de. nova.-6 ~oionia.-6 a.g~~ofa./.). 

E-6tâ a.ba.~~ota.da. de. iou~o-6 e., a.pe.za.~ di/.)/.)0 1 27% do-6 a.iie. 

nado/.) do E/.)ta.do ainda. /.)e a.~ha.m na./.) ~a.de.ia.-6 pubii~a.-6 l.le.m 

Ve.-6ta. de.ói~ie.n~ia. de. ho-6pita.iiza.ção de.~o~~e.,i~~e.m~ 

dia.ve.ime.nte., maio~ ~n~u~a.biiida.de. da./.) moie.l.ltia./.) me.nta.e./.), 

po~que. não -6e. pode. ~omba.te.i-a./.) e.m -6e.u ini~io, que. l.le. pa.~ 

!.la. na.-6 ~a.de.ia./.) pubii~a.-6. Somente. o-6 que. di-6pÕe.m de. meio/.) 

podem a.p~ove.ita.~ a.-6 me.di~a.çÕe.-6 a.de.qua.da.-6 ou e.m !.lua./.) ~a. 

l.la.-6 ou e.m e.l.lta.be.ie.~ime.nto-6 pa.~ti~uia.~e.-6. 0-6 indige.nte.-6, 

-6a.o jogado/.) na.-6 ~a.de.ia.-6 pubii~a.-6 onde. ói~a.m a. e.-6pe.~a. de. 

va.ga.-6 no Ho-6pi~io de. Juque.~y, e du~a.nte. e-6/.)e tempo na.o 

~e.~e.be.m t~a.ta.me.nto de. e.-6pe.~ie. a.iguma. e. -6e a.~ha.m e.xpo-6to-6 
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a~ bnutatidade~ do~ ~otdado~, que não e~tão pana atunat

o~. Va~ cadeia~ publica~ ~ão nemovido~ pana a Capital, 

onde continuam pne~o~ no Recolhimento de Alienado~ da~ 

Pendize~, que, pana necommendat-o ba~tam o~ pnote~to~ de 

~eu medico, o atieni~ta Vn. Thomê de Atvanenga, que nao 

di~põe de coi~a alguma pana tnatan e~~e~ innelize~; e~tâ 

completamente de~anmado e cançado de pedin pon ette~. 

No pnimeino peniodo, peniodo inicial ou agudo o~ 

alienado~, em ~ua maionia, não necebem tnatamento; bem 

pouco~ ~ao o~ que têm a nelicidade de ~en logo intenna 

do~ no Ho~picio, a maionia ê intennada quando a mote~tia 

e~tâ chnonica e de~aôiando quatquen medicação. Ona,a~~im 

~endo, pana gnande numeno de doente~ o ho~pitat.não·the~ 

podendo ~en utit, pa~~anâ a ~en um a~yto, quando uma me 

dicação bem appticada no começo do mal podenia evitan, 

como tem evitado no~ que tem ~ido tnatado~ pnecocemente, 

a incunabitidade, ou podenia impedin a mancha da mote~ 

tia. o tnatamento do~ doente~ em nha~e~ adeantada~ ê nei 

to pana de~encango de con~ciencia, ponque o~ ne~uttado~ 

~enao nutto~. 

A con~tnução de um novo ho~pitat pana alienado~ ~e 

impõe, ca~o não ~e po~~a amptian (i~to panece impo~~ivet 

pai~ jâ ê uma cidade! o Ho~pitat-A~yto-Cotonia de Juqu! 

ny". 

~ doloroso confirmar a atualidade desse relato, 63 

anos depois. E, tambêm, se confirmam: a presença de 

doentes mentais nas cadeias pÚblicas, a deficiente hospi 

taliação e as estatísticas limitadas aos que se encontram 

hospitalizados. 
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2. RETROSPECTIVA VO NGMERO DE PACIEVTES 

2.1 Ho~pitat de Alienado~ de São Pauto 

1852 - 6 internados, sendo 1 réu condenado a mor te; 

1868 - 80; 

1871 - cerca de 90; 

1886 - ma1s de 250; 

1896 - 80 doentes -sao transferidos para uma chácara 

em Sorocaba, pelo acúmulo de doentes no velho 

hospÍcio; 

2. 2 Juquetú 

1898 - 80 doentes vindos de Sorocaba 

160 doentes, removidos do Hospital de Aliena 

dos; 

1903 - os Últimos 726 pacientes sao removidos da Ca 

pital, sendo 437 homens e 289 mulheres; 

1 9 O 7 - 9 O O p a c i e n t e s; 

1 911 - 1 . 2 6 7 pacientes; 

1919 - 1.507 doentes, sendo 1.139 homens e 368 mulhe 

r es; 

1928 - 1.881 doentes, sendo 1.414 homens e 467 mulhe 

res; 
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1933 - -sao 3.401 os doentes mentais em todos os es 

tabelecimentos subordinados ã Diretoria Geral 

de Assistência a Psicopatas,sem que tenha. poss~ 

bilidade de separar os que se achavam no Ju 

queri. A exposição de motivos do Decreto n9 

5975, de 14/07/1933 (fls. 18) menciona que ha 

. . 
v1a ma1s: 

a) 657 requerimentos de internação dirigidos 

ã Diretoria Geral de Assistência a Psicop~ 

tas, a espera de vagas; 

b) 800 doentes mentais nas cadeias pÚblicas 

do Interior, sem assistência, detidos, na 

sua maioria, com cr1m1nosos comuns; 

c) 122 criminosos doentes mentais na Peniten 

ciâria do Estado. 

1939 - "6oJta.m ma.nda.do.6 inte.Jtna.Jt no Ho.6pita.l. de. Juqu~ 

Jti todo.6 o.6 pa.eie.nte..6 que. .6e. a.eha.va.m Jte.eol.hi 

do.6 à.6 ea.de.ia..6 ou va.ga.ndo pe.l.a..6 eida.de..6 do in 

te.JtioJt e. da. Ca.pita.l."(BARRADAS, 1972). 

2.3 Voe.nte..6 e.xi.6te.nte..6 no Juque.Jti no pe.JtZodo de. 1938 a. 

1980. 

A heterogeneidade das fontes de consulta e as mudán 

ças na sistemática de registros, bem como o fato de 
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TABELA 8 - PACIENTES SEGUNDO O SEXO E UNIDADE HOSPITA 
LAR DO JUQUERI*NOS ANOS DE 1938 a 1980. 

~ =======H=O=M=E=N=S======9====M=U=L=H=E=R=E=S====h=-===T=OTAL 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
19 66 
19 67 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
19 76 
1977 
1978 
1979 
1980 

884 
1 . 136 
1 .118 
1.098 
1 • o 2 7 
1.056 
1.068 
1.228 
1.290 
1.636 
1.613 
1.679 
2.178 
1 • 9 54 
2.565 
2.303 
2.418 
2.309 
1.684 
2.355 
6.635 
6.869 
6.875 
7.050 
7.312 
7.748 
7.666 
8.321 
8.071 
7.748 
8.153 
7.000 
6.870 
6.158 
5.456 
3.051 
2.379 
2.268 
2.553 
2.676 
2.339 
1.982 
1.793 

963 
2.189 
2.265 
2.389 
2.581 
2.788 
3.132 
3.399 
3.390 
3. 717 
3.910 
4.012 
4.150 
3.812 
4.277 
4 . 57 7 
4.493 
4.527 
4.445 
4.744 
4.374 
4.396 
4.558 
4.531 
4.856 
5.842 
5.628 
6.072 
5.982 
5.889 
6.285 
5.546 
5.943 
5.946 
5.233 
3.838 
3.255 
3.180 
2.688 
2.533 
2.396 
2.121 
1.930 

1.847 
3.325 
3.383 
3.487 
3.608 
3.844 
4.200 
4.627 
4.680 
5.353 
5.523 
5.691 
6.328 
5.766 
6.842 
6.880 
6.911 
6.836 
6.129 
7.099 

11.009 
11.265 
11.433 
11.581 
12.168 
13.590 
13.294 
14.393 
14.053 
13.637 
14.438 
12.546 
12.813 
12.104 
10.689 

6.889 
5.634 
5.448 
5 • 241 
5.209 
4.735 
4.103 
3.723 

* Hospital Central, Hospital Colônias de Reabilitação e 
Hospital de ClÍnicas Especializadas, excluindo o Mani 
cômio Judiciário. 

FONTE: SAME, Juqueri - agosto de 1981. 



158 

TABELA 9 - PACIENTES SEGUNDO O SEXO E UNIDADE HOSPITALAR 

DO JUQUERI, EM OUTUBRO DE 1982. 

~ 
HOMENS MULHERES T o T A L 

N N N % 
E 

Hospital Central 546 . 496 942 21' 8 

Hosp. Colônias de Reabilita-

ClÍnicas Especializadas 
1.404 1. 306 2.710 62,8 

çao + 

Manicômio Judiciário 617 47 664 15,4 

TOTAL 2.567 1.749 4.316 100,0 

% 59,5 I l0,5 



TABELA 10 - PACIENTES SEGUNDO FAIXA ETÁRIA, SEXO e UNIDADE HOSPITALAR EM OUTUBRO DE 1982. 

~ 
HOSPITAL CENTRAL HOSP.COL.+ CLIN.ESPEC. MANICÔMIO JUDICIÁRIO T O T A I S 

% 

((\ 

M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL E 
.....,. ---·~ 

O a 4 - 1 1 - - - - - - - 1 1 0,0 

5 a 9 8 7 15 - - - - - - 8 7 15 0,3 

10 a 14 2 6 8 - - - -- - - 2 6 8 0,2 

15 a 19 20 20 40 7 7 14 2 1 3 29 28 57 1,3 

20 a 29 136 103 239 137 110 247 180 15 195 453 228 681 15,8 

30 a 39 126 86 212 260 217 477 171 13 184 557 316 873 20,2 

40 a 49 107 70 177 339 315 654 132 5 137 518 390 968 22,4 

50 a 59 84 63 147 344 281 625 48 1 49 476 345 821 19,0 

60 a 69 39 24 63 188 210 398 15 - 15 242 234 476 11,0 

70 a 79 15 9 24 77 89 166 4 - 4 96 98 194 4,5 

80 e + 3 - 3 15 29 44 2 - 2 20 29 49 1,1 

Ignorada 6 7 13 37 48 85 63 12 75 106 67 173 4,0 

TOTAL 546 396 942 1.404 1.306 2. 710 617 47 664 2.567 1. 749 4.316 99,8 

FONTE: SAME, Juqueri e Manicômio Judiciário: 

1-' 
\.1'1 
\0 
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que nem sempre os doentes do Manicômio Judiciário*es 

tiveram contados dentro da população do Juqueri leva 

ram-nos a utilizar e tratar os dados tal como e xis 

tem no SAME do Juqueri, nos registros do Manicômio e 

em relatÓrios. O numero de doentes, excluidos o Mani 

cômio no periodo de 1938 a 1980 consta da Tabela 8. 

3. POPULAÇÃO Vt INTERNAVOS EM OUTUBRO DE 1982. 

Os dados ma~s recentes obtidos sobre a população de 

internados indicam um total de 4.316 pacientes internados 

nas várias unidades hospitalares de Juqueri. Sua caracte 

rização é feita a seguir. 

A distribuição dos pacientes por sexo e faixas etã 

rias em cada unidade hospitalar é a constante das Tabelas 

9 e 10. 

Essa população de doentes pode ser apreciada, tam 

-bém quanto ao diagnÓstico e por faixas etárias, nas v a 

rias unidades hospitalares, conforme Tabelas 11 a 14. 

* A população de internados do Manicômio Judiciário, 
difere da geral de Juqueri, já que reflete uma in 
ternação compulsória de todos os seus pacientes,en 
quanto que, nos demais hospitais, o caráter compuT 
sório não ê geral nem permanente. -

O Manicômio Judiciário tem uma série mais completa 
de relatórios do que o Hospital Central ou as ColÔ 
nias. Como se vi da descrição da organização · fo; 
mal, Juqueri nem sempre esteve sob um comando únT 
co. Ainda assim, as caracteristicas dehospital-pre 
sidio tem feito com o que o S.A.~.E. de Juquerinãõ 
inclua os registros do Manicômio. 



TABELA 11 - PACIENTES SEGUNDO DIAGNÕSTICOS, UNIDADE HOSPITALAR E SEXO, EM OUTUBRO DE 1982. 

HOSPITAL COLÔNIAS + 
HOSPITAL CENTRAL lcL1NICAS ESPECIALIZ. I MANICÔMIO JUDICIÁRIO! TO T A·L G E R A L 

DIAGNOSTIC~ 
I I H I M I T I H I M I T ! I I ~ H M I T H M I N 

Quadros psicóticos senis e 
pré-senis 11 4 15 9 56 65 2 - 2 22 60 82 1,9 

Psicoses alcoólicas 19 4 23 9 7 16 8 - 8 36 11 47 1,1 

Psicoses por drogas 2 - 2 - - - 4 - 4 6 - 6 0,1 

Quadros psicôticos orgânicos 
transitórios I 4 12 16 11 17 28 40 3 43 55 32 87 2,0 

Outros quadros psicõticos 
orgânicos (crônicos) 19 9 28 73 156 229 3 1 4 95 166 261 6,0 

Psicoses esquizofrênicas 103 87 190 643 607 1250 205 8 213 951 702 1653 38,3 

Psicoses afetivas - 5 5 11 17 28 - - - 11 22 33 0,8 

Estados paranÕides 1 - 1 5 16 21 2 - 2 8 16 24 0,6 
Outras psicoses não orgâni 
c as 1 153 115 268 100 27 127 3 - 3 256 ·142 398 9,2 

Psicoses específicas da in 
fância - 1 2 3 - - - - - - 1 2 3 o, 1 

Transtornos neuróticos - 1 1 - - - - - - - 1 1 0,0 

Transtornos da personalidade 12 4 16 18 20 38 1 - 1 31 24 55 1,3 

Desvios e transtornos se 
xuais -, - - - 1 - 1 7 2 9 8 2 10 0,2 

1-' 
0'\ 
1-' 



HOSPITAL COLÔNIAS + 
HOSPITAL CENTRAL !cLINICAS ESPECIALIZ. J MANICÔMIO JUDICIÁRIO! T O T A·L G E R A L 

DIAGN0STICOS T H 

SÍndrome de dependência do 
álcool 13 2 15 24 1 25 - - - 37 3 40 0,9 

Dependência de drogas 1 1 2 1 - 1 4 - 4 6 1 7 0,2 

Abuso de drogas sem depen-
dência l - 1 l - l 2 - 2 4 - 4 0,1 

Disfunç~es fisiol6gicas, or 
ganizadas em fatores mentais - 2 2 - - - 3 - 3 3 2 5 0,1 

SÍndrome e sintomas especiais 
não classificadas em outra 
parte 

Reaçáo aguda ao "s tress" 

Reação de ajustamento - 2 2 1 3 4 - - - 1 5 6 0,1 

Transtornos mentais não psi 
cóticos, especÍficos, canse 
cutivos a lesão orgânica ce 
rebral - 2 6 8 23 , 25 48 21 3 24 46 34 80 1, 9 

Transtornos depressivos não 
classificados em outra par 
te - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 O O 

' DistÚrbios de comportamento 
não classificados em outra 
parte 2 1 3 6 2 8 1 - 1 9 3 12 O, 3 ~ 

N 



UNIDADE I \HOSPITAL COLÔNIAS + 
HOSPITAL CENTRAL CLiNICAS ESPECIALIZ ,I MANICÔMIO JUDICIÁRIO I TO T A·L G E R A L 

DIAGN0STIC~ I I H I M I T I H I M I T I H l M T H I M I N I % 

DistÚrbios de emoçÕes especi 
ficamente da infância e dã 
adolescência I - 1 1 - 1 1 - - - - 2 2 0,0 

SÍndrome hipercinêtica da 
infância I 1 1 2 - - - 4 1 5 5 2 7 0,2 

Retardas específicos do de 
senvolvimento -, 1 - 1 - 2 2 - - - 1 2 3 0,1 

Fatores psÍquicos associados 
a doenças classificadas em 
outra parte 

I 
- - - 1 1 2 - - - 1 1 2 0,0 

Oligofrenia leve 22 20 42 74 53 127 38 1 39 134 74 208 4,8 

Outras o1igofrenias especifi 
cada - j 64 44 108 296 253 549 2 1 3 362 298 660 15,3 

Oligofrenia não especific~ 
da 12 10 22 14 26 40 1 - 1 27 36 63 1,5 

Epilepsia 19 27 46 82 16 98 33 3 36 134 46 180 4,2 

OA 83 36 119 - - - 233 24 257 316 60 376 8,7 

TOTAL I 546 396 942 1.404 1.306 2.710 617 47 664 2.567 1.749 4.316 100,0 

i. 58,0 42,0 100,0 51,8 48,2 100,0 92,9 7,1 •100,0 59,5 40,5 100,0 

0'\ 

FONTE: SAME - Juqueri e Manicômio Judiciário. w 


