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Deus é um mal necessário
Manoel dos Santos - Interno do Juquery

A vida se esvai com o caminhar dos ponteiros
do relógio sem que percebamos

Frase do relógio da torre do Juquery desde 1899
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 Na madrugada de 17 de dezembro de 2005, um incêndio no prédio da ad-
ministração do Hospital Central reduziu a cinzas os arquivos técnicos e admi-
nistrativos, que registraram o dia a dia do Complexo Hospitalar do Juquery, na 
cidade de Franco da Rocha, a 44 quilômetros da capital paulista. Foram destru-
ídos mais de 136 mil prontuários de pacientes e a mais completa biblioteca do 
país especializada em doenças psiquiátricas, com 15 mil volumes, documentos 
e outras publicações sobre o tema, da metade do século XIX até metade do 
século XX.
 Depois de dezoito horas de combate às chamas, compunham o cenário de 
destruição e desolação, os escombros do edifício projetado no final do século 
XIX pelo arquiteto Francisco Ramos de Azevedo e tombado pelo Condephaat 
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Tu-
rístico). Viraram escombros ou cinzas também as paredes e parte da cobertura 
do piso inferior. Restou apenas o busto de bronze do doutor Francisco Franco 
da Rocha, o médico psiquiatra que fundou o Juquery, em 18 de maio de 1898. 
Quem passa pelo local em 2020, quinze anos depois da tragédia, vê ainda tapu-
mes cobrindo o que sobrou do prédio em meio a um jardim tomado pelo mato 
que cresce por toda a parte.
 Na virada do século XIX para o XX, o complexo criado com 800 leitos ain-
da se chamava Colônia Agrícola de Alienados do Juquery. A região até então 
afastada da capital paulista possuía as condições ideais para que o trabalho na 
lavoura e na pecuária fosse aplicado com viés terapêutico para distrair os pa-

Apresentação

De volta ao Juquery
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cientes e melhorar seu comportamento individual e social. Recomendava-se 
também o isolamento, o controle dos corpos e das mentes e a vigilância para 
afastá-los das causas que provocavam a loucura.
 Esses pacientes, chamados por muito tempo de alienados, não se ajusta-
vam aos padrões sociais estabelecidos no período em que São Paulo crescia 
vertiginosamente com os recursos advindos da lavoura cafeeira do interior 
e das indústrias na capital. Tampouco serviam para trabalhar na roça ou nas 
fábricas. Entre eles, estavam, além das pessoas com problemas psiquiátricos, 
psicológicos e mentais, imigrantes, sifilíticos, usuários de drogas, alcoólatras, 
desempregados, ex-escravos, deficientes físicos, homossexuais e mulheres que 
afrontavam de algum modo a moral e os bons costumes da época, como pros-
titutas, mulheres histéricas, mães solteiras e até, pasmem, esposas que não se 
casavam virgens.
 Claro que o Juquery não surgiu do dia para a noite. A elite paulistana e o 
governo do estado ansiavam por uma solução para excluir essa massa de in-
desejados que povoava o cenário urbano. Outro desejo era remover pacientes 
com transtornos mentais e psiquiátricos que ocupavam o Hospício Provisório 
de Alienados. Fundado em 1852, o asilo, administrado pelo alferes Tomé de 
Alvarenga, funcionava em um prédio alugado na Rua São João, próxima à ave-
nida Ipiranga, centro da cidade, em prédio alugado de propriedade de Felizar-
do Antônio Cavalheiro e Silva. O local abrigava nove pacientes assistidos por 
dois médicos. Logo esse número aumentaria além da conta. Tanto que, já no 
primeiro ano de funcionamento do manicômio, uma rebelião provocada pela 
superlotação, teve como consequência a total depredação do edifício.
 Poucos anos depois, a instituição, que colecionava críticas em relação às 
condições precárias de suas instalações – portanto, também no trato com os 
pacientes –, mudou de endereço: passou a ocupar um imóvel em uma chácara 
na ladeira da rua Tabatinguera, na Várzea do Carmo. Os pacientes transferidos 
para o novo local, também na região central da cidade, ainda incomodavam as 
pessoas que frequentavam ou moravam nas proximidades do hospício. 
 Tomé de Alvarenga seguiu como administrador do Hospício Provisório de 
Alienados até 1868, quando morre e é substituído por seu filho Frederico An-
tônio de Alvarenga. Em 1896, Francisco Franco da Rocha assume a direção do 
asilo, após a morte de Frederico Alvarenga e, a partir daí a história da psiquia-
tria e da saúde mental em São Paulo e no Brasil toma um rumo completamente 
diferente graças ao trabalho desbravador desse médico. 
 Formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Franco da Rocha 
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se tornou um dos primeiros médicos a se especializar em psiquiatria no Brasil. 
Ele inicia seu projeto de tratamento baseado nas recomendações apresentadas 
no Congresso Internacional de Alienistas, realizado em 1889, em Paris, França, 
que propunham a criação de colônias agrícolas em que o trabalho tivesse fun-
ção terapêutica para distrair os pacientes e melhorar seu comportamento.
 Em 1898, nasce, pelas mãos de Franco da Rocha, o Asylo de Alienados do 
Juquery, que, finalmente, satisfaz os apelos da elite paulistana – composta es-
sencialmente por industriais e cafeicultores – e do governo do Estado. O Ju-
query passou a atender a política higienista de controle social e de segurança, 
capaz de neutralizar os indivíduos que atrapalhavam o desenvolvimento eco-
nômico, já que não podiam trabalhar nas fábricas nem na lavoura. Ao mesmo 
tempo, dentro de uma visão eugenista da sociedade, neutralizava a reprodução 
de seres considerados inferiores, como ex-escravos negros e alguns imigrantes, 
que impediam o avanço das chamadas raças “superiores”, de pele branca. 
 O antigo casarão da rua Tabatinguera na capital deu lugar a um terreno de 
600 mil metros quadrados que, em 1898, ainda pertencia ao município de Mai-
riporã, distante cerca de 50 quilômetros do centro da capital. Suas oito clínicas 
em funcionamento – quatro femininas e quatro masculinas –, denominadas de 
Primeira Clínica Masculina, Segunda Clínica Masculina e assim sucessivamen-
te, ofereciam, nesse momento, cem leitos em cada, totalizando 800 vagas. 
 O Juquery cresceu em ritmo frenético e acelerado, mas tomou um rumo 
diferente do planejado inicialmente e teve que passar por sucessivas ampliações 
para atender a crescente demanda de vagas. Com o aumento do número de 
internações e para abrigar os pacientes crônicos, a direção optou por criar co-
lônias afastadas do núcleo central hospitalar. Em 1901, o Juquery abrigava 590 
pacientes, enquanto em 1928 esse número subiu para mais de 2 mil internados, 
entre homens, mulheres e crianças. 
 Além de criar o Juquery, Franco da Rocha sempre seria lembrado por em-
prestar seu nome à cidade que abriga a instituição até hoje, embora esteja em 
processo avançado de desativação – e acolhe cerca de sessenta pacientes – e por 
ter sido o primeiro diretor. Porém, ao longo de mais de 120 anos, outros nomes 
permanecem vivos em sua memória até hoje porque moldaram a instituição, 
ao traçar diferentes caminhos para gestão ou tratamento, com suas concepções 
da medicina, da psiquiatria e da saúde mental, de acordo com a época em que 
passaram pelo Juquery.
 Ao se aposentar em 1923, Franco da Rocha indicou Antonio Carlos Pache-
co e Silva ao cargo de diretor, por acreditar que ele seria capaz de concretizar 
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um dos objetivos que tanto perseguiu: transformar o Juquery em um polo de 
conhecimento científico. Pacheco e Silva assumiu a direção da instituição ainda 
em 1923 e permaneceu no cargo até 1937. Nesse período, ele dirigiu o labora-
tório de biologia e anatomia patológica e o pavilhão de menores portadores de 
deficiência mental. 
 Pacheco e Silva se tornou o primeiro médico a usar a malarioterapia, trata-
mento que consistia em inocular sangue com um dos agentes transmissores da 
malária, o protozoário Plasmodium vivax, nos pacientes, em um primeiro mo-
mento, que apresentavam quadros de paralisia geral progressiva, doença men-
tal decorrente da sífilis. Embora não o matasse, fazia com que eles se sentissem 
à beira da morte. A malarioterapia abriu as portas para a entrada de outras 
terapias biológicas – como eram chamadas na época, como a convulsoterapia, 
que consistia na injeção intramuscular de determinadas substâncias para indu-
zir crises convulsivas, e o choque insulínico, no qual era injetada insulina até 
que o indivíduo entrasse em coma por hipoglicemia.
 Já a lobotomia consistia em um procedimento cirúrgico no qual havia a 
inserção de um instrumento cortante, como se fosse um espeto, no cérebro, 
por meio de duas perfurações no crânio, uma de cada lado da cabeça. O mé-
dico também podia mover o instrumento, introduzido pela narina ou atrás do 
olho do paciente, de um lado para o outro, cortando as conexões entre os lobos 
frontais e o restante do cérebro. 
 Essa técnica, hoje considerada absurda, foi utilizada em casos graves de 
esquizofrenia, depressão e epilepsia. O doutor Aloysio Mattos Pimenta ope-
rou os dois primeiros pacientes no Juquery em agosto de 1936. A lobotomia 
transformava os pacientes em seres robotizados, mais dóceis, passivos e fáceis 
de controlar. Com a chegada dos psicofármacos na década de 1950, esse proce-
dimento foi sendo deixado de lado.
 Alinhado aos ideais eugênicos considerados avançados e inovadores na épo-
ca – e que depois serviriam de base para expansão dos preceitos segregacionistas 
e purificadores do nazismo –, Pacheco e Silva combatia a mistura racial, a entra-
da de imigrantes considerados degenerados – como africanos, muçulmanos e 
japoneses –, as práticas homossexuais, a ingestão de álcool, entre outros temas.
 Em 31 de dezembro de 1933, para atender uma reivindicação de Franco 
da Rocha, que insistia na construção de um asilo especial reservado aos insanos 
delinquentes, nascia, pelas mãos de Pacheco e Silva, o Manicômio Judiciário, que, 
integrado ao complexo, passou a separar os pacientes comuns dos criminosos. 
 Antes de inaugurá-lo, Pacheco e Silva viajou pela Europa e pela América do 
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Sul por quase um ano, à procura de um modelo que se adaptasse à realidade 
brasileira de tratamento psiquiátrico. Acabou por optar pelo mesmo sistema 
adotado na França, na Alemanha e na Argentina, no qual a instituição judici-
ária funcionava como um anexo do hospital psiquiátrico. Com esse formato, 
o manicômio paulista, subordinado à Secretaria Estadual de Saúde, enfim, foi 
instalado a pouco mais de dois quilômetros do Juquery.
 Conhecido hoje como Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Pro-
fessor André Teixeira Lima, o Manicômio Judiciário recebeu, em 1934, a pri-
meira leva com 150 internos para tratamento. Esses ocupantes tinham sido de-
finidos pela Justiça como pessoas inimputáveis, ou seja, cometeram algum tipo 
de crime, mas não tinham como reconhecerem seus atos por conta de suas con-
dições psíquicas. Projetado com 420 leitos, em 1965, apenas sete médicos eram 
responsáveis por 1.300 internos. Anos depois, chegou a confinar 1.800 pessoas.
 Outro nome importante na história do Juquery é o de Osório Thaumaturgo 
César, um médico psiquiatra paraibano que trabalhou por mais de quatro déca-
das na instituição. Um dos pioneiros no Brasil a pesquisar e aplicar a arte como 
ferramenta terapêutica, desde sua chegada, em 1923, Osório César estimulou a 
produção artística dos pacientes. Casado com Tarsila do Amaral, uma das artis-
tas plásticas mais importantes do movimento modernista no Brasil, o médico 
fundou a Escola Livre de Artes Plásticas. Além disso, por acreditar no potencial 
dos pacientes e na qualidade das obras que eles produziam, promoveu dezenas 
de exposições de desenhos e pinturas em galerias.
 Osório César mantinha diálogo com importantes nomes da psicanálise 
mundial, como Sigmund Freud, com quem trocou correspondências. Uma das 
cartas de Freud para ele se salvou do incêndio ocorrido no Juquery em 2005. 
Nela, o pai da psicanálise elogia um projeto descrito pelo brasileiro como uma 
área de campo na qual a agricultura seria empregada para o tratamento dos 
pacientes psiquiátricos. 
 Mas, nem mesmo a arte e a ciência conseguiram deter a decadência do Ju-
query nas últimas quatro décadas. No final dos anos de 1940 e, principalmente, 
nos anos 1960 e 1970, a crescente superlotação do hospital deu início à agonia 
do Juquery. A instituição tornou-se um depósito de pessoas onde, além da falta 
de funcionários, as condições de higiene eram precárias e não havia separação 
de pacientes. 
 Conviviam no mesmo ambiente deficientes mentais e físicos, indivíduos 
com transtornos psiquiátricos e idosos. Segundo informações do Governo do 
Estado de São Paulo, suas clínicas e colônias, cada uma mais afastada do Hospi-
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tal Central, abrigaram 18 mil pacientes, o dobro de sua capacidade máxima de 
atendimento e internação. Camisas de força, confinamento e porretes andavam 
de mãos dadas com psicotrópicos 
 Os pacientes, segundo relatos de ex-funcionários e dos próprios doentes, 
passavam o dia nos pátios dopados, sem noção do tempo, espaço ou dos seus 
atos. Muitos deles vestiam uniformes imundos, em farrapos ou nus, com a ca-
beça raspada, em meio à sujeira que tomara conta do local. À noite, eles se 
amontoavam nos dormitórios, à espera de um novo amanhecer, que podia ou 
não acontecer.
 As referências de memórias do passado desses internos desapareciam dia 
após dia. Em número insuficiente, os funcionários, conhecidos como capas-
-branca, por causa do jaleco que vestiam, tinham que se desdobrar para tentar 
dar conta daquele caos. Os tratamentos que prometiam a cura, como o ele-
trochoque, transformaram-se em ferramentas de contenção e disseminação do 
medo, em rituais que mais pareciam tortura. A violência e a violação dos direi-
tos básicos dos pacientes faziam parte da rotina de alguns funcionários.
 A necessidade de manter vivos pelo menos alguns fragmentos dessas me-
mórias que deixaram de existir me motivaram a escrever mais um livro que 

Antônio Carlos Pacheco e Silva, Francisco Franco da Rocha e 
Osório Thaumaturgo César eternizados pelos traços de José da Conceição
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tem como pano de fundo a instituição que, ao longo de 121 anos, acabou por 
se tornar sinônimo de loucura, de hospital psiquiátrico, manicômio e hospício, 
que não deu certo no esforço de recuperar e reinserir pessoas socialmente.Ou 
lhes dar meios de levarem uma vida digna entre suas paredes.
 Minha primeira incursão no Juquery começou em maio de 2007, quando 
assisti em um programa do SBT, a entrevista de Walter Farias, um ex-atendente 
de enfermagem que, como tantos outros, tornou-se paciente daquele complexo 
nos anos de 1970. No final da conversa, ele revelou que sonhava em transfor-
mar suas memórias em um livro. Movido pela curiosidade em conhecer essa 
história, entrei em contato com a produção do programa para obter algum 
meio de chegar e conversar com Walter. 
 Dias depois da primeira reunião que tive com ele, recebi seus manuscritos.
Visitei a instituição, que já se encontrava em avançado processo de desativação, 
em janeiro de 2008. Lembro-me bem dos prédios vazios, do mato crescendo 
nos pátios e de um paciente que me observou através da grade da janela de um 
das clínicas. Dali em diante, depois de entrevistas com ele e muitas noites de 
leitura e releitura dos seus originais e de editá-los, lançamos, em novembro de 
2014, pela Editora Terceiro Nome, O Capa-Branca – de funcionário a paciente 
de um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil.
 Desta vez, porém, neste Cinzas do Juquery que você tem em mãos, minha 
parceria é com José da Conceição, um enfermeiro que trabalhou no Juquery 
por 27 anos e que, sem sombra de dúvida, pode ser considerado uma teste-
munha ocular daquela trágica história. José veio de Buerarema, um pequeno 
município no sul da Bahia, no início dos anos de 1970, com sua mãe e seus ir-
mãos, em busca de melhores condições de vida no Sudeste. Após ser aprovado 
no concurso público para atendente de enfermagem, pouco tempo depois de 
alcançar a maioridade, ele passou dezoito anos no Manicômio Judiciário – de 
1970 a 1988 – e nove anos – de 1988 a 1997 – nas colônias do Hospital Psiquiá-
trico. Ele saiu de lá formado em enfermagem para ingressar no Hospital Geral 
de Taipas, onde se aposentou.
 Ouvi falar no José da Conceição pela primeira vez em 2008, quando estava 
escrevendo O Capa-Branca, com Walter Farias. Para mim, ele era apenas um 
personagem do livro naquela época. Para Walter, no entanto, além de serem 
primos, ambos conservavam uma amizade que vem de longe. A família de Wal-
ter recebeu a família de José em Franco da Rocha, quando chegou do Nordeste. 
E José, por sua vez, recebeu Walter quando foi transferido de uma das clínicas 
do Hospital Central para trabalhar no Manicômio Judiciário.
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 Quando eu visitava Walter para trabalharmos em O Capa-Branca, às ve-
zes, José aparecia para conversar conosco sobre suas experiências e memórias 
dos tempos do Juquery. Depois de lançado o livro, comecei a viajar pelo Brasil 
para apresentar as memórias do funcionário que se tornou paciente do famoso 
hospital, conhecido em todo país como um lugar de memórias nada positivas 
sobre a psiquiatria no Brasil. E José assistiu a algumas dessas palestras. Entre 
um compromisso e outro, conversamos e ele também deixou claro que tinha 
muitas histórias para contar. 
 Em 2016, as nossas conversas, antes rápidas e superficiais, ou mesmo frag-
mentadas, começaram a se prolongar e até a se aprofundar, quando ele decidiu 
colocá-las no papel e compartilhá-las comigo – inspirado, certamente, pelo li-
vro que fiz com Walter. Recebi os seus primeiros manuscritos em outubro do 
mesmo ano e conservo até hoje as folhas de papel com sua caligrafia extrema-
mente cuidadosa. Sou muito grato a ele pela confiança, generosidade e paciên-
cia que teve comigo durante o processo de construção deste livro.
 Depois de digitar e salvar todo o conteúdo no meu computador, passei a 
entrevistá-lo para completar passagens que eu achava importantes serem mais 
desenvolvidas ou detalhadas. No entanto, posso chamar as entrevistas de con-
versas, porque, além de José esclarecer minhas dúvidas sobre locais, pacientes, 
episódios, entre outros detalhes, passávamos a tarde discutindo assuntos que 
iam desde religião até política, sempre cada um de nós respeitando nossos di-
ferentes pontos de vista.
 Esse capa-branca sempre me impressionou pela capacidade de se lembrar 
de detalhes sobre o Juquery e seus ocupantes. Fossem eles colegas de trabalho, 
internos do Manicômio Judiciário, pacientes das colônias ou das clínicas do 
Hospital Central. José da Conceição, em várias ocasiões, preocupava-se em de-
talhar características e peculiaridades dos personagens antes de contar como se 
desenrolavam os fatos que queria narrar. 
 Além das descrições, registradas nos manuscritos e nas conversas que tive-
mos, ele me entregou uma série de ilustrações que retratavam alguns dos seus 
colegas de trabalho, internos do manicômio e pacientes das colônias. Este livro 
contém alguns desses desenhos que ajudam, sem dúvida, a situar o hospital, 
suas partes internas e as pessoas que ali trabalharam ou foram internos e pa-
cientes. A primeira  ilustração dele você já viu algumas páginas atrás e retratam 
três diretores que marcaram época no Juquery.
 Essa habilidade para o desenho surgiu quando José ainda estava na escola, 
na Bahia. Ele gostava de observar as pessoas à sua volta, principalmente cole-
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gas e professores, e os desenhava. Concentrava-se sempre na fisionomia e nas 
características físicas de cada, sem dar importância a paisagens e às cenas do 
cotidiano. As ilustrações deste livro são exatamente assim. Além das figuras 
dos pacientes, internos e colegas de trabalho que se transformaram em perso-
nagens, José da Conceição também fez uma planta da instituição, que é repro-
duzida logo abaixo. 

 Ao ler cada linha deste livro, espero que você tenha a mesma impressão que 
eu tive quando José narrava suas memórias para mim ou eu as lia em seus ma-
nuscritos. Gostaria que você conseguisse ouvir a voz dele contando tudo aquilo 
que ele narrou em detalhes para mim. Por meio dele, este volume, felizmente, 
reconstrói a trajetória do Juquery e dá voz a outros funcionários, internos e 
pacientes que não tiveram a oportunidade de expor suas dores e aflições fora 
dos muros das clínicas do Hospital Central, das colônias e do Manicômio Judi-
ciário.
 Acompanhar os passos de José da Conceição, significa compreender o Ju-
query como parte um quebra-cabeça complexo com uma infinidade de peças 
que, com o tempo, perderam-se, mas foram reconstruídas nas páginas a seguir. 
Reconstruir as memórias é uma forma de evitar que o futuro repita o passado, 
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por mais triste e doloroso que possa parecer. 
 O presente e o futuro, no entanto, estão aí para que possamos aprender 
com os erros e os acertos do passado e construirmos novos tempos com mais 
humanidade, sensibilidade e compreensão. 

 P.S.: Para proteger a identidade de alguns funcionários, pacientes e internos, 
decidimos não citar alguns nomes reais. Preferimos utilizar apelidos ou apenas os 
trocamos. As histórias, porém, não fogem da realidade.

      Daniel Navarro Sonim
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Prólogo

Reflexões da agonia

 No alto da torre próxima ao prédio da administração do Hospital Central, 
há uma frase que circunda o relógio e, desde a primeira vez que a vi, me cha-
mou a atenção: “Ut cuspis sic vita defluit, dum stare videtur!”. Não fazia ideia 
do que aquilo queria dizer nem em qual idioma estava escrito. Um dia, procurei 
um professor de português e filosofia que desvendou o mistério. Aquelas pala-
vras em latim querem dizer, literalmente: “Como a ponta de uma haste, a vida 
passa, enquanto parece imóvel”. 
 Apesar de o professor ter traduzido a frase, ainda precisei refletir um pouco, 
porque a tradução literal não refletia a realidade do Juquery. E como o profes-
sor não conhecia o local, não tinha condições de compreendê-la. A haste, na 
verdade, representa os ponteiros de um relógio, ou melhor, daquele relógio no 
alto da torre construída em 1899, que marcava o ritmo do tempo que parecia 
não passar, onde vivíamos uma eterna repetição dos dias. 
 A vida dos ocupantes do Juquery, tanto pacientes quanto funcionários, pas-
sou sem nos darmos conta do que poderíamos ter feito de diferente e o tempo 
escorreu por nossas mãos, sem que pudéssemos agarrá-lo para aproveitá-lo 
como deveríamos e merecíamos. Portanto, vejo que, depois de tudo que passei, 
a melhor tradução para a frase em latim no alto da torre seria: “A vida se esvai 
com o caminhar dos ponteiros do relógio sem percebermos”.
 Foram 27 anos de Juquery – dezoito anos no Manicômio Judiciário e nove 
anos nas colônias e demais setores do Hospital Central. Antes de me aposentar, 
eu, já como enfermeiro formado pela Universidade de Guarulhos, levei um 
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grupo de dez estudantes do curso de enfermagem, sendo seis rapazes e quatro 
moças, para que pudessem conhecer esse que já foi um dos maiores complexos 
psiquiátricos do Brasil. 
 Enquanto caminhávamos em uma das clínicas femininas, duas pacientes 
vieram correndo em nossa direção. Pedi para que os estudantes ficassem atrás 
de mim, não respondessem às perguntas que poderiam fazer e olhassem firme 
para elas. Além disso, caso pedissem alguma coisa, não deviam dar atenção, 
porque, caso prometessem dar aquilo que não tinham, os pacientes não des-
grudariam deles. Elas nos cercaram e uma delas perguntou: “O que vocês vie-
ram fazer aqui? Vão nos maltratar, é?” A outra arregalou os olhos e gritou: “Não 
vão dar injeção, né, tio?”
 As pacientes se afastaram um pouco e eu aproveitei para chamar a úni-
ca funcionária que estava por perto. Como media pouco mais de 1,50 metro, 
achei que fosse apanhar daquelas duas pacientes fortes e robustas. Para nossa 
surpresa, ela apenas as encarou e disse: “Vão dar uma volta!” E foram embora 
correndo rapidinho.
 Naquele momento, os estudantes tinham aprendido uma das lições mais 
importantes do Juquery. Nenhum capa-branca é autoridade e o paciente sabe 
distinguir quem desempenha esse papel. Aquela mulher pequena e franzina 
soube se impor sem precisar ser agressiva ou violenta. Pena que boa parte dos 
funcionários não se comportava desse jeito ou talvez não tivesse aprendido 
nunca essa lição.
 Durante minha passagem pelo Juquery, tanto no Manicômio Judiciário, 
como nas colônias e no Hospital Central, vi e ouvi muitas coisas hoje consi-
deradas terríveis. Eu era um jovem de vinte e poucos anos colocado ali dentro 
sem nenhum preparo técnico ou acadêmico. 
 Parecia que eu tinha sido mandado para uma guerra, na qual tinha sido 
obrigado a tocar o sistema com meus outros colegas, que não passavam de 
soldados tão despreparados quanto eu. À medida que nos integrávamos ao sis-
tema, fazíamos aquilo que julgávamos parecer a coisa certa, dentro de uma 
normalidade escandalosamente absurda. Não precisávamos, nem era o caso, 
de se pensar em ciência ou humanidade, características que se perdiam a cada 
pôr do sol.
 Meu aprendizado foi na base do ver, saber e sentir. Praticamente, não tive 
professores e meu trabalho e minha sobrevivência entre detentos do Manicô-
mio Judiciário e pacientes das clínicas do Hospital Psiquiátrico ou das colônias 
dependia do meu comportamento. Minha única alternativa era me impor sem 
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usar violência. Não batia em ninguém, optava por falar com voz firme, dava 
ordens claras e explicava o que queria, sempre pedindo por favor. 
 Apesar de todas as adversidades daquele sistema complexo e hostil, eu os 
respeitava. Nenhum detento ou paciente me flagrou fazendo algo que poderia 
prejudicá-los. Se eles fizessem algo de errado, eu não poderia fazer o mesmo, 
porque queria conquistar o respeito deles. Se eu os agredisse, claro que eles pas-
sariam a ter medo de mim. No entanto, esse sentimento, cedo ou tarde, poderia 
se transformar em vingança.
 Muitos dos meus colegas de trabalho gritavam uns com os outros ou com 
seus amigos e familiares do lado de fora do Juquery. Passavam o dia, até quando 
estavam de folga, irritados e ansiosos. Queriam tudo muito rápido, sem pa-
ciência alguma. E se não conseguissem o que desejavam, a frustração vinha 
a galope e a derrubava sem dó. Essa era uma das marcas mais profundas da 
rotina de trabalho no Juquery. Felizmente, consegui me controlar e não passei 
por isso nem depois da minha aposentadoria. 
 Porém, quando troquei o Manicômio Judiciário pela Sexta Colônia mas-
culina e vi um colega de trabalho pelado e imundo manipulando fezes em um 
canto do pátio, meu mundo desabou. A depressão tomou conta de mim e preci-
sei ser muito forte para retomar a rotina. Sei que muitos funcionários perderam 
suas capas-branca e se tornaram pacientes ou nunca mais conseguiram voltar 
ao trabalho.
 Franco da Rocha, que me adotou quando saí da Bahia com minha mãe e 
meus irmãos, acabou se tornando conhecida como a cidade dos loucos. Não fo-
ram poucas as vezes que acordei no meio da noite assustado com os latidos dos 
cães durante uma verdadeira caçada empreendida pela polícia, que corria atrás 
de um louquinho sujo e esfarrapado que desejava fugir, embora não soubesse 
ao certo para onde ir.
 Confesso que era vergonhoso dizer que eu morava lá e, antes de entrar 
no Juquery, era bastante complicado conseguir um emprego em São Paulo. A 
região possuía imóveis desvalorizados e poucas opções de lazer. O comércio 
oferecia apenas o essencial. Empregos, além daqueles disponíveis no Juquery, 
eram escassos. 
 À medida que o Hospital Central e suas colônias se esvaziavam, a partir 
da segunda metade dos anos de 1980, as oportunidades de trabalho ficaram 
ainda mais limitadas. O município deixou de ser a cidade dos loucos para se 
transformar em uma cidade-dormitório da Grande São Paulo. Seus habitantes 
acordavam cedo – de madrugada, na verdade –, pegavam o trem com destino a 

Cinzas do Juquery.indd   21Cinzas do Juquery.indd   21 28/01/2021   14:56:1428/01/2021   14:56:14



22

Daniel Navarro Sonim e José da Conceição

São Paulo ou Jundiaí para trabalhar e voltavam a Franco da Rocha no final do 
dia, exaustos, apenas para dormir.
 Não sinto saudades dessa instituição que não conseguiu recuperar quem 
quer que fosse. A maioria esmagadora dos pacientes das clínicas e das colônias, 
bem como os detentos do manicômio, sofreram com tratamentos e métodos 
que não contribuíam com o restabelecimento da sua sanidade e bem-estar. E 
muitos deles não sobreviveram, terminando seus dias esquecidos e enterrados 
como indigentes no cemitério do Hospital Central. Quem sobreviveu, carregou 
cicatrizes repletas de dor e sofrimento. 
 Essa instituição que se transformou em um depósito de seres humanos in-
desejados pela sociedade, não recebia apenas doentes mentais ou indivíduos 
que apresentavam os mais variados diagnósticos de problemas psiquiátricos. 
Desde 1898, circularam pelas clínicas do Hospital Central, colônias e até mes-
mo no Manicômio Judiciário mendigos, alcoólatras, prostitutas, negros, presos 
políticos, homossexuais e epiléticos. 
 Os imigrantes que chegavam ao Porto de Santos, caso portassem proble-
mas físicos ou mentais, e não tivessem condições de voltar aos seus respectivos 
países de origem, podiam ir direto para o Juquery, porque eram considera-
dos improdutivos, ou seja, não serviam para trabalhar na lavoura de café ou 
na indústria. Quem defendesse uma ideologia contrária àquela vigente ou se 
comportasse fora dos padrões aceitos ou considerados normais pela sociedade 
também eram varridos para dentro do sistema.
 Caracterizados pelo abandono, desprezo e desinteresse, esses indivíduos 
perdiam a identidade a partir do momento que punham os pés no Juquery e se 
transformavam em pacientes. Ao invés de receberem cuidados que poderiam 
amenizar suas aflições, eram submetidos a tratamentos cruéis e desumanos, 
que, na teoria, como os especialistas defendiam, promoveriam a cura, só que, 
na prática, serviam apenas como mecanismos de contenção. 
 Além de pacientes, esses indivíduos podiam ser considerados objetos de 
pesquisas e de estudos. A medicina e a psiquiatria podem até ter progredido 
dentro do Juquery e muita gente se beneficiou desses avanços, mas os pacientes 
só receberam dor e sofrimento ao serem submetidos a tratamentos, que, na ver-
dade, não passavam de procedimentos e punições, que contribuíam para a ma-
nutenção de uma relação mais segura entre médicos, pacientes e capas-branca. 
No entanto, calcadas no medo e na violência, causavam inúmeros prejuízos, 
obviamente, para os pacientes. Um equívoco, por menor que fosse, significava 
uma verdadeira sentença de morte. 
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