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Figuras 1 e 2 – Vista aérea do Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto. 
Foto – Arquivo do Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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Trata-se de uma apresentação sucinta de âmbito pessoal/profissional, ou 

de como cheguei ao Santa Teresa. Iniciei a minha graduação em 1994. A partir de 1995 

comecei a fazer parte do Programa Especial de Treinamento em Enfermagem 

(PETEM/CAPES) da Escola de Enfermagem de Mossoró no Estado do Rio Grande do 

Norte. Um dos requisitos para participar do Programa era elaborar uma monografia por 

ano, até o final do curso, portanto de 1995 a 1997, três monografias. Para tanto, 

tínhamos um orientador para uma pesquisa em que deveríamos escolher a temática, 

formular o objeto de estudo e desenvolver o trabalho. 

Assim, na primeira reunião de apresentação do grupo, éramos 

questionados sobre o que pretendíamos trabalhar, alguns dos participantes – éramos 

doze – ainda não sabiam bem, afinal éramos iniciantes demais. Quando chegou minha 

vez, saltou aos olhos e aos lábios, psiquiatria. Mas sempre a antipsiquiatria. Então, 

desenvolvi minhas três monografias sobre "palavras e coisas" desse mundo, mas sempre 

mais interessada pelas tendências das políticas de saúde mental. Assim, freqüentei 

ambulatórios, clínicas e hospitais psiquiátricos. 

Em 1997, concluído o curso de graduação, busquei uma pós-graduação, 

mas que fosse em enfermagem psiquiátrica: pensava na Unirio–RJ, mas Ribeirão Preto 

foi a oportunidade apropriada. Em 1998, comecei a Especialização em Enfermagem 

Psiquiátrica e Saúde Mental da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP). 

Foi um ano maravilhoso... mas a tarefa de sempre, tínhamos que elaborar um Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC). Outra vez amar e odiar o "dever de casa": que exercício 

doloroso, que prazer incomensurável: pesquisar, ler, escrever, reler, reescrever, muitas 

vezes tudo de novo! 

Toyoko Saeki, docente desta Escola, me apresentou os serviços de saúde 

mental da cidade, para que eu pudesse escolher o meu campo de pesquisa, e muito 

acertadamente conjecturou algo assim: "acho que para você, dá mais certo o 'Santa' ". 

Eu perguntei: "O o quê?..." 

Então fui conhecer um pouco mais o Santa Teresa, a enfermeira Valéria 

Pereira (Valerinha) me ciceroneou. Para mim: claro! "Descartei" os outros serviços e 

desenvolvi o meu TCC sobre o processo de reabilitação psicossocial daquele Hospital, 
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assim somava, às leituras sobre a desinstitucionalização no Brasil e no mundo, a 

experiência do macrospital psiquiátrico público local. 

Em 1999, iniciei o mestrado na EERP e não tinha dúvida, desenvolveria 

o meu trabalho sobre o Santa Teresa. Como havia visitado as vias de 

desinstitucionalização ventiladas pelo processo de reabilitação psicossocial do Hospital, 

desejava, agora, estudar mais a sua institucionalização, a história do "Santa". E a 

História sempre foi um outro território muito caro para mim, muito particularmente, a 

escrita da Nova História. Faltava só um empurrãozinho – que foi dado pela Professora 

Cecília Puntel e o Professor Edgar de Decca – e aí eu já estava às voltas com "as outras 

raízes de uma história". 

Daí para cá, foi todo esse tempo e o que é o presente trabalho: "Sobre a 

criação do Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto". Durante o TCC, havia lido 

produções sobre o Hospital que se referiam a sua criação para o desafogamento do 

Hospital de Juqueri em São Paulo, e Juqueri, por sua vez, também me "tomara muito 

tempo". Foram leituras constantes, dias demais, cansaço demais... e "O Príncipe e os 

Insanos"1 me dizia que os hospitais públicos e particulares do Estado de São Paulo eram 

"filhos de Juqueri". 

Embora, por muito tempo, não soubesse bem o que queria dizer, nunca 

me conformei totalmente com essa história. Ora, estávamos falando de Ribeirão Preto, a 

"capital do café", de uma cidade que inaugurou a sua estrada de ferro em 1883 e que 

recebeu levas de imigrantes, uma cidade que era foco representativo do antigo Partido 

Republicano Paulista, uma cidade que tinha uma elite de coronéis, "reis e rainhas do 

café". E claro, uma cidade que crescia vertiginosa e desigualmente, logo, "dementes" 

pelas praças ou nas cadeias públicas, fora um quadro sempre presente e crescente. Daí 

aos resultados deste trabalho, está dito, sucintamente, o que me trouxe até o Santa 

Teresa de Ribeirão Preto, até o presente estudo. 

Agora, faço- lhes, um "convite à filosofia", enquanto razão, da 

normatização da loucura em Ribeirão Preto: adentremos no Santa Teresa: de quem 

Juqueri é "padrasto", dedicado certamente (convenientemente!), mas padrasto, o pai é 

daqui mesmo, é o café. Ora dirás, não foi um pai da necessidade, pois 1944 é um pouco 

tarde, então direi, ele teve muitos, muitos filhos para se dedicar, a "assistência aos 

psycopathas" pública e "científica" fora temporã. 

                                                                 
1 FIGUEIREDO, G. O Príncipe e os Insanos. São Paulo: Cortez, 1988. 


