
 
 

Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 

Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENATO DA SILVA VICENTINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE SANATÓRIOS E TERREIROS:  

ULYSSES PERNAMBUCANO, RENÉ RIBEIRO E O PROJETO 

REFORMISTA DA PSIQUIATRIA SOCIAL DE RECIFE  

(1910 – 1940)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 



 
 

RENATO DA SILVA VICENTINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE SANATÓRIOS E TERREIROS:  

ULYSSES PERNAMBUCANO, RENÉ RIBEIRO E O PROJETO REFORMISTA 

DA PSIQUIATRIA SOCIAL DE RECIFE  

(1919 – 1949)   

 

 

 

 

 

 

 
 

Dissertação de mestrado apresentada ao Curso 

de Pós-Graduação em História das Ciências e 

da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz-Fiocruz, 

como requisito parcial para obtenção do Grau 

de Mestre. Área de Concentração: História das 

Ciências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Orientador: Prof. Dr. Marcos Chor Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 



 

i 
 

RENATO DA SILVA VICENTINI 

 

 

ENTRE SANATÓRIOS E TERREIROS:  

ULYSSES PERNAMBUCANO, RENÉ RIBEIRO E O PROJETO REFORMISTA DA 

PSIQUIATRIA SOCIAL DE RECIFE  

(1910 – 1940)   

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Curso de Pós-

Graduação em História das Ciências e da Saúde da 

Casa de Oswaldo Cruz - Fiocruz, como requisito 

parcial para obtenção do Grau de Mestre. Área de 

Concentração: História das Ciências.  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________________________________ 

 

Prof. .Dr. Marcos Chor Maio (Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da 

Saúde da Casa de Oswaldo Cruz - Fiocruz) – Orientador 

 

________________________________________________________________________ 

 

Prof. Dr. Sérgio Luis Carrara (Programa de Pós-Graduação do Instituto de Medicina Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

 

________________________________________________________________________ 

 

Prof. Dr. Luiz Otávio Ferreira (Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da 

Saúde da Casa de Oswaldo Cruz - Fiocruz) 

 

 

Suplentes: 

 

________________________________________________________________________ 

 

Jair de Souza Ramos (Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal 

Fluminense) 

_________________________________________________________________________ 

 

Profª. Dra. Ana Teresa Venancio (Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da 

Saúde da Casa de Oswaldo Cruz - Fiocruz) 

 

Rio de Janeiro 

2018 

 



 

ii 
 

 

 

Ficha Catalográfica 

V633e Vicentini, Renato da Silva. 
 

Entre sanatórios e terreiros : Ulysses Pernambuco, René Ribeiro e o Projeto 
reformista da psiquiatria social de Recife (1910-1940) / Renato da Silva Vicentini. 
– Rio de Janeiro : s.n., 2019. 

201 f. 
 

Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) – 
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz, 2019. 

Bibliografia: 191-201f. 

 
 

1. Saúde Mental. 2. História do Século XIX. 3. Grupo com Ancestrais do 
Continente Africano. 4. Brasil. 

 
CDD 616.89 

 

Catalogação na fonte - Marise Terra Lachini – CRB6-351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

AGRADECIMENTOS 

  

 Agradeço ao meu Prof. Orientador Marcos Chor Maio, incentivador de primeira hora, 

que nunca mediu esforços para que este trabalho fosse o melhor possível. Agradeço-lhe as 

trocas intelectuais, a dedicação, a participação integral em todas as etapas deste trabalho, 

desde a escolha do tema, passando pelo levantamento de fontes, pela bibliografia até o ponto 

final da escrita. Agradeço-lhe as muitas horas a fio dedicadas aos rumos desta pesquisa. Sem a 

participação dele, este trabalho nunca teria existido. Credito-lhe tudo aquilo que este trabalho 

tiver de melhor, sendo os erros de minha inteira responsabilidade. 

Este trabalho é fruto de um esforço coletivo, sozinho eu não teria condições de ter 

chegado até aqui. Meu muito obrigado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que financiou esta 

pesquisa entre os anos de 2016 e 2018. Agradeço também aos funcionários da Secretaria 

Acadêmica, do Departamento e da Biblioteca do PPGHCS/COC, pela gentileza e eficiência 

com que sempre me receberam e atenderam meus pedidos. 

Agradeço aos professores que participaram da minha formação dentro do Programa, 

cujas contribuições valiosas são parte integrante deste trabalho. Agradeço imensamente aos 

professores Luiz Otávio Ferreira e Sérgio Carrara, pela leitura atenta do meu projeto e pelas 

preciosas contribuições na minha qualificação. Ao professor Luiz Otávio um agradecimento 

especial pela participação nas reuniões iniciais que definiram fontes e marcaram as feições 

deste trabalho; agradeço-lhe também as valiosas dicas nos encontros informais pelos 

corredores da instituição. Espero que este trabalho faça jus aos apontamentos feitos.  

Não pode faltar aqui o meu muito obrigado meu grande amigo Luciano Moraes, que 

me socorreu nos momentos mais difíceis deste trabalho, dando-me todo o suporte técnico e 

material para que este trabalho se realizasse. Sou grato, também, a Simone Meireles, que me 

ensinou a mobilizar o que havia de melhor em mim, foi guardiã da minha saúde mental, nunca 

me deixou duvidar de que eu fosse capaz de levar essa jornada – junto com todas as outras – 

até o fim. 

Por fim, agradeço imensamente a minha companheira Raquel Carriconde, pela leitura 

atenta e exaustiva deste trabalho, pela revisão do texto, pelas incontáveis dicas, pelos puxões 

de orelha nos momentos certos, pela generosidade dos elogios e por ser o meu porto em meio 

às tempestades da vida. Sem o seu incentivo e suporte, eu jamais teria retomado os estudos e 

ingressado na Pós-Graduação.   

  

 

 

 



 

iv 
 

RESUMO 

Entre as décadas de 1920 e 1930 o estado de Pernambuco passou por duas reformas 

psiquiátricas lideradas pelo médico Ulysses Pernambucano. A primeira reforma (1924-1926) 

combateu os métodos coercitivos tradicionalmente utilizados no tratamento dos “loucos 

agitados”, tais como o uso de celas, camisas de força e sedativos. Na segunda reforma (1931-

1935), utilizando-se o discurso da Higiene Mental, retirou-se a centralidade do hospício no 

tratamento psiquiátrico por meio da criação de uma colônia agrícola, de serviços 

ambulatoriais, de um hospital aberto e de um serviço de profilaxia (higiene) das doenças 

mentais. O combate àquilo que se entendia como sendo as causas sociais da loucura, fez com 

que um grupo de psiquiatras do Recife empreendesse uma série de pesquisas urbanas visando 

futuras transformações sociais. Assim, iniciaram estudos pioneiros em diversos campos, como 

a religiosidade afro-brasileira, bem como buscaram canais de diálogo com outros campos do 

saber, tais como a Sociologia, a Psicologia, o Serviço Social e a Antropologia. O objetivo 

deste trabalho é analisar as trajetórias de Ulysses Pernambucano e de seu aluno, René Ribeiro, 

para que, por meio delas, se possa evidenciar os debates, os projetos, os conflitos políticos e a 

proposta interdisciplinar que estavam sendo colocados no contexto psiquiátrico da época – 

entre as décadas de 1910 e 1940. Buscou-se evidenciar como o discurso da Higiene Mental 

foi utilizado para articular e legitimar uma agenda de reformas que eram, a um só tempo, 

científicas e sociais. 

Palavras-chave: Ulysses Pernambucano, René Ribeiro, reformas psiquiátricas, Psiquiatria 

Social, Higiene Mental 
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ABSTRACT 

Between the decades of 1920-1930 the state of Pernambuco has faced two psychiatric 

reforms led by the physician Ulysses Pernambuco. The first reform (1924-1926) fought the 

coercive methods traditionally employed in treatment of the “agitated mad”, such as the use of 

cells, straightjackets and sedatives. In the second reform (1931-1935), through the use of 

Mental Hygiene, the centrality of the asylum in psychiatric treatment was taken away with the 

creation of an agricultural colony, outpatient services, an open hospital and a service of 

prophylaxis (hygiene) of mental illnesses. The action against what was understood as being 

the social causes of madness led a group of psychiatrists from Recife to undertake a series of 

urban researches looking forward to future social transformations. Thus they have started 

pioneer studies in several fields, such as the afro-Brazilian religiosity, and have opened 

dialogue channels with other fields of knowledge, such as Sociology, Psychology, Social 

Service and Anthropology. This work aims at analyzing Ulysses Pernambuco’s trajectories 

and those of his student René Ribeiro in order to, through these, put in evidence the debates, 

the projects, the political conflicts and the interdisciplinary proposition implemented in the 

psychiatric context at that time – between 1910 and 1940. Also, it was intended to analyze 

how the discourse of Mental Hygiene has been used to articulate and legitimize a reform 

agenda which was both scientific and social. 

Key words: Ulysses Pernambucano, René Ribeiro, Psychiatric Reforms, Social Psychiatry, 

Mental Hygiene.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação trata dos percursos institucionais e as produções intelectuais de 

Ulysses Pernambucano e René Ribeiro no período de entre as décadas de 1910 e 1940. O 

trabalho discorre sobre as reformas psiquiátricas empreendidas por Ulysses Pernambucano e 

seu grupo de trabalho, bem como sobre a continuidade do seu projeto de Psiquiatria Social 

por meio da obra médica e da atuação de seu aluno René Ribeiro. Esta pesquisa pretende 

evidenciar alguns dos processos que levaram o grupo psiquiátrico do Recife, liderado por 

Ulysses Pernambucano, a sair do Hospital Psiquiátrico para atuarem sobre o meio e a 

população da cidade do Recife, destacando-se, neste percurso, a atuação médica em meio à 

população pobre, chegando até os terreiros afro-brasileiros, então abordados pelo viés da 

profilaxia mental. A análise de duas reformas psiquiátricas, de projetos de reforma social 

pautados em Higiene Mental, a interdisciplinaridade e a circulação institucional e científica 

compõe o escopo maior desta dissertação.   

O marco temporal deste trabalho está relacionado à trajetória de ambos os médicos. A 

primeira datação (1910) é referente à década que marca o ingresso de Ulysses Pernambucano 

no campo médico, bem como a sua ascensão na esfera pública por meio de um debate, que se 

desenrolou na imprensa, sobre a necessidade de reformas urgentes no tratamento psiquiátrico 

de Pernambuco. Debate este que projeta a figura de Ulysses como um jovem médico 

reformador e potencial liderança para estar à frente dos projetos de mudança reivindicados. Já 

a década de 1940, é a última na qual René Ribeiro publica como médico, a partir da década de 

1950 será como antropólogo que ele assinará os seus trabalhos. A partir de então, será como 

cientista social, e não mais como médico psiquiatra, que este assinará seus livros e artigos – 

embora continue clinicando como médico psiquiatra.  

Essa pesquisa teve início com a abordagem do material produzido por René Ribeiro 

como médico, entre 1935 e 1949. Dessa forma, se pretendia analisar o início do trabalho 

intelectual de Ribeiro, para perfazer o caminho intelectual que o conduziu à Antropologia. 

Assim, dava certa continuidade temática a outro trabalho meu sobre o também médico-

antropólogo, Nina Rodrigues, desenvolvido em minha monografia1. Ambos compuseram o 

cenário médico e intelectual nordestino da primeira metade do século XX, demonstrando 

interesse pelas relações raciais no Brasil, pela religiosidade afro-brasileira, pela “loucura” e 
                                                           
1 Nina Rodrigues e a Política da Cor: uma análise do conteúdo social e político da obra científica do médico 
maranhense (2008). 
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pela “delinquência infanto-juvenil”. Nina Rodrigues foi pioneiro da Antropologia no estado 

da Bahia e um dos pioneiros dos estudos antropológicos no Brasil. Já René Ribeiro foi um dos 

pioneiros da institucionalização da Antropologia em Pernambuco, sendo o primeiro 

antropólogo diplomado desse Estado.  

No entanto, ao mapear as influências intelectuais, as abordagens temáticas e os 

caminhos institucionais que conduziram René Ribeiro da Medicina à Antropologia, me 

deparei com um grupo de intelectuais-médicos do qual René reivindicava ser parte, que 

orbitava em torno da figura de Ulysses Pernambucano e que solicitava para si uma identidade 

de “escola”, a Escola Psiquiátrica do Recife. Tal Escola reivindicava um método de trabalho, 

um enquadramento teórico e uma agenda de pesquisa própria. A perspectiva de trabalhar 

René Ribeiro dentro de um enquadramento maior, como componente de um grupo, se 

mostrou relevante, daí optar por incluir a trajetória institucional e intelectual do patrono 

Ulysses Pernambucano, contextualizando nesta órbita a trajetória médica de René Ribeiro. Ao 

longo do trabalho, apresentarei os caminhos percorridos ao cotejar as fontes com as quais 

trabalhei com a revisão bibliográfica que fiz. Assim, a seguir, apresento a revisão 

bibliográfica feita sobre as duas personagens centrais desse trabalho – Ulysses e René. 

 

Revisão Bibliográfica  

O primeiro livro que inaugura a bibliografia sobre Ulysses Pernambucano, sendo o 

primeiro a apresentar a carreira do médico e a sua dita Escola Psiquiátrica, foi Estudos 

pernambucanos dedicados a Ulysses Pernambucano datado de 1937. Trata-se de uma obra 

coletiva que contou com a participação de 27 autores dedicados a diferentes áreas, todos eles 

conhecidos no cenário político e social pernambucano, tendo alguns projeção nacional, como 

o sociólogo Gilberto Freyre (seu primo), o romancista José Lins do Rego e o neurologista 

Antônio Austregésilo. Compreendo que este livro, escrito e publicado no contexto de 

instauração do Estado Novo, tinha como principais objetivos despolitizar a figura de Ulysses 

e reafirmar seu legado para o desenvolvimento da ciência local.  

Outra obra importante nos estudos sobre Ulysses Pernambucano é o artigo de 

Heronides Coelho Filho, Origem e Desenvolvimento da Assistência a Psicopatas no Estado 
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de Pernambuco, publicado na Revista Neurobiologia2 (1952-53). Esse artigo foi escrito no 

contexto de uma série de homenagens em torno dos dez anos da morte de Ulysses e 

apresentado para um público mais amplo, após ser transformado no livro A Psiquiatria em 

Pernambuco (1954). Posteriormente, este trabalho foi ligeiramente ampliado e incorporado à 

outra pesquisa do autor, sobre a história da psiquiatria no estado da Paraíba, dando origem ao 

livro A Psiquiatria no País do Açúcar e outros ensaios (1977). Pioneiro em diversos aspectos, 

este trabalho se tornou um clássico nos estudos sobre Ulysses Pernambucano, sendo citado 

por quase todos os autores que se dedicam ao estudo do tema. Sua obra reconstrói a história 

do internamento de alienados em Pernambuco, desde a primeira metade do século XIX até a 

instituição dos primeiros hospícios a partir da década de 1860. São destacadas as reformas 

psiquiátricas propostas por Ulysses Pernambucano, a reforma da Escola Normal, também 

proposta por ele, e trás detalhes do período em que Ulysses dirigiu a Assistência aos 

Psicopatas de Pernambuco. Amplamente fundamentado no livro Estudos pernambucanos 

(1937), o trabalho de Heronides acrescenta detalhes biográficos às narrativas anteriores, mas 

reforça a visão construída sobre Ulysses como um herói da ciência local. Cobrindo e 

reatualizando esse longo período, sua obra talvez tenha sido a mais completa escrita sobre 

Ulysses por mais de vinte anos. 

Em 1976, o interesse pela vida e obra de Ulysses toma novo impulso quando a 

Academia Pernambucana de Medicina organiza o Ciclo de Estudos Sobre Ulysses 

Pernambucano. Dele participaram diversos palestrantes, muitos dos quais, amigos, 

colaboradores e ex-alunos do psiquiatra, tais como Gilberto Freyre, Anita Paes Barreto, Luiz 

Cerqueira, Waldemar Valente, etc. O objetivo era reunir memórias e homenagear Ulysses. Os 

anais do evento foram publicados em forma de livro, no ano de 1978, acrescidos de uma 

palestra de José Lucena sobre o mesmo tema, ministrada na mesma Academia em março de 

1977. A obra é uma fonte de relatos memorialísticos sobre Ulysses. 

No ano de 1987, é publicado o artigo de Celina Hutzler, Ulysses Pernambucano: o 

Psiquiatra Social, na Revista Ciência & Trópico que fora escrito originalmente em 1983 em 

homenagem aos 40 anos da morte de Ulysses.  Já em seu primeiro parágrafo a autora afirma 

que “não tem nenhuma isenção de ânimo” (1987: 23), se colocando parcial tendo posto em 

sua bibliografia apenas discípulos, amigos e admiradores de Ulysses Pernambucano. Além de 

                                                           
2 Texto dividido em cinco partes, publicadas na revista Neurobiologia entre os anos de 1952 e 1953. 1ª parte in: 

Neurobiologia, tomo XV, 1952, pp. 286-295. 2ª parte in: Neurobiologia, tomo XVI, 1953, pp. 55-84. 3ª parte in: 

Neurobiologia, tomo XVI, 1953, pp. 166-185. 4ª parte in: Neurobiologia, tomo XVI, 1953, pp. 280-284. 5ª parte 

in: Neurobiologia, tomo XVI, 1953, pp. 419-435.  
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embasada nos trabalhos até então produzidos, a antropóloga também faz uso do relato oral de 

seus pais, o médico-antropólogo René Ribeiro e a ex-assistente social Beatriz Ribeiro, que 

trabalharam com Ulysses entre as décadas de 1930-40. O texto de Hutzler acrescenta poucos 

elementos novos às narrativas anteriores, todavia não deixa de trazer contribuições. A maior, 

talvez, seja contextualização histórica no qual insere a trajetória de Ulysses. Explicitando as 

bases ideológicas da Primeira República (liberalismo e federalismo), bem como as 

transformações sociais e econômicas ocorridas no período, ela expõe a crise e o rearranjo 

oligárquico que resultou na Revolução de 1930, retoma a rearticulação da esquerda que 

culminou no fracasso de 1935 e, consequentemente, com o Estado Novo em 1937.  É no bojo 

dessa contextualização que a autora apresenta Ulysses como vítima do Estado Novo.  

Cinco anos depois, em 1992, a psicopedagoga Anita Paes Barreto – que foi aluna de 

Ulysses na Escola Normal, tendo sido uma de suas colaboradoras mais antigas, atuando ao 

seu lado desde o ano de 1925, quando este fundou o Instituto de Psicologia e a colocou na 

posição de sua 1ª auxiliar – faz um pronunciamento na Secretaria de Saúde do Estado de 

Pernambuco devido ao centenário de nascimento de Ulysses. Seu texto foi readaptado e 

transformado em artigo, Ulysses Pernambucano, educador, publicado no mesmo ano pela 

Revista Psicologia: Ciência e Profissão. Nesse é enfatizo a trajetória de Ulysses no campo da 

Educação, abordando a passagem de Ulysses pelo Ginásio Pernambucano e focando sua 

narrativa na reforma que este empreendeu na Escola Normal, na criação do Instituto de 

Psicologia e no trabalho pioneiro com a educação especial de crianças excepcionais. O texto 

tem o valor adicional de reconstruir uma parte da história da Educação Especial em 

Pernambuco e trazer à tona antigas rivalidades entre o grupo de educadores de Pernambuco e 

os de Minas Gerais sobre a primazia do ensino às crianças com deficiência no Brasil.  

A partir dos anos 2000, as publicações sobre Ulysses se tornam mais frequentes que 

nas décadas anteriores. José Adaílson Medeiros (2001) propõe mostrar Ulysses como o 

pioneiro da Psicologia em Pernambuco e como o fundador de uma “Escola de Psicologia” 

local, sendo um dos precursores da institucionalização deste campo no Brasil. O texto enfatiza 

a sua atuação à frente do Instituto de Psicologia e das instituições de ensino que dirigiu.  

Othon Bastos (2002), não é especificamente uma obra sobre Ulysses Pernambucano, o 

livro, como um todo, é uma reafirmação de que há uma tradição psiquiátrica própria em 

Pernambuco, onde haveria uma “Escola de Psiquiatria” cujo fundador era Ulysses. Destaco 

nesta obra a Apresentação, feita pelo psiquiatra Luiz Salvador de Miranda Sá Junior, que 

localiza três gerações dessa. Já, Bastos, em seu artigo nessa mesma obra, A atualidade de 
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Ulysses Pernambucano, fala de uma quarta e uma quinta geração desta escola de psiquiatria 

local. 

Nos últimos quinze anos muitas pesquisas sobre Ulysses vieram à tona, trazendo 

consigo análises mais abrangentes. A seguir, destacarei algumas delas. O artigo de Walter 

Melo (2004), por exemplo, contextualiza a trajetória de Ulysses no cenário geral da Era 

Vargas, resgatando a conjuntura de polarização política de meado dos anos 1930 e situando 

Ulysses como vítima do processo de radicalização política que conduziu ao Estado Novo. 

Também situa a criação da Liga de Higiene Mental de Pernambuco como sendo uma ruptura 

de Ulysses com a Liga Brasileira de Higiene Mental e o seu radicalismo racista e eugenista – 

o que parece ser mais uma interpretação do autor do que uma constatação baseada em fontes. 

O autor também aponta as supostas influências de Ulysses sobre o Serviço Nacional de 

Higiene Mental criado em 1935. Mário Costa Pereira (2005), por sua vez, retoma Ulysses 

como um Psiquiatra Social. Carlos Miranda (2006) apresenta pesquisa pioneira com os 

prontuários da Tamarineira na década de 1930, abordando as formas de tratamento utilizadas 

no hospício dirigido por Ulysses e resgatando histórias protagonizadas pelo Serviço de 

Higiene Mental com os pacientes egressos do lugar. Bruno Nascimento (2007), em sua 

dissertação de mestrado, além de trazer uma das narrativas mais completas sobre a trajetória 

de Ulysses, comenta, ainda que brevemente, toda a sua bibliografia médica. Seu trabalho 

também reconstitui, de modo pioneiro, a trajetória do psiquiatra José Lucena, apontado por 

ele como o sucessor de Ulysses Pernambucano na dita Escola Psiquiátrica do Recife. Outra 

iniciativa que trouxe renovação a estes estudos foi a dissertação de Maria Concepta Padovan 

(2007), que abordou a atuação da Assistência a Psicopatas durante o Estado Novo. A autora 

aborda as formas de tratamento da loucura, apresenta alguns trabalhos publicados por 

psiquiatras ligados a Ulysses, e discorre sobre como o Governo de Agamenon Magalhães 

combateu o alcoolismo e o espiritismo, pondo fim a política de tolerância religiosa 

implementada por Ulysses. Por fim, Roberta Campos, Janayna Emídio e Fabiana Pereira 

(2017), enfatizam a interdisciplinaridade do grupo psiquiátrico formado por Ulysses e põem 

seu grupo médico como sendo o precursor da antropologia em Pernambuco, por meio dos 

estudos afro-religiosos promovidos pelo Serviço de Higiene Mental. De acordo com as 

autoras este grupo teria sido invisibilizado por uma correlação de forças na Antropologia 

brasileira que priorizaria os estudos oriundos do Sudeste do país. 

Meu trabalho contribui para este debate na medida em que lança luz sobre pontos 

ainda não explorados da trajetória de Ulysses Pernambucano, como o acalorado debate 
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psiquiátrico que antecede a sua primeira reforma na Tamarineira. Deste modo, busco 

evidenciar as distintas concepções de tratamento psiquiátrico que estavam em jogo, 

destacando novos personagens e apresentando aquilo que se entendia como “modernidade” 

em Psiquiatria no Estado de Pernambuco no final da década de 1910. Nesse sentido, busco 

também mapear as influências nacionais e internacionais deste primeiro projeto reformista de 

Ulysses. Também retomo a segunda reforma psiquiátrica promovida por ele, enfatizando o 

papel da Higiene Mental como um instrumento político-científico de intervenção social. 

Dentro da conjuntura local, enquadro o projeto de Ulysses dentro de um plano de reformas 

sociais mais amplas encabeçadas pelo Governador Lima Cavalcanti e apresento a perseguição 

ao seu projeto também dentro de um contexto mais amplo de perseguições a outros líderes 

reformistas, tanto em nível local, quanto nacional. Por fim, busco retomar a dimensão política 

das homenagens feitas a Ulysses, após 1936, bem como a dimensão também política da ideia 

de uma Escola Psiquiátrica local, mapeando a ideia de escola lançada por seu grupo.  

A bibliografia sobre René Ribeiro é consideravelmente menor. A primeira publicação 

sobre este ele foi René Ribeiro, professor emérito, publicada pela editora Massananga em 

1990. O texto traz a cerimônia que concedeu a Ribeiro o título de Professor Emérito da 

Universidade Federal de Pernambuco, em 1990, poucos meses antes de sua morte. A obra é 

aberta com um discurso do professor Heraldo Souto Maior3, sobre a trajetória profissional de 

Ribeiro, suas influências e seus principais trabalhos publicados. Na sequência, segue um 

discurso maior, do próprio René Ribeiro, abordando sua biografia profissional, desde a 

Medicina, sob influência de Ulysses Pernambucano, até a Antropologia, na qual ingressa 

orientado por Melville Herskovits. O volume também traz o currículo de Ribeiro, com os 

cargos que ocupou, bem como com os livros e artigos publicados ao longo de sua vida 

profissional. 

O antropólogo Roberto Motta (1993) retoma a carreira de Ribeiro desde a Medicina 

até a Antropologia, pondo ênfase na importância do seu livro Cultos Afro-Brasileiros no 

Recife (1952)4 para o campo antropológico, dada a sua abordagem culturalista pioneira sobre 

o transe religioso. Motta aponta as influências de Franz Boas, Bronislaw Malinoswski, 

Melville Herskovits e Donald Pierson sobre René Ribeiro, bem como a influência do próprio 

René Ribeiro sobre outros antropólogos como Georges Lapassede, Seth Leacock, Ruth 

Leacock e Roger Bastide. O autor assinala, também, a influência desse livro de Ribeiro sobre 

                                                           
3 Republicado como artigo na revista Ciência & Trópico, em 1991. 
4 Cuja segunda edição, de 1978, foi prefaciada pelo próprio Motta. 
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livros de pais de santo que se dedicaram a registrar a ortodoxia dos seus cultos, como o 

babalorixá Ribeiro de Souza (1963)5. Em obra posterior, Motta (2014) discorre sobre os 

principais trabalhos deste autor no campo antropológico, apresentando, assim, a metodologia 

de trabalho de Ribeiro e suas principais ideias no campo da antropologia.  

Marcos Chor Maio (1997; 1999) investiga como Ribeiro se inseriu na pesquisa da 

UNESCO – trabalho importante para a consolidação da sua carreira como antropólogo – no 

início da década de 1950. Traz, ainda, a trajetória de Ribeiro desde a Medicina até o seu 

trabalho como o primeiro Diretor do Departamento de Antropologia do Instituto Joaquim 

Nabuco. A obra de Maio revela o protagonismo de Freyre nas negociações para que a 

UNESCO levasse o seu projeto para Recife, bem como o protagonismo de Ribeiro na 

efetivação destes estudos entre os anos de 1951 e 1952. 

Os trabalhos posteriores que trataram de René Ribeiro – Hutzler (2014), Campos et. 

al. (2017) e Iyanaga (2017) – invariavelmente retomam a sua carreira como antropólogo 

abordando seu legado neste campo, sobretudo no estado de Pernambuco, onde ele contribuiu 

para a institucionalização da disciplina. Estes trabalhos também sublinham o que seria um 

esquecimento de Ribeiro pelos autores do Sudeste brasileiro.  

A contribuição do meu trabalho para os estudos de René Ribeiro se dá, 

principalmente, por conta do meu recorte temporal (1935-1949). Deste modo, abordando  seus 

textos desse período, analiso o René Ribeiro médico, inserido dentro do grupo psiquiátrico de 

Ulysses Pernambucano, antes de se diplomar antropólogo, enquanto a maior parte dos 

trabalhos o analisam a partir daí. Deste modo, lanço luzes sobre um período pouco 

considerado pela bibliografia. Acima de tudo, resgato René Ribeiro como um pensador social 

dentro da medicina. 

Abordar trajetórias individuais traz algumas armadilhas nas quais o pesquisador deve 

estar atento. Nesse sentido, alguns instrumentos analíticos foram acionados para percorrer este 

caminho. Balizei-me nas reflexões de Sabina Loriga (2011), que explora as tensões, os 

encontros e os desencontros entre a escrita historiográfica e a escrita biográfica. A autora 

aponta potencialidades da história biográfica, tais como libertar os indivíduos dos antigos 

determinismos econômicos e sociais (típicos da macro-história) dando-lhes agência. 

Entretanto, Loriga também aponta alguns perigos nesse gênero narrativo relacionados às 

                                                           
5 SOUZA, José Ribeiro de. O jogo dos búzios e as cerimônias ocultas da Umbanda. Rio de Janeiro: Ed. 

Espiritualista, 1963. 
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antigas ideias historiográficas de grandeza e heroísmo ou às novas ideias de caráter mais 

egoísta e narcísico, ou mesmo o risco de cair na ilusão da representatividade biográfica, na 

qual se acredita que um indivíduo possa ser um perfeito representante de grupos inteiros, tais 

como “a burguesia”, “o campesinato”, ou qualquer outro de um determinado período. 

Complementarmente, temos as reflexões de Pierre Bourdieu (2006), que aponta os 

equívocos que podem conter nestas narrativas de histórias de vida, tomadas como um 

conjunto coerente e orientado de acontecimentos providos de significado e direção. Em 

contrapartida, Bourdieu busca evidenciar o caráter aleatório e sem propósito dos 

acontecimentos que marcam uma trajetória individual. Dessa maneira, ele trata como sendo 

construções meramente retóricas as histórias de vida que buscam, a posteriori, traçar 

conexões que deem significado e sentido para um todo, em princípio descontínuo, na busca de 

uma expressão unitária, um projeto, uma intenção global. A esse processo, o autor chamou 

ilusão biográfica.  

Inspirado, e orientado, por esses autores, busquei não ser capturado por simplificações, 

tais como condicionar todos os comportamentos, pensamentos e ações dos meus personagens 

ao seu pretenso lugar de classe, por exemplo. No caso específico de Ulysses Pernambucano, 

essas reflexões me auxiliaram a não forjar na minha narrativa a “epopeia de um herói”, ou de 

um personagem excessivamente singular, distinto do seu tempo, algo comum em grande parte 

dos estudos sobre este. Também busquei me afastar do extremo oposto, que seria transformá-

lo num tipo ideal, uma síntese daquilo que supostamente seriam todos os psiquiatras ou 

gestores públicos de seu tempo. Já no caso de René Ribeiro o perigo seria outro, o risco seria 

cometer os mesmos equívocos de alguns trabalhos recentes que retratam a trajetória deste 

psiquiatra que de antemão todos sabem onde termina (na Antropologia). Deste modo, nos 

deparamos com algumas análises teleológicas sobre Ribeiro, que produzem caminhos lineares 

e coerentes, apontando o “antropólogo em formação” dentro do trabalho que este desenvolveu 

em sua fase médica.  

 

Apresentação das Fontes  

As fontes abordadas nessa pesquisa são diversas. Quando o meu foco recai sobre 

Ulysses Pernambucano e os seus auxiliares, utilizo as já citadas publicações Estudos 

Pernambucanos dedicados a Ulysses Pernambucano (1937) e Ciclo de Estudos Sobre Ulysses 

Pernambucano (1978), cujos relatos de pessoas próximas a Ulysses constituem fontes 
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primárias valiosas. Utilizo largamente os Arquivos da Assistência a Psicopatas (1931-1936), 

cujos artigos e relatórios ali contidos revelam as primeiras publicações do grupo psiquiátrico 

do Recife. Da mesma maneira utilizo os Anais do I Congresso Afro-Brasileiro6 de 1934, que 

constituem valioso documento para mapear, sobretudo, os estudos raciais deste grupo médico. 

A Revista Neurobiologia é documento fundamental para rastrear a atividade deste grupo 

psiquiátrico, a partir do ano de 1938, quando este periódico foi fundado. Por meio destas 

publicações, temos acesso não apenas aos seus artigos médicos, mas também à propaganda 

dos seus serviços particulares, seus comunicados e seus discursos públicos. As edições de 

Neurobiologia de 1945 e 1953 são especialmente valiosas por serem dedicadas à memória de 

Ulysses, trazendo, assim, grande número de discursos sobre o psiquiatra, pronunciados em 

diversos lugares e ali reunidos. 

Sobre René Ribeiro, especificamente, além das fontes supracitadas, utilizo os já 

mencionados discursos contidos em René Ribeiro, professor emérito (1990); seu relato 

autobiográfico (1984) e sua obra médico-social, espalhada por diversos periódicos (além dos 

já citados Arquivos e Neurobiologia): Arquivos Forenses, Revista de Educação, Sociologia, 

Arquivos de Neuropsiquiatria, etc.  

Também faço uso de ampla pesquisa nos jornais da época, com especial destaque ao 

Diário de Pernambuco e Jornal Pequeno. Sobre René Ribeiro e sua família, ainda, destaquei 

informações valiosas do Jornal Correio da Paraíba7. Acredito que este material jornalístico 

(reportagens, artigos, pronunciamentos, propagandas, etc.) sobre o grupo psiquiátrico de 

Recife constitua um diferencial dessa pesquisa. Eventualmente, de forma circunstanciada, 

recorro às leis que reorganizam a Assistência aos Alienados do Brasil (1903; 1911), ao 

Código Penal de 1890 e ao Decreto que criou a Assistência a Psicopatas de Pernambuco. 

O caráter fragmentário deste “corpus documental” fez com que a pesquisa dependesse 

de diversas instituições para que se realizasse. O acesso a este rico material foi possibilitado 

por diversas vias, sobretudo por meio da Biblioteca Nacional e da sua Hemeroteca Digital, 

das bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro: IPUB, INDC, CCS e Museu 

Nacional. Uma parte menor do material foi adquirida das bibliotecas da UFPE via COMUT.    

                                                           
6 Organizados e publicados por Gilberto Freyre em dois volumes, o primeiro publicado em 1935 e o segundo 

publicado em 1937. A versão que eu trabalho é uma reedição lançada pela editora Massananga, de 1988.  
7 Cujo proprietário é Roberto Cavalcanti, filho de René Ribeiro. 
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Apresentação dos capítulos  

No primeiro capítulo, através da exposição do “caso das três órfãs da Tamarineira”, 

resgato o debate que antecedeu a primeira Reforma Psiquiátrica (1924-1926), e busco destacar 

como esse debate-episódio foi central para a emergência de Ulysses Pernambucano na cena 

pública do Estado e retomado, posteriormente, como uma espécie de mito de origem do herói 

Ulysses. O caso se passa em torno de três meninas órfãs que teriam sido enviadas da Santa 

Casa de Misericórdia do Recife para o Hospício da Tamarineira para lá para cumprir 

“castigo”. A partir desse episódio, estabelece-se um debate público de onde vai emergindo 

distintas concepções de psiquiatria conflitantes e que, como busco apontar, persistirão nos 

debates em torno das ideias reformistas da década de 1920 que culminará nessa primeira 

reforma. Ao longo do capítulo, comparo as diferentes concepções a respeito do papel do 

hospício, bem como as distintas propostas de se abordar tanto o “louco” quanto a “loucura”. 

As pautas reformistas baseadas no discurso da modernização psiquiátrica foram à força motriz 

deste conflito de ideias, que colocou em campos opostos tanto médicos, quanto membros da 

sociedade civil. Esse capítulo não será protagonizado por Ulysses Pernambucano, pois será 

destacado o papel de uma miríade de personagens pouco explorados pela bibliografia que 

animaram, como “aliados” ou “inimigos”, o contexto em que emerge Ulysses.  

No segundo capítulo, apresento e analiso a segunda Reforma Psiquiátrica (1931-1935) 

implementada por Ulysses Pernambucano, bem como seus desdobramentos, pelo prisma de 

uma agenda de cunho progressista, que teve como carro chefe a bandeira da Higiene Mental. 

Para isso, retomo a reforma escolar implementada por Ulysses na Escola Normal de 

Pernambuco (1923-1927) como um modelo de intervenção calcado em princípios de higiene 

geral e mental, que, em diversos aspectos, foi ampliado, reformulado e retomado na década de 

1930. Busco, assim, demonstrar que Saúde e Educação eram duas faces de uma mesma moeda 

nos planos reformistas de Ulysses. Destaco que a Higiene Mental, enquanto instrumento de 

intervenção social, era, para Ulysses, um instrumento, a um só tempo, científico e político. 

Mapeio as influências do ativista e filantropo norte-americano Clifford Beers sobre Ulysses 

Pernambucano, cotejando ideias e projetos defendidos por ambos. Na sequência, busco 

retratar a conjuntura política e econômica na qual se inseriram tanto a demissão de Ulysses do 

posto que ocupava no Governo, quanto da sua prisão. Defendo o ponto de vista segundo o 

qual a derrocada deste psiquiatra se enquadra em um processo maior, de depuração das elites 
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em nível nacional, que preparou o caminho para o Golpe do Estado Novo. Evidencio também 

que a reação que se seguiu ao Levante Comunista de 1935 marcou, em Pernambuco, o fim de 

uma série de projetos reformistas de cunho progressista, no interior dos quais estava esta 

reforma psiquiátrica. Por fim, resgato a ideia de “Escola Psiquiátrica” em Recife como uma 

estratégia que amadurece após 1935, face às perseguições vividas por Ulysses, onde o livro 

Estudos Pernambucanos (1937) figura como peça importante do movimento em defesa dessa 

personagem assim como na consolidação da ideia de “escola”.  

No terceiro capítulo, por fim, René Ribeiro assume o protagonismo. Examino sua 

trajetória médica como um possível continuador da agenda de trabalho inaugurada por 

Ulysses, isto é, como mantenedor de uma pauta médica e social. Destaco o papel crucial que o 

Serviço de Higiene Mental teve no início de sua vida profissional e intelectual, na medida em 

que ali era promovida uma psiquiatria interdisciplinar, que desenvolvia canais de diálogo com 

o Serviço Social, com a Psicologia, com a Sociologia e com a Antropologia. Recupero a 

produção intelectual do início da carreira de Ribeiro, a fim de evidenciar aspectos sociais em 

suas abordagens antes de se formar como um cientista social. Proponho, deste modo, que 

Ribeiro seja pensado como mais um – entre tantos outros – médico intérprete do Brasil. 

Evidencio, também, como a chave teórica do “ajustamento social” permitiu a Ribeiro – e a 

todo o grupo psiquiátrico do Recife – circular, por meio de objetos compartilhados, pelas 

Ciências Sociais e pela Psicologia, além da Psiquiatria, por meio de uma apreensão 

biopsicossocial dos problemas que investigava. No capítulo, também discorro sobre o I 

Congresso Afro-Brasileiro, buscando analisar a participação do grupo de psiquiatras do 

Recife no evento, destacando as ambiguidades de um projeto psiquiátrico que se propunha 

social, mas que, todavia, recorria a explicações biologizantes para explicar o suposto 

adoecimento mental mais elevado entre negros, bem como recorria a modelos patológicos 

para explicar o fenômeno afro-religioso. Por fim, comparo a maneira como a questão religiosa 

é tratada por Ribeiro enquanto médico e retomada, posteriormente, como antropólogo com a 

abordagem que seu grupo de trabalho fez durante o Congresso, lançando luz sobre as 

continuidades e descontinuidades teóricas e metodológicas entre ambos.   
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Capítulo 1 - Três Órfãs, um Hospício e um Novo Projeto 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar o debate psiquiátrico que se estabeleceu no ano 

de 1919, em Pernambuco, em torno das concepções do “louco” e da “loucura” e de quais 

seriam as melhores formas de tratamento. Esse debate nos interessa por duas razões: por um 

lado lança luzes sobre o início da carreira de Ulysses Pernambucano, além de revelar seu 

lugar social no cenário da época e, por outro, apresenta os paradigmas que serão defendidos e 

atacados dentro daquilo que se entendia por uma reforma psiquiátrica. Neste momento, 

apresento Ulysses antes de protagonizar os debates que serão apresentados no capítulo.  

Ulysses Pernambucano de Mello Sobrinho nasceu, em 1892, e faleceu, em 1943, na 

cidade de Recife (PE). Filho de um alto funcionário do Tesouro Nacional, pôde se formar, em 

1912, aos vinte anos de idade, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Depois de 

formado, viveu, por três anos, em cidades do interior do Paraná (Lapa) e de Pernambuco 

(Vitória de Santo Antão) atuando como clínico geral. Em 1916, retorna a cidade de Recife. De 

acordo com o historiador Robert Levine (1980: 116), as ligações da família de Ulysses 

Pernambucano com a antiga oligarquia Rosista, um grupo político afastado do poder em 

1911, vedou-lhe a chegada em qualquer cargo público até 1918. Montara, então, seu 

consultório particular para atuar, pela primeira vez, especificamente como psiquiatra. Na 

propaganda dos seus serviços, anunciando ser um discípulo dos psiquiatras Juliano Moreira, 

Fernandes Figueira e Ulysses Vianna e feito o seu curso de Neurologia com os professores 

Antônio Austregésilo e Aloísio de Castro, expondo, assim, seu capital social (BOURDIEU, 

1998) construído no Rio de Janeiro como ex-interno do Hospital Nacional de Alienados8.  

                                                           
8 Juliano Moreira (1873-1933) foi um dos pioneiros da psiquiatria brasileira, professor universitário na Bahia 

(1896-1902) e diretor do Hospício Nacional de Alienados (1903-1930), sendo um dos mais destacados 

psiquiatras brasileiros no período em questão. Sobre ele, ver: ODA & DALGALARRONDO, 2000; 

PORTOCARRERO, 2002;VENÂNCIO, 2005; FACCHINETTI & MUÑOS, 2012. 

Fernandes Figueira (1863-1928), foi um dos precursores da pediatria brasileira. Dentre seus diversos campos de 

trabalho, atuou junto com Juliano Moreira no Hospício Nacional, onde desenvolveu um trabalho pioneiro no 

campo da neuropsiquiatria infantil. Foi bastante atuante no combate à mortalidade infantil, tendo sido um 

defensor do direito da criança (principalmente aos filhos de operários) ao aleitamento materno. Sobre Fernandes 

Figueira, ver: FERREIRA & SANGLARD, 2014.   

Ulysses Vianna (1880-1935) foi um psiquiatra que atuou ao lado de Juliano Moreira no Hospício Nacional, 

sendo um importante difusor da psiquiatria germânica no Brasil, sobretudo dos trabalhos do médico Emil 

Kraepelin. Sobre Ulysses Vianna, ver: FACCHINETTI & MUÑOZ, 2012; MUÑOZ, 2015. 

Antônio Austregésilo (1876-1961) foi psicanalista e neurologista, sendo o primeiro Catedrático de Neurologia da 

Faculdade Nacional de Medicina, a partir de 1912, considerado por muitos o precursor desta disciplina no Brasil. 

Sobre Austregésilo, ver: TEIVE, HÉLIO A G. et. al. 1999. 

Aloísio de Castro (1881-1959) foi médico neurologista, professor substituto da Faculdade Nacional de Medicina, 

quando Ulysses Pernambucano lá estudou. Posteriormente tornou-se Catedrático de Patologia Médica e de 
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Apresenta-se como especialista em “doenças nervosas e mentais”, estando habilitado para o 

tratamento de “histeria, neurastenia, esgotamento físico, intelectual e sífilis do sistema 

nervoso, por processos aperfeiçoados, de acordo com os modernos ensinamentos da ciência”. 

Desse modo, mostrava suas credenciais, apresentando-se como um novo especialista em 

atuação na cidade.   

.  

1.1 O “caso das três órfãs” da Tamarineira 

 

Em abril de 1917, Ulysses é nomeado médico adjunto do Hospício da Tamarineira, 

cargo que assumiria no ano seguinte. Esse Hospital fazia parte da rede hospitalar administrada 

pela Santa Casa de Misericórdia do Recife e era dirigida, naquele momento, pelo psiquiatra 

Joaquim Loureiro. Quando foi transferido para a ala feminina do Hospício, em 1918, Ulysses 

encontra duas moças, sem quaisquer sintomas de doença mental, reclusas nos “quartos de 

segurança” do lugar. Em seguida soube que havia uma terceira moça em iguais condições. 

Nesse momento, teve início o “caso das três órfãs”.  

As três moças cumpriam, no isolamento, um castigo pelo seu “mal comportamento” 

dentro do manicômio, onde já se encontravam reclusas havia alguns anos, por determinação 

da Santa Casa de Misericórdia do Recife. Elas haviam sido transferidas para o hospício, por 

“medida disciplinar”, pois teriam se “comportado de maneira inadequada” na instituição em 

que viviam anteriormente, em regime de internato, o Colégio da Jaqueira – também 

administrada pela Santa Casa. 

 Ao tomar conhecimento do caso, Ulysses levou a questão para o diretor, Joaquim 

Loureiro, reivindicando a transferência das moças para fora do sanatório.  Este alegou que já 

havia feito esta requisição às instâncias superiores, mas não obteve sucesso. Não vendo 

disposição, por parte do diretor, em tratar a resolução do caso com “urgência”, Ulysses 

acionou uma rede de aliados para apoiá-lo. Buscou alianças com seus colegas de trabalho – os 

médicos Alcides Codeceira e Felinto Wanderley –, delatou o caso a pessoas de influência 

política e social e fez uma denúncia formal na Sociedade de Medicina de Pernambuco, desde 

                                                                                                                                                                                     
Clínica Médica (1915-1940) na mesma instituição da qual também foi diretor (1915-1924). Sobre Aloísio de 

Casto, ver: CASTRO, ALOYSIO DE. Disponível em:  

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/castaloy.htm (acessado, 21/11/2108)  
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onde chegou ao conhecimento da Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina 

Legal, no Rio de Janeiro. 

Quando soube que o caso havia se tornado público, Joaquim Loureiro convocou uma 

reunião com o corpo médico do hospital para evitar que o assunto ganhasse à imprensa. Um 

pedido formal de remoção das moças da Tamarineira foi redigido por Ulysses Pernambucano, 

enquanto diretor da clínica de mulheres do Hospício, sendo assinado por todos os médicos da 

instituição – a exceção do diretor, que redigiu um memorando à parte, endossando o pedido 

dos seus subordinados. A documentação produzida foi enviada à Junta Administrativa da 

Santa Casa de Misericórdia do Recife, órgão máximo da instituição em Pernambuco, que 

autorizou a transferência das meninas após a notificação do corpo médico do hospício e do 

seu diretor em janeiro de 1919.  

Todavia, em março, quando o caso já parecia resolvido, o historiador e diplomata, 

Oliveira Lima9 – uma das personalidades públicas a quem Ulysses Pernambucano havia 

acionado inicialmente para pedir ajuda no caso – relatou a história em um pronunciamento 

público. A denúncia de Lima foi noticiada nos jornais, dando origem a uma polêmica pública 

em torno da legitimidade da “prisão de moças saudáveis” em um hospício. O debate envolveu 

a Junta Administrativa da Santa Casa, o diretor Joaquim Loureiro, o médico Ulysses 

Pernambucano e Dom Sebastião Leme (Arcebispo de Olinda), dentre outros.  

O jornal Diário de Pernambuco publicou na íntegra o discurso de Oliveira Lima onde 

esse se referia ao caso das órfãs. Tal publicação incitou os representantes da Santa Casa a 

                                                           
9 Oliveira Lima (1867-1928), nascido em Pernambuco, era filho de um rico comerciante português, com uma 

representante da aristocracia local. Foi educado em Portugal, onde se formou em Letras. Também foi membro 

fundador da Academia Brasileira de Letras sendo patrono da cadeira de número 39. Ingressou na diplomacia em 

1890, atuando em diversos países. Lima também foi historiador, destacou-se com obras que tratavam a respeito 

dos movimentos políticos do século XIX no Brasil. Foi polemista, publicava suas opiniões em jornais do sudeste 

brasileiro. Seus posicionamentos – antiamericano, pró-ibérico, pró-monárquico e contrário à participação do 

Brasil na 1ª Guerra – lhe custaram muitos embates públicos e privados, o que lhe rendeu muitos desafetos com 

pessoas influentes na sociedade brasileira, tais como o Barão de Rio Branco, Assis Brasil, Joaquim Nabuco, Ruy 

Barbosa, dentre outros. Em 1913, lhe negaram a tão esperada chefia da Legação Brasileira em Londres. O veto 

veio do Senado, onde foi acusado de monarquista, em campanha liderada pelo Senador Pinheiro Machado. 

Entristecido, se aposentou neste mesmo ano. No momento específico aqui analisado (1917-1919), Lima estava 

recém-chegado de Harvard, onde foi professor convidado, entre os anos de 1915-16. Oliveira Lima, no fim da 

vida, foi professor de Direito Internacional da Universidade Católica de Washington, instituição para a qual doou 

sua valiosa biblioteca brasiliana (uma das maiores do mundo na época), assim como todos os seus bens, que 

deveriam ficar com a instituição após a morte de sua esposa. Seu intuito era custear permanentemente uma 

cadeira de língua portuguesa e história literária e econômica de Portugal e do Brasil naquela universidade, caso 

sobrasse recursos, queria custear também o ingresso de estudantes pobres de qualquer nacionalidade ou cor neste 

curso.  Morreu atuando em Washington, em 1928, onde foi enterrado. (FORSTER, 2011; MALATIAN, 2001; 

VELLOZO, 2012).         
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irem, também, a público dar a sua versão do caso. Assim, é por meio de duas cartas abertas 

que a direção da Santa Casa e Oliveira Lima se antagonizaram.  

Tendo tomado conhecimento do caso das órfãs, em 1918, por meio de denúncia feita 

por Ulysses Pernambucano, Oliveira Lima se limitou a aconselhar o jovem médico sobre 

como proceder, partindo em seguida para uma viagem à Argentina. Ao retornar, porém, Lima 

torna o caso de conhecimento público na solenidade de inauguração da Liga pró-Matre10, 

onde fez um pronunciamento. Recém retornado dessa viagem, mobilizado pelas impressões 

que teve do país vizinho, nesse pronunciamento ele traça paralelos entre Brasil e Argentina11.   

Seu discurso objetiva denunciar o quanto o Brasil, como nação, estava atrasado em 

todos os aspectos, não em relação aos países europeus, como era de costume dizer, mas em 

relação à vizinha Argentina. O país vizinho é tratado por ele como a “única democracia da 

America Meridional”, onde um “espírito social” muito bem desenvolvido constituía “a base 

sólida sobre a qual se assenta o edifício político”.  Sugere e argumenta que a medicina e a 

ciência, como um todo, teriam progredido melhor na Argentina do que no Brasil, não porque 

aqui faltassem bons cientistas ou instituições, senão por conta de um “ambiente social 

propício” que lá se desenvolveu melhor do que aqui12.  

Outra diferença entre esses países seria o fato de que, na Argentina, a “beneficência” e 

a “ciência” caminhariam juntas. Elucida com o protagonismo das mulheres argentinas – as 

“senhoras da aristocracia portenha” – na gestão dos recursos da assistência pública sob sua 

responsabilidade desde o ano de 1825. E conclui que a sociedade pernambucana não se 

arrependeria em confiar às mulheres da Liga pró-Matre a gestão do prédio recém inaugurado 

da sua  Maternidade. 

Inspirado no livro Crime da Caridade, de Konrad Bercovic (1917)13, Lima discursa 

sobre o que seriam os perigos de uma assistência feita de qualquer maneira, de modo que 

desestimulasse o trabalho, desagregasse famílias (ameaçando retirar a guarda dos filhos de 

                                                           
10 Uma organização conduzida por mulheres, que atuaria na maternidade do Recife no combate à mortalidade 

infantil. 
11 Resulta dessa viagem o livro intitulado, Na Argentina (impressões: 1918-1019).  Partindo do princípio que a 

intelectualidade brasileira ignorava “a próspera nação do Prata”, e que nada de relevante havia sido produzido no 

Brasil a respeito do país vizinho, Lima apresenta a Argentina sob múltiplos aspectos: histórico, geográfico, 

racial, político, científico, social e cultural. As fontes utilizadas são impressões de sua viagem e revisões 

bibliográficas.  
12 Diário de Pernambuco, 17/03/1919, p. 01 
13 No discurso original, Lima não diz o nome do autor, ele apenas faz referência ao título da obra, que diz ser da 

autoria de um judeu rumaico, radicado nos EUA.  O trabalho, como o próprio título deixa claro, denuncia as 

mazelas da caridade organizada nos EUA.  
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pessoas assistidas), humilhasse o ajudado o espionando (para verificar se não possui alguma 

renda sonegada) objetivando cortar seu auxílio. Cita um fato ocorrido em Nova York, onde o 

membro de uma junta beneficente, ao investigar um determinado orfanato, declarou que as 

crianças ali abrigadas preferiam a morte, a continuar vivendo naquele recinto. E é neste ponto 

da narrativa, que introduz o caso das meninas segregadas na Tamarineira  

O que diriam (...) se tivessem conhecimento de que numa terra que se diz civilizada 

e se gaba de altruística, raparigas órfãs, culpadas de insubordinação foram pelos 

provedores da caridade confinadas como castigo em células do hospício de 

alienados destinadas aos furiosos? Responderiam de certo que essas células 

constituem um martírio anacrônico mesmo no caso dos loucos, porque ao tratamento 

destes infelizes hoje se procede diversamente – pelo repouso na cama e pelos banhos 

mornos (...). No caso bárbaro a que me referi e que é infelizmente nacional a falta 

não é tanto proveniente de desumanidade quanto de ignorância. A caridade, porém, 

não tem mais direito de ser ignorante. Uma das grandes forças da igreja Romana 

consiste na sua fácil adaptação ao progresso dos tempos, na pronta assimilação das 

conquistas científicas. (...). A humanidade cristã evoluiu como tudo mais no mundo. 

Os hagiológios do passado encerravam exemplos de cândido desasseio, mas os do 

futuro conterão exemplos de higiene prática, os quais constituirão outros tantos 

milagres. (...) As nossas Santas Casas prestam extraordinário serviço. Não sei o que 

seria sem elas a assistência pública no Brasil; mas ainda carecem de aprender muito 

em matéria de profilaxia e de terapêutica.14 

 

Através da crítica feita à Santa Casa, Lima produzia uma crítica ao Brasil, àquilo que 

entendia como mais uma evidência do “atraso do povo brasileiro”. E o “tratamento da 

loucura” complementava seu enquadramento  

Uma das maravilhas da República Argentina é a colônia de Lujam em que os 

doentes – como lá se chamam os dementes – vivem soltos, trabalhando, produzindo 

e distraindo-se com tantas comodidades, tamanho bem estar, num ambiente tão 

simpático e tão ameno que quase dá vontade de lá passar uma temporada15. 

 

É nesse sentido, também, que Lima aborda a questão da alta mortalidade infantil em 

Pernambuco, quando comparada com os números do Rio de Janeiro. O problema do “atraso” 

brasileiro, a partir da década de 1910, seria interpretado pela chave da saúde, ou seja, o Brasil 

seria atrasado porque os brasileiros seriam doentes. Segundo Hochman (1998), este discurso 

ganha força em detrimento de explicações racialistas na explicação do problema. Mesmo sem 

falar diretamente em “higiene” ou “sanitarismo”, a fala de Oliveira Lima é marcada pelo 

pensamento sanitarista da época. Disse ele que se precisava “erguer do leito de enfermidades 

e de privações uma população degradada”. Na Argentina as coisas estariam dando certo 

porque, antes de tudo, eles se preocuparam em constituir uma “raça forte”, combatendo, para 

                                                           
14 Diário de Pernambuco, 17/03/1919.  
15 Op.cit. loc.cit. 
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isso, o impaludismo e a tuberculose. Enquanto isso, o trabalhador brasileiro permanecia “um 

ente enfezado, raquítico, doentio, anormal e quase sempre infeliz (...)”.  

Em face a esse pronunciamento, a Santa Casa de Misericórdia do Recife decide se 

pronunciar oficialmente sobre o caso das três órfãs. Alega estar quebrando o protocolo interno 

da instituição de não rebater críticas na imprensa, não pela denúncia em si, mas pela 

“qualidade” do denunciante: o “dr. Oliveira Lima, nome acatado no Brasil e no estrangeiro”, 

caso contrário “[a Santa Casa] deixaria sem resposta o convício, prosseguindo a sua missão de 

paz e caridade, indiferente à injustiça que lhe foi feita” 16. A resposta foi dada por meio de um 

extenso comunicado intitulado A Santa Casa e o dr. Oliveira Lima17 assinado por todos os 

membros da Junta Administrativa da Santa Casa de Misericórdia (o colegiado máximo da 

instituição) e não apenas pelo seu Provedor, José Maria de Andrade, como era de praxe em 

seus comunicados.    

Neste longo artigo, a Junta trata Oliveira Lima como alguém ludibriado por terceiros 

e ao mesmo tempo como um inconsequente, pois ao fazer tal denúncia não se lembrou do 

“nome dos membros da Junta da S. Casa, muitos dos quais são seus amigos”. Assim a 

instituição justifica o tratamento dispensado às três “raparigas” 

Notamos logo que as raparigas em questão são enjeitadas, entraram pela “Santa 

Casa” pela “Roda” como se diz vulgarmente, e, portanto, não podiam ficar nos 

colégios, onde estão recolhidas as outras órfãs, na maioria “filhas [de] família”, e 

isto por que apesar da nossa ignorância não queremos confundir o trigo com o joio. 

Expliquemos nosso pensamento. As crianças que são educadas pela santa casa, 

vindo pela “Roda”, em regra são taradas, por isso mesmo que vem ao mundo em 

horas de loucura de seus genitores, sendo muitas, o resultado de crimes 

monstruosos, de modo que a Santa Casa não as pode abrigar nos Colégios de “Santa 

Thereza” ou na “Estância”, institutos destinados a educação de “filhas família” 

pobres e desempregadas (...). Provindas de pais, naturalmente taradas recebendo as 

primeiras impressões num meio malsão, claro, algumas dessas criaturas não podem 

deixar em parte de ser indisciplinadas. Quando elas se insubordinam e fazem o que 

realizaram as raparigas de que se trata, por uma questão de disciplina são 

transferidas para o Hospício de Alienados, não “como loucas”, mas como 

empregadas da lavanderia e na sala de costuras18.   

 

O documento revela que no entender da Junta, as moças, por serem oriundas da 

“roda” 19, eram “naturalmente taradas20”, provavelmente fruto de “horas de loucura de seus 

                                                           
16 O texto da Santa Casa foi localizado em dois jornais: Diário de Pernambuco, 23/03/1919, p. 04; Jornal 

Pequeno, 23/03/1919, p. 03 
17 Datado de 21 março de 1919. 
18 Diário de Pernambuco, 23/03/1919, p. 04; Jornal Pequeno, 23/03/1919, p. 03 
19 A roda dos expostos foi criada no século XIII pela Igreja Católica como uma forma de assistência aos bebês 

enjeitados, seu objetivo era combater o infanticídio e promover o batismo, dada a crença de que os espíritos das 

crianças que não eram batizadas iam parar no Limbo. Instalada no muro dos mosteiros, a roda era um 



 

18 
 

genitores”, quando não o “resultado de crimes monstruosos”. Logo, não poderiam ficar junto 

das “filhas de família” nos bons colégios da Santa Casa. Nas palavras da pia instituição, elas 

eram o “joio” que não podia ser misturado ao “trigo”. Além da exposição desse pensamento 

determinista, também há uma justificativa jurídica e moral para que as meninas estivessem 

reclusas no hospício: elas não estavam lá “como loucas”, mas como “empregadas”, o que 

estaria conformado não só à ordem jurídica como a opinião pública.  

O artigo segue relatando o “mau comportamento”, a “insubordinação” e a “recusa ao 

trabalho” das moças no Colégio da Jaqueira, de onde vinha a “necessidade” de transferi-las 

para a Tamarineira para evitar o “contágio” das demais internas. E, se no Hospício elas foram 

parar nas “células” (o local de isolamento), foi devido à permanência do seu comportamento 

“inadequado”, e, se lá permaneceram por meses a fio, foi por “vontade própria”, para “fugir 

do trabalho”. O relatório produzido pelo diretor, mencionado acima, é citado textualmente 

para “comprovar” esta versão dos fatos.  

Por fim, a Junta informa que, desde janeiro daquele ano (1919), cerca de dois meses 

antes da redação desse documento, já havia deliberado em reunião pela soltura das jovens. 

Duas delas, maiores de idade, foram empregadas em casas comerciais, e estariam autorizadas 

a dormirem todas as noites no Instituto São Vicente de Paula. Já a menor de idade foi 

encaminhada para as oficinas do Asilo de Mendicidade. Diz, ainda, que quando o Provedor da 

Santa Casa recebeu um ofício assinado pela junta médica do hospício, datado de 20 de 

janeiro, pedindo a soltura das moças, o caso já estava resolvido e elas já estariam fora do 

manicômio. O texto conclui que Oliveira Lima foi enganado e que o documento expedido 

pelos médicos não possuía qualquer valor, não só porque feria a “lei reguladora” da Santa 

Casa, como porque tratava de um assunto já resolvido. Dessa forma, a Santa Casa 

desqualificava, simultaneamente, a denúncia de Oliveira Lima – tratando-o como um 

desinformado – e a denúncia dos médicos – tratando-a como ilegal, segundo as normas 

internas da instituição, e atrasada em relação ao andamento dos fatos.  

                                                                                                                                                                                     
mecanismo em formato cilíndrico, com uma divisória no meio, que separava as partes externa e interna; ali os 

bebês eram depositados por pessoas anônimas, que giravam a engenhoca, ao mesmo tempo em que acionavam 

um sino para alertar sobre a chegada da criança. Tal instituição entrou em decadência na Europa do século XIX, 

mas se manteve ativa no Brasil até a primeira metade do século XX, até o Código de Menores de 1927 transferir 

para o Estado a responsabilidade pela criança abandonada.  Um bom histórico sobre o abandono de crianças na 

roda é feito no trabalho de Maria Luzia Marcílio, História Social da Criança Abandonada (1998); sobre esta 

instituição no Recife, ver o livro de Alcileide do Nascimento, A sorte dos enjeitados (2008). 
20 O termo “tara”, por mais que atualmente esteja intimamente ligado à perversão  ou a depravação sexual, 

também pode estar sendo utilizado aqui em sentido mais amplo, para indicar loucura ou degenerescência. 

Infelizmente o termo não é esclarecido no texto original.  



 

19 
 

No dia seguinte à publicação do pronunciamento da Junta da Santa Casa, Oliveira 

Lima publica sua tréplica em um texto curto marcado pela ironia. Em tom jocoso, diz que a 

Junta se enganara, pois ele tomara conhecimento do caso antes de viajar à Argentina, através 

de um médico do hospício que lhe havia pedido ajuda nesta causa – tendo sido Ulysses 

Pernambucano esse médico, não sendo seu nome citado. Mas, “por se tratar de pessoas 

respeitáveis que [...] não poderia culpar de desumanidade consciente”, aconselhou o tal 

médico a ter cuidado com os Membros da Junta Administrativa da Santa Casa, sendo “melhor 

procurar resolver o caso apelando para os sentimentos cristãos de quem arbitrara a punição, 

fazendo-lhe compreender que cometera uma barbaridade”. No texto, também ironiza a 

afirmativa da Junta de que havia resolvido o caso por conta própria, sem pressão externa, 

defendendo a opinião de que se o caso fora resolvido, só se deu pela intervenção dos médicos 

e não por meio de uma “luz” que, após muito tempo, se fez presente nos “espíritos bem 

intencionados” da Santa Casa de Misericórdia. Sinaliza para suposta “infalibilidade” e 

“onisciência” da Santa Casa, cujo regulamento não aceitava representações do seu próprio 

corpo médico e, por fim, parafraseia a frase que fechava o texto redigido pela Junta que dizia 

“a verdade não precisa de atavios para se impor, e ela aí fica patente, singela e insofismável 

desafiando qualquer contestação”21, escrevendo “a verdade não precisa, de certo, de atavios 

para se impor: mas as vezes não é bastante formosa para aparecer despida”22.  

Lima também aponta para o que seria uma contradição entre ideias e práticas da Junta: 

a de se internar alguém num hospício, quando o objetivo seria justamente evitar “o contágio 

pelo exemplo”. Dessa forma, argumenta que no hospício as moças corriam o risco de ficarem 

“doidas” (ou, no mínimo, “pegarem sarna”). Já a preferência delas pela cela à liberdade 

restrita, seria um sinal de adoecimento mental, “hipocondria”, em sua opinião. 

O texto, no entanto, vai além desses ataques e nos oferece alguns pontos de atrito entre 

as concepções e tratamentos da “loucura” e do “louco” pronunciadas pela Junta e por Lima. 

Partindo da citação direta de um trecho do texto publicado pela Junta, ele faz uma critica a 

crença na degenerescência  

[...] que os filhos naturais, “vindos ao mundo em horas de loucura de seus genitores” 

(sic), são em regra tarados, o que no terreno científico pode ser objeto de ampla 

discussão. Se assim fosse, razão demais para se ter caridade com esses produtos que 

a Santa Casa qualifica de anormais. Que lhe agradeçam entretanto a classificação os 

filhos naturais que por aí andam e que tenham conseguido fazer carreira. Aliás, 

                                                           
21 Diário de Pernambuco, 23/03/1919, p. 04 
22 Diário de Pernambuco, 24/03/1919, p. 03. 
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Alexandre Dumas era um deles, dizia com seu costumado espírito que todos os 

filhos são naturais23.    

 

Desse trecho, cabe ressaltar sua desconfiança em relação ao discurso “degenerescente” 

defendido pelos representantes da Santa Casa, que tratavam as crianças vindas da “roda dos 

expostos” como sendo “naturalmente taradas”, desde a concepção, dado o possível estado de 

“loucura” de seus genitores. A desconfiança em relação ao discurso degenerescente é outro 

traço do pensamento sanitarista da época, pois nesta chave o problema é a doença e não o 

doente, como apontam Gilberto Hochman e Nísia Lima (2015). Tão em voga nesse momento, 

o discurso higienista vai se evidenciando em Oliveira Lima.  

O exemplo que ele traz do escritor francês é bem significativo, tendo em vista que seu 

avô paterno, o General Dumas, era mulato, filho de um nobre com uma escrava haitiana, 

sendo ele próprio, Alexandre Dumas, fruto de uma relação extraconjugal de seu pai, o 

também escritor (e homônimo) Alexandre Davy de la Pailleterie Dumas. Temáticas como a 

bastardia, a necessidade de reconhecimento, o abandono e o preconceito sofrido pelos filhos 

ilegítimos é uma das marcas da obra literária de Alexandre Dumas Filho (SANTOS, 2009).  

Tendo em vista que o que estava no centro do debate eram moças punidas por 

comportamento desviante, notamos neste ponto do embate entre Oliveira Lima e os membros 

da Junta da Santa Casa ecos de uma discussão mais antiga, quando, no fim do século XIX 

defensores do Direito Positivo e do Direito Clássico se confrontavam em visões opostas sobre 

a natureza dos crimes e dos criminosos – pois no seio deste debate estava em jogo concepções 

sobre a própria natureza humana. Enquanto os pensadores liberais (defensores do Direito 

Clássico), descendentes diretos do pensamento iluminista, entendiam os indivíduos como 

portadores de uma vontade livre e soberana, e os seus delitos como frutos de escolhas 

equivocadas, os defensores do Direito Positivo (normalmente médicos psiquiatras, 

antropólogos físicos e criminologistas) entendiam o indivíduo e seus atos como um fruto do 

seu meio social e, sobretudo, de sua ancestralidade genética. Deste modo, o comportamento 

social do sujeito seria predeterminado por sua origem (CARRARA & FRY, 1986). 

A visão determinista sobre pessoas desviantes – entendidas neste contexto como 

indivíduos degenerados (ou loucos hereditários) –, nos aponta Sérgio Carrara (1998), teria 

entre suas raízes o pensamento do psiquiatra francês, Bénédict-Augustin Morel, para o qual 

alguns indivíduos herdavam certas doenças nervosas adquiridas por seus genitores. Este 

                                                           
23 Diário de Pernambuco, 24/03/1919, p. 03. 
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pensamento foi posteriormente desenvolvido, no final do século XIX, pela Escola 

Criminalista Italiana – que tinha à sua frente o psiquiatra Cesare Lombroso e os juristas 

Henrico Ferri e Rafaelle Garofalo. Este grupo de criminologistas teorizou sobre as figuras do 

“criminoso nato” e outros tipos de infratores considerados “degenerados”, para os quais o 

delito não seria uma situação desviante, mas uma condição de sua própria natureza 

defeituosa. Assim, nos diz Carrara, “nesses casos, [...], a patologia deveria ser procurada, 

sobretudo, nas gerações anteriores, que teriam comprometido sua descendência, deixando-lhe 

por herança alguma tara” (1998: 106). Desta maneira, se evidencia a possível genealogia do 

discurso acionado pelos membros da Junta, ao afirmar que as moças se comportavam mal por 

conta de suas “taras hereditárias”. 

Ainda segundo Carrara, em concorrência com o grupo da Itália, também conhecido 

como Escola Antropológica, estava a Escola Sociológica, ou Francesa, cujo principal 

expoente foi Gabriel Tarde, que buscava explicar os crimes e desvios “através de causas 

sociais como pobreza, nível de escolarização, processos de imitação, etc.” (1998: 102). Ainda 

haveria, entre os italianos e franceses, uma Escola Eclética que buscaria modelos explicativos 

para os desvios de conduta a partir da mescla de ambas as correntes.  

Certamente, podemos ouvir os ecos destes discursos do século XIX, ainda vivos no 

texto da Junta, que entendia as jovens internadas na Tamarineira como “naturalmente taradas” 

– dada a situação de “loucura de seus genitores” – sendo elas, possivelmente, “o resultado de 

seus crimes monstruosos” (não fica claro, mas provavelmente aqui está se tratando de 

fornicação, adultério ou mesmo estupro). A Junta também afirma que as moças receberam 

suas primeiras influências em “meio malsão” 24 e, por conta disso, as jovens, nas palavras da 

Junta, “não podem deixar em parte de ser indisciplinadas”. É sintomático que, com tantos 

lugares para se transferir estas jovens como serviçais – afinal, a Santa Casa de Misericórdia 

do Recife tinha em seu controle uma rede de hospitais, escolas, orfanatos, asilos, abrigos, etc. 

– o local escolhido fosse justamente o hospício. Pode ser que os membros da Santa Casa, 

mesmo sem um laudo médico, considerassem mesmo essas jovens como loucas, acionando 

conceitos já anacrônicos de loucura para esta época. Pois, como coloca Carrara, a ideia de 

degenerescência estaria intimamente ligada à ideia de loucura, por meio de um “conjunto de 

comportamentos: transgressões aparentemente irracionais onde o delírio não está em causa e 

                                                           
24 Em um trecho da carta é explicado que as crianças oriundas da roda são entregues para amas de leite – 

mulheres pobres, cuja única exigência é possuir leite em abundância – sendo posteriormente, já crescidas, 

devolvidas para a instituição religiosa.  
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que partem de indivíduos cuja situação doentia parece ser um estado permanente, indicando 

uma espécie de doença congênita e incurável” (1998: 81). 

Por sua vez, o diplomata Oliveira Lima, ao rejeitar o determinismo, ou, pelo menos, ao 

se mostrar bastante cético em relação a este – ao não aceitar os enunciados que classificavam 

essas meninas como “anormais” –, se colocava como um herdeiro intelectual daqueles 

pensadores que, no campo do Direito, se opuseram ao fatalismo e às teorias da 

degenerescência. No século XIX, esses defensores do livre arbítrio, que entendiam os delitos 

como sendo fruto das decisões humanas, foram, em sua maioria, juristas, defensores do 

pensamento liberal, que fundamentou o direito clássico, nas bases em que fora pensado por 

Cesare Beccaria, no século XVIII. Em 1919, o pensamento sanitarista, ao se opor às noções 

de inferioridade racial ou degenerescência étnica por conta da miscigenação, deu novo 

impulso aos opositores das doutrinas deterministas de todos os matizes, na medida em que 

deslocou para os campos da saúde e da educação a raiz dos problemas sociais brasileiros.   

A narrativa de Oliveira Lima não apenas se opõe a qualquer tipo de determinismo, 

como também expõe a ideia de que o hospício seria um lugar adoecedor tanto para a mente 

quanto para o corpo, e por isso não poderia ser um lugar de punição, muito menos de correção 

e ressocialização para pessoas “sãs”. Há uma disputa conceitual, por parte de Oliveira Lima, 

que marca o verdadeiro papel do hospício como hospital, já na denúncia que fez do caso, 

quando afirmou que na Argentina os “dementes” são chamados de “doentes”. Nessas sutilezas 

vão se desenhando as novas concepções psiquiátricas que ele almeja para Pernambuco. O 

embate entre concepções rivais estabeleceu-se neste debate. De acordo com as novas 

concepções, presentes no discurso de Oliveira Lima, o hospício não poderia mais ser admitido 

como um lugar de prisão ou punição, mas sim de tratamento para pessoas doentes da mente. E 

por último, mas não menos importante, este debate opôs concepções clássicas de 

degenerescência às novas concepções sanitaristas, além de também opor visões tradicionais às 

novas, sobre a questão dos filhos “ilegítimos”, também conhecidos como “bastardos”.    

 

1.2 O “caso do Hospício de Alienados” 

 

Agora apresento outro episódio que sucedeu ao apresentado acima. Trata-se do debate 

entre o médico Ulysses Pernambucano e o diretor do Hospício, o também médico Joaquim 

Loureiro, por meio de uma sequência de cartas publicadas na imprensa. Nele, foi estabelecido 



 

23 
 

um litígio público que exigiu a interferência da alta hierarquia da Igreja Católica local, 

tamanha a repercussão da polêmica. 

Pouco tempo depois do embate público entre Oliveira Lima e a Junta, é publicado, no 

dia 28 de março, sob o título O caso do Hospício de Alienados: a representação dos 

médicos25, o documento coletivo redigido por Ulysses Pernambucano e assinado por todo o 

corpo psiquiátrico da Tamarineira, composto por Alcides Codeceira, Ulysses Pernambucano, 

Felinto Wanderley e João Rodrigues26. Trata-se do mesmo documento desqualificado pela 

Junta da Santa Casa, por ferir a sua “lei reguladora” e supostamente ter chegado em data 

tardia para a resolução do caso.  

A publicação do documento foi anônima, sem qualquer introdução, conclusão ou 

explicação adicional. Constava apenas a exibição de seu texto e a assinatura dos requerentes. 

Certamente, tal publicação visava, ao mesmo tempo, dar uma resposta à Junta da Santa Casa e 

fazer uma exposição pública dos detalhes do caso. Tratava-se, acima de tudo, de um endosso 

às palavras de Oliveira Lima de que a mobilização dos médicos fora de fundamental 

importância para a resolução do caso. Assinada pela junta médica do hospício, a 

representação exigia a soltura das moças, atestando que as mesmas não eram loucas. Além 

disso, apontava a prisão delas como algo grave “quer sob o ponto de vista moral, quer perante 

as leis do país”.  

Os médicos afirmavam que as meninas não possuíam “perturbações mentais que 

exijam o isolamento em Asilo de Alienados” e, contrariando a cautela recomendada por 

Oliveira Lima, acusavam a Santa Casa de ter total conhecimento da sanidade das moças. A 

prova disso seria o método irregular de internamento das mesmas, sem “boletim de 

transferência” ou “atestado médico”. Tanto o envio das moças, quanto a sua manutenção no 

recinto são apontados como “um duplo crime perante o Código Penal [...] infringindo o seu 

artigo 181”. 

O documento não se esgota aí. Além de dizer a origem das meninas (os “colégios da 

Santa Casa” e a “casa dos Expostos”) e a razão do isolamento (“acusadas de 

insubordinação”), expõe também seus nomes e o tempo de reclusão até aquele momento: 

Virgínia (3 anos, 11 meses e 13 dias), Carlota (3 anos, 6 meses e 4 dias) e Faustina (2 anos, 11 

meses e 26 dias). Além disso, relata “o natural instinto de revolta” das meninas, que 

                                                           
25 Diário de Pernambuco, 28/03/1919, p.04. 
26 Ulysses ao relatar o caso, posteriormente, afirma que João Rodrigues não estava presente nesta reunião que 

aprovou o documento, tendo assinado o mesmo depois, após recebê-lo de Joaquim Loureiro. 
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provocavam “incidentes” e “atritos” no hospício, sendo os “loucos esbordoados” pelas 

mesmas. Como punição por seus problemas de convivência no manicômio, elas receberiam 

uma segunda punição, que é o isolamento nos “calabouços”. Tendo sido uma delas, Carlota, 

isolada por “9 meses ininterruptos”.  

Por fim, o documento aponta o lugar para onde as meninas deveriam ter sido enviadas: 

“A Santa Casa pode transferi-las para qualquer um dos recolhimentos de que dispõe (Asilo de 

Mendicidade, Hospital Pedro II, etc.)”. Em outras palavras, qualquer outra instituição, sob a 

responsabilidade da Santa Casa, seria mais aconselhável que o hospício. Portanto, o 

documento é norteado pela convicção de que o hospício não poderia ser um local de punição 

para pessoas sem doença mental – opinião compartilhada por Oliveira Lima –, sendo “natural 

o instinto de revolta” daqueles que se encontrassem em tal situação. 

A publicação integral deste documento interno, que, por essa qualidade, suporia ser 

sigiloso, atingiu a reputação de Joaquim Loureiro, o diretor da Tamarineira, na medida em 

que era formalmente acusado de ser conivente com o “cárcere” de uma das jovens por nove 

meses. Pois, se o envio das moças ao Hospício foi uma decisão da Santa Casa, uma instância 

superior, o envio das mesmas ao isolamento em aposentos no interior do Manicômio foi uma 

decisão dele. O diretor, que estivera calado até então, decidiu se pronunciar já no dia seguinte, 

mas não pelo Diário de Pernambuco, onde o debate transcorrera até então, e sim pelas 

páginas do Jornal Pequeno. 

Em seu texto, intitulado O caso do Hospital de Alienados27, se defende das acusações 

feitas contra ele “por alguns médicos do Hospício de Alienados”, que deram publicidade ao 

referido documento interno. Loureiro diz que “se não fosse a alegação de que uma das moças 

chegou a permanecer nos quartos de segurança, vulgarmente denominados de calabouços, 

durante 9 meses”, fato que o tornaria “conivente em tal barbaridade”, não iria à imprensa se 

defender – tendo em vista que nem os loucos poderiam ficar tanto tempo reclusos no 

isolamento. Confirmando a versão da Santa Casa, o artigo de Loureiro alega que as moças 

deram entrada no Hospício “não como loucas, mas como auxiliares do serviço”, algo 

apresentado como sendo muito comum entre as órfãs da Santa Casa28. Loureiro narra histórias 

de “sucesso”, de meninas que chegaram lá nas mesmas condições e teriam saído casadas com 

                                                           
27 Um detalhe interessante é que este é o único artigo da série em que a palavra “Hospital” aparece no título. 

Toda a série de artigos que será apresentada daqui por diante – opondo Joaquim Loureiro a Ulysses 

Pernambucano, foi publicada sob o título anterior: “O caso do Hospício de Alienados”.    
28 Heronides Coelho Filho apresenta documentos internos da Santa Casa que comprovam que tal prática, em 

Pernambuco, era mais antiga que o próprio Hospício da Tamarineira, sendo também praticada desde o século 

XIX no antigo Hospício de Olinda (COELHO FILHO, 1953: 177-179). 
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funcionários do Hospício (segurança, jardineiro, etc.), tendo uma delas retornado no futuro 

como “enfermeira remunerada” 29.  

Diz, ainda, que as jovens, tendo se comportado “de maneira mais ou menos regular” 

nos dois primeiros anos de internato, teriam se tornado “insubordinadas” e “desobedientes” no 

último ano, provocando todo o tipo de atrito com as freiras e com as pacientes do Hospício. 

Esses atritos eram a razão de seu total interesse vê-las longe da Tamarineira, lamentando os 

médicos não terem publicado também o seu ofício30 enviado à Junta da Santa Casa pedindo a 

transferência das mesmas. A reclusão dessas “tresloucadas”, segundo ele, foi o caminho 

encontrado, em um primeiro momento, para discipliná-las, tendo elas se adaptado e 

permanecido por lá voluntariamente para fugir do trabalho. 

 Deste modo, Loureiro frisa que este isolamento continuado era voluntário, com as 

portas abertas, com livre movimentação (para banhos, refeições e necessidades fisiológicas), 

tendo atingido o tempo máximo de três meses com aquela que ficou por lá mais tempo – e não 

nove, conforme alegava a representação dos médicos. Rebatendo Oliveira Lima, diz que elas 

eram “hipocondríacas sui generis”, dado que não apresentavam qualquer sintoma típico da 

doença mental. O artigo informa que a mudança de comportamento dessas jovens no último 

ano seria oriunda das suas reivindicações não atendidas. Na qualidade de serviçais, queriam 

ter dias de saída do hospício como as demais funcionárias, argumentando que não eram loucas 

para lhes terem negado o direito de saída.  

Loureiro diz que tais reivindicações não eram possíveis de serem atendidas, dada a sua 

experiência de anos anteriores com outras duas meninas, maiores de idade, na mesma 

situação, que usufruindo de tais liberdades se tornaram prostitutas, tendo uma delas contraído 

sífilis. Por tal razão, o direito de saída era vedado às órfãs do serviço. Deste modo, este 

psiquiatra na condição de diretor da Tamarineira, afirmava não ver qualquer problema no 

hábito da Santa Casa de enviar suas órfãs para os serviços do Hospício como punição por seu 

mau comportamento nos colégios da instituição, algo apontado como sendo comum. 

Tampouco julgava inadequado o uso do isolamento como um meio disciplinar, sendo tal 

dispositivo, segundo ele, válido em “casos de insubordinação”. A justificativa para manter as 

“serviçais” confinadas no prédio do Hospício, era dada pelo “risco de prostituição”, um perigo 

moral.  

                                                           
29 Jornal Pequeno, 29/03/1919, p.02. 
30 O documento emitido por Loureiro foi parcialmente citado na resposta que a Junta deu a Oliveira Lima. 
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Outro ponto interessante é o local ser apontado como possível ponto de ascensão 

social das moças pela via do casamento, ou seja, na visão do diretor, também haveria 

oportunidades positivas ali. Por fim, cabe destacar que o diretor afirmou ter se mobilizado 

para a saída das moças, não por que tal situação fosse ilegal ou imoral, mas porque não 

suportava mais os problemas decorrentes do “mau comportamento” dessas jovens. Assim, ele 

e os médicos signatários do documento, ao solicitar a saída das moças, estavam do mesmo 

lado, mas por motivos diferentes, como pudemos ver na apresentação de suas concepções 

sobre o caso.      

A partir da publicação da declaração do diretor, Ulysses Pernambucano sai dos 

bastidores da polêmica, procura o jornal e narra a sua versão da história (mantendo o título O 

caso do Hospício de Alienados). Menciona sua luta interna, desde o ano anterior, 1918, 

quando tomou conhecimento da existência das moças por ter se tornado médico adjunto e 

posteriormente diretor da clínica de mulheres do hospício, posição que o colocou “à frente do 

movimento de revolta contra a permanência de pessoas sãs entre os alienados” 31.  

Contou ele que, após encontrá-las nos “calabouços”, teria procurado o diretor Joaquim 

Loureiro, que se mostrou ciente dos fatos, tendo já informado o Provedor da Santa Casa, no 

intuito de resolver a questão. Todavia, durante a conversa, o mesmo teria tido uma “violenta 

crise taquicárdica”. Desde então, Loureiro não teria mais abordado o assunto com o Provedor. 

Alegando ter estranhado que tal evento tivesse encerrado o caso, Ulysses Pernambucano 

propôs ao diretor “que trabalhasse mais uma vez em prol da liberdade das meninas e 

avisando-o que ia fazê-lo por meu lado”32.  Inconformado com o quadro, Ulysses teria 

narrado o caso a todos os seus amigos “para que tornado público o remédio viesse”. Assim, 

mobilizou diversos membros da elite da sociedade para poder ajudá-lo a enfrentar a Santa 

Casa de Misericórdia. Em um primeiro momento, teria procurado Oliveira Lima, para que ele 

fizesse a denúncia pública, depois procurou seu “distinto colega e Senador Ribeiro de 

Brito33”, a quem tudo narrou “pormenorizadamente”.  

                                                           
31 Diário de Pernambuco, 01/04/1919, p.04. 
32 Idem, 01/04/1919, p.04.  
33 Trata-se de João Ribeiro de Brito, médico formado no Rio de Janeiro. Foi nomeado Prefeito de Recife em 

1889, dada as suas ligações com a causa republicana, sendo destituído do cargo em 1892, pelo então Presidente 

do Estado de Pernambuco, Alexandre J. Barbosa Lima. Fez oposição a oligarquia Rosista – grupo político 

liderado pelo influente Senador Rosa e Silva, que elegeu quatro governadores em Pernambuco, 

consecutivamente, entre 1896 e 1911. Brito esteve ao lado de Dantas Barreto, em 1911, quando este derrotou 

Rosa e Silva nas eleições estaduais, após um pleito conflituosos que levou Pernambuco à beira de uma guerra 

civil (LEVINE, 1980). Por ter apoiado o grupo vencedor foi devidamente recompensado, sendo eleito Senador 

em 1912 para um mandato de nove anos, até 1921. Até onde pude observar o Senador não se envolveu 
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Sem sucesso neste primeiro momento, em janeiro de 1919, Pernambucano tornou 

público o caso, como estratégia de luta para pressionar os diretores da Santa Casa, segundo 

ele, “fosse preciso fazer um escândalo eu o faria, contanto que vencesse” 34. Entretanto, ele foi 

cauteloso ao escolher onde denunciaria o caso, tendo escolhido a Sociedade de Medicina de 

Pernambuco. O plano de Ulysses seria trazer esta prestigiosa instituição médica para o centro 

da sua luta, até então particular, contra a Santa Casa.  

O momento oportuno teria se dado quando após um discurso de Arsênio Tavares, 

médico que viu morrer em “suas mãos” uma mulher em trabalho de parto decorrente da falta 

de recursos básicos para a realização de uma cesariana na maternidade do Hospital Pedro II, 

também administrado pela Santa Casa. Em um discurso inflamado, Tavares denunciava a 

situação de abandono daquele hospital, ao mesmo tempo em que exigia providências por parte 

da Santa Casa da Misericórdia. Foi aí – “nessas condições, aproveitando a atmosfera pesada 

que se seguira à comunicação de Arsênio Tavares sobre a cesariana do Hospital Pedro II” – 

que Ulysses pediu em seu nome e de Felinto Wanderley – também médico psiquiatra do 

Hospital de Alienados que o acompanhava – uma sessão extraordinária para expor o caso da 

Tamarineira, onde trouxe à público o “caso das três órfãs” segregadas no interior do hospício.  

As narrativas posteriores do caso ofuscam a participação de Wanderley, talvez para 

ressaltar o protagonismo de Pernambucano, mas a presença deste outro médico da 

Tamarineira, no momento da denúncia pública, mostra que Ulysses não estava sozinho nessa 

causa, tampouco publicamente. Ulysses Pernambucano teve o apoio de alguns de seus colegas 

de trabalho tanto no momento de fazer a denúncia, quanto no momento de pressionar à Junta 

Administrativa da Santa Casa por meio de documento.   

O plano de Ulysses se mostrou eficaz, pois, temendo um escândalo, Loureiro enviou 

um emissário, o psiquiatra João Rodrigues, no dia seguinte, para conversar com Ulysses e lhe 

pedir para não levasse a história ao conhecimento público. A proposta de Loureiro era 

convocar uma reunião com o corpo médico da Tamarineira, onde Ulysses teria a oportunidade 

de oficializar a sua demanda às instâncias superiores da Santa Casa. O texto reconhece que 

Loureiro não fez oposição e encaminhou as coisas de modo a que todos os médicos 

estivessem presentes na reunião e assinassem o ofício dali resultante. Logo após o envio do 

                                                                                                                                                                                     
publicamente no caso das órfãs da Tamarineira. Fonte: Dicionário da Elite Política Republicana. Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/BRITO,%20Jo%C3%A3o%20Ribeiro%20de.pdf (acessado em: 11/07/2018). 
34 Diário de Pernambuco, 01/04/1919, p.04. 

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/BRITO,%20Jo%C3%A3o%20Ribeiro%20de.pdf
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/BRITO,%20Jo%C3%A3o%20Ribeiro%20de.pdf
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documento, segundo Ulysses, as meninas foram retiradas da Tamarineira: “tínhamos 

vencido!” 35 – ele disse.  

Contudo, acusou a Santa Casa e o diretor do hospício de irem para imprensa “vestir a 

verdade, arranjar desculpas dirimentes” para seus erros, em referência direta ao artigo de 

Loureiro, dizendo serem eles os “reclusos voluntários” e “hipocondríacos sui generis” no 

“palacete da margem do Capiberibe”. Em resposta indireta ao artigo da Junta, tanto no início, 

quanto no fim do texto, Ulysses enfatiza que foi a mobilização dos médicos quem soltou as 

meninas. Por fim, ele convida Loureiro, “médico experimentado”, a ir “ajudar os colegas do 

Asilo de Mendicidade a curar uma das órfãs da terrível doença que contraiu nas masmorras da 

Tamarineira”36. Deste modo, além de acusar a Junta da Santa Casa e o diretor da Tamarineira 

de mentirosos, Ulysses faz uma nova denúncia contra eles, qual seja, de causar o adoecimento 

de uma das meninas por conta do isolamento em uma “masmorra”.  

Em novo artigo no jornal, agora direcionado especificamente a Ulysses 

Pernambucano, Joaquim Loureiro diz que ele não provou que as jovens estivessem internadas 

na qualidade de loucas, pois faltavam a elas todos os documentos inerentes a um paciente 

internado – assim fica evidente que esta é a grande preocupação moral e/ou jurídica do 

diretor. Em seguida, ele questiona: se eram loucas por que Ulysses não lhes deu alta ou as 

transferiu? Então responde, dizendo que isso não era possível a Ulysses, pois não sendo 

doentes, não estavam sob sua jurisdição. Então, reafirma o argumento do artigo anterior, de 

que as moças saíram do asilo por conta de “insubordinação” e “desordem”37. Loureiro 

defendeu o direito de a Santa Casa “descongestionar” o seus colégios como bem entendesse, 

sendo válido o envio de órfãs como serviçais ao Hospício. Negou que tal prática fosse 

maléfica para as mesmas, pois das 15 meninas que recebeu nesta mesma condição ao longo 

dos anos nenhuma teria enlouquecido, havendo inclusive vantagens no procedimento, tendo 

em vista que 6 dessas meninas contraíram matrimônio com funcionários.  

O diretor não apenas reafirmou a tese da reclusão voluntária das meninas nos “quartos 

de segurança”, como retorquiu a maneira como Ulysses se dirigia a esses aposentos, como 

“calabouços” ou “masmorras”, o que trás a ideia de “grandes sofrimentos e de bárbaros 

                                                           
35 Diário de Pernambuco, 01/04/1919, p. 04. 
36 Diário de Pernambuco, 01/04/1919, p. 04. 
37 Jornal Pequeno, 02/04/1919, p.02. 
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castigos”. Então, convida a imprensa local a visitar os quartos e, posteriormente, afirma que 

“a quem visitar [o Hospício como um todo] não deixa má e desagradável impressão”38.  

Em um trecho provocativo, respondendo à acusação de ter tentado ocultar o caso do 

grande público, Loureiro afirma que não queria dar publicidade do ocorrido na imprensa, 

primeiro, porque ainda não se havia percorrido os devidos caminhos institucionais para 

solucionar o problema. Faltaria ainda um documento do corpo médico encaminhando as suas 

demandas. Em segundo lugar, porque a Farmácia da instituição tinha em seu poder 

documentos que comprovavam erros médicos, assim haveria a possibilidade de a Santa Casa 

publicar estes documentos em represália, o que “daria lugar a juízos desfavoráveis” sobre 

alguém, que não é o diretor – tal insinuação de erro médico, muito provavelmente, se dirige a 

Ulysses Pernambucano.  

 Enfim, seu artigo é encerrado alegando que apesar dos escassos recursos da Santa 

Casa para gerir o lugar, e apesar da superlotação39, o hospital daria “bons resultados”, pois 

dos 3.200 doentes lá internados nos últimos 4 anos, “tiveram altas, restabelecidos, 643, 

melhorados, 537; um total de 1.180, que aproveitaram, sem falar nas altas das reclamadas 

(...)”. Quanto ao problema de saúde contraído por uma das jovens, denunciado por Ulysses, 

ele minimiza, diz que a mesma “está de pé”, mesmo sendo “anêmica”. A mesma sofreria “as 

consequências de seus desatinos, tendo tomado um banho frio em ocasião em que não podia, 

determinou isto uma suspensão catamenial; coisa tão comum na clínica civil”40. Então pede a 

Ulysses que faça “justiça à Santa Casa” e que volte ao trabalho.  

Este artigo do diretor Loureiro reafirma e aprofunda algumas alegações de seu 

primeiro artigo. Primeiro, aciona a questão disciplinar como sendo a principal razão da 

retirada das meninas, negando, assim, qualquer problema jurídico ou moral na reclusão das 

moças. O problema para ele seria interná-las como loucas, o que frisa que não aconteceu. 

Segundo, o artigo fornece o número de moças que teriam passado pela mesma situação em 

sua gestão, 15 moças, descartando a possibilidade de insalubridade no contato delas com os 

loucos e reafirmando as possibilidades de matrimônio.  

Em terceiro lugar, há aí uma disputa semântica sendo acionada, pois aquilo que 

Pernambucano chamava de “calabouço” ou “masmorra”, Loureiro frisou serem “quartos de 

segurança” – a Junta chamou de “células” – isto é, um lugar de contenção, mas desprovido de 

                                                           
38 Jornal Pequeno, 02/04/1919, p.02. 
39 O prédio foi construído para comportar 200 pessoas, mas abrigava cerca de 500, segundo Loureiro. 
40 Jornal Pequeno, 02/04/1919, p.02. 
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maus tratos, em sua visão. O convite à imprensa para visitar o lugar serve como um recurso 

para dar legitimidade à informação de que o lugar não feria à moralidade pública, naquilo que 

se entendia por maus tratos. Outro ponto interessante, é que após insinuar a ineficiência de 

Ulysses como médico, ele reafirma a eficiência do “hospício” como um “hospital”, como um 

local de cura ou de melhora dos pacientes. Então, apresenta números como “prova de bons 

rendimentos”. Essa dignidade que Loureiro busca imprimir ao hospício que administra será 

totalmente negada nos discursos posteriores sobre a história do lugar. A tentativa de diminuir 

Ulysses Pernambucano como médico para exaltar a eficiência do hospital será invertida, até 

atingir limites extremos em discursos posteriores nos quais Ulysses seria o único dotado de 

ciência em um hospício pintado como lugar de tortura.    

Acusando Loureiro de “sofismas” e “confusões entre questões distintas”, Ulysses 

Pernambucano retorna aos jornais, reservando a si o “direito de contestar as decisões da Santa 

Casa” de enviar para o Hospício de Alienados moças órfãs, quer por “castigo”, quer para 

“descongestionar seus colégios”. Também destaca o posicionamento do “médico, diretor do 

Hospício de Alienados, que afirma que essas órfãs podem ser metidas no calabouço, por 

meses seguidos, contra expressa disposição do Código Penal”. Segundo Ulysses, a Sociedade 

de Medicina foi consultada e faria um pronunciamento oficial sobre o caso das órfãs em 

breve, por se tratar de uma “importante questão de deontologia médica” 41. O novo artigo 

reafirma a sua denuncia de “que uma das órfãs está seriamente doente”, atestando o fato os 

médicos do Asilo de Mendicidade. Lembrando que Loureiro não está discutindo com 

anônimos, ele desafia a Santa Casa a publicar os supostos documentos que comprovariam os 

seus erros médicos. Depois, afirma que Loureiro “está servindo à causas ingratas para ser 

agradável com poderosos”. Acusa o diretor de desviar o assunto principal, além de fazer 

“rasgado elogio” à Santa Casa em público, ao passo que, internamente, apoiou um ofício do 

corpo médico contendo “reclamações sobre a obsoleta terapêutica que a Santa Casa nos 

faculta”.  

Ao fim do artigo, “como médico do Hospício e como cidadão”, Ulysses “exorta” o 

“procurador da República” e o “curador de órfãos” a cumprirem aquilo que a lei42 lhes exige, 

isto é, compor uma comissão, na companhia de um médico indicado pelo Governo, para 

vistoriar “todos os estabelecimentos de alienados públicos e privados do país”43. Ou seja, 

                                                           
41 Diário de Pernambuco, 06/04/1919, p.02. Publicado nesta data, o documento foi assinado como datando do dia 

03/04/1919, ou seja, um dia depois do último artigo de Loureiro. 
42  O art. 12 do decreto de nº 1.132 de 22 de Dezembro de 1903. 
43 Diário de Pernambuco, 06/04/1919, p.02. 
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além de reafirmar a ilegalidade jurídica dessas transferências de jovens para o Hospício, por 

qualquer razão que seja, ele convoca a Sociedade de Medicina a se pronunciar oficialmente 

sobre este caso, que seria de competência médica e não administrativa, tal qual defendia 

Loureiro.  

É interessante notar que Ulysses não desmente, não desqualifica os números 

apresentados por Loureiro em relação a “eficiência” da Tamarineira como lugar de 

tratamento, entretanto, nos informa sobre a existência de mais um documento interno, 

supostamente apoiado pelo diretor, onde o corpo médico se queixa da “obsoleta terapêutica” 

do lugar. Por fim, chama a atenção Ulysses convocar como uma vistoria técnica nos hospícios 

do Brasil e não apenas na Tamarineira, insinuando, assim, que de nada valeria o convite feito 

pelo diretor para uma visita da “imprensa”, ao lugar. Indiretamente, ele desqualifica esta visita 

não especializada como fonte de legitimação do hospício.    

No penúltimo artigo publicado sobre o caso, Loureiro recapitula os principais pontos 

da sua defesa – diz que as moças eram serviçais (e não doentes) e que a tentativa de manter o 

caso em sigilo não era para defender o Hospício, que nada teria a temer – e contra-ataca a 

figura de Ulysses Pernambucano. Loureiro o acusa de ter ludibriado Oliveira Lima, 

provocando um desnecessário desgaste público entre o “ilustrado escritor” e a “pia 

instituição”, mobilizando inclusive o “exmo. sr. d. Sebastião Leme, muito digno arcebispo de 

Olinda”, em torno de um assunto já resolvido. Acusou-o também de ter agido por má fé, ao 

publicar anonimamente nos jornais, em fins de março, a representação dos médicos, redigida 

em janeiro, para fazer parecer que novos fatos estavam vindo à tona. O diretor retoma o 

assunto da comissão de inspeção mencionada no artigo de Ulysses e explica as razões 

econômicas pelas quais a mesma nunca se reuniu para vistoriar nenhum hospício – a lei 

obrigava os diretores de hospício particular arcar com os custos da inspeção44, segundo 

Loureiro os diretores se uniram por meio de uma representação e se recusaram a pagar, 

imputando o custo ao Governo. Todavia, Loureiro convida, mesmo que em caráter informal, 

tanto o procurador da República quanto o curador de órfãos para visitar a Tamarineira, sendo 

sua única exigência sua presença no momento da visita para prestar “esclarecimentos e 

informações”, bem como fornecer “documentos”. Seu convite se estende 

com insistência e agradecimentos aos profissionais, aos desembargadores, juízes de 

Direito da capital de do interior, advogados, chefes de repartições, comandantes do 

distrito, de batalhões do exército e policial a todas as pessoas de representação social 

                                                           
44 Art. 174, parágrafo único, do Decreto nº 8834, de 11 de Julho de 1911. 
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a virem visitar o Hospício de Alienados, onde estou de 7 as 10 horas da manhã todos 

os dias45.   

 

Assim, neste jogo de insinuações e ameaças que se estabeleceu entre Loureiro e 

Pernambucano, ao estender o convite feito à imprensa para toda e qualquer pessoa de 

“representação social” para ir visitar as instalações do Hospício, Loureiro demonstra, ao 

menos no plano da retórica, que não teme visitas técnicas no “seu” estabelecimento, que, 

segundo ele, já havia sido visitado recentemente pelo Procurador do Estado e pelo Provedor 

do Hospital Português, “os quais não levaram impressão desagradável da visita (...)”. Deste 

modo, defende publicamente que o lugar está dentro das normas e padrões exigidos. 

No dia seguinte à publicação do último artigo, o debate público é bruscamente 

interrompido com a seguinte nota emitida por Joaquim Loureiro: 

Devido à intervenção amistosa de s. exc. revma. sr. d. Sebastião Leme, m. d. 

arcebispo de Olinda, suspendo a questão a que fui arrastado na imprensa. 

Quando ontem quis retirar o artigo entregue na véspera à ilustre redação do Jornal 

Pequeno já este estava no prelo. 

Recife, 09/04/1919. 

Dr. Joaquim Loureiro46 

 

Ulysses Pernambucano também não mais se manifestou sobre o caso, logo, ao que 

tudo indica, o Arcebispo de Olinda colocou um ponto final na acalorada discussão que muito 

nos revela sobre as concepções científicas e morais em disputa na época. Este debate nos 

remete a um ponto da história psiquiátrica pernambucana no qual uma nova proposta no modo 

de se lidar com o louco e com a loucura está se chocando com o modus operandi tradicional. 

Mais do que isso, como vimos, está em jogo uma reconfiguração do papel social do hospício.  

Por fim, cabe salientar alguns esclarecimentos jurídicos que elucidam alguns pontos 

deste acalorado debate. A Assistência aos Alienados foi regulamentada pela primeira vez por 

meio do Decreto 508, de 21 de Junho de 1890; sendo o texto revisado em 1892 e 1893. Por 

iniciativa e pressão dos psiquiatras Teixeira Brandão e Juliano Moreira junto ao Parlamento, 

foi aprovada a lei geral de assistência aos alienados do Brasil por meio do Decreto 1.132, de 

22 de Dezembro de 1903. A lei de 1903 – citada textualmente neste debate por Ulysses 

Pernambucano – recebeu críticas e sugestões de vários alienistas, o que possibilitou a sua 

ampliação para uma legislação bem mais extensa, no caso, o Decreto 8.834 de 11 de Julho de 

                                                           
45  Jornal Pequeno, 08/04/1919, p.02. 
46 Jornal Pequeno, 09/04/1919, p.02. 
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1911 – que foi citado indiretamente por Loureiro, quando falou da inviabilidade econômica de 

uma fiscalização Federal nos hospícios do Brasil. Esta era a legislação de balizava o debate 

psiquiátrico no Brasil naquele momento (CERQUEIRA, 2014).   

À luz da legislação vigente, fica mais nítido o porquê de o diretor não ter se 

preocupado em negar o uso de métodos coercitivos na Tamarineira. Sua preocupação foi com 

a reafirmação da tese (já defendida pela Junta da Santa Casa) de que as moças não foram 

internadas como loucas, mas como serviçais. Isso porque, de fato, a lei não proibia o uso de 

métodos coercitivos, pelo contrário, eles eram regulamentados pela legislação em vigor, tanto 

nos hospitais quanto nas colônias de alienados 47, desde que não houvesse o uso de violência 

física ou atentado ao pudor 48. A coerção ia desde a proibição de visitas, passeios, distrações 

até o isolamento completo do doente 49. Ou seja, o uso dos “calabouços”, tão denunciados por 

Ulysses Pernambucano e Oliveira Lima era legal. A legislação nada falava sobre o uso de 

camisas de força ou sedativos como métodos de coerção, logo, se não eram regulamentados, 

tampouco eram proibidos.  Contudo, era crime aceitar pessoas no hospício, na qualidade de 

doentes mentais, sem a devida documentação exigida50, que incluía uma guia de requerimento 

emitido pelo poder público ou pessoa responsável pelo doente endereçada ao diretor do 

hospício, solicitando a internação do doente51 e um atestado de insanidade assinado por dois 

médicos que tenham examinado o doente até no máximo 15 dias da internação52. Também 

deveria ser dado ao paciente o direito de ser reavaliado, quando solicitado por ele próprio ou 

terceiros53; seu nome deveria constar em livro especial com toda a documentação anterior 

anexada, mais os documentos relativos à curatela dos bens do internado54. Por fim, era 

obrigatório para todo hospício ter a listagem dos doentes atualizada – listagem esta que 

deveria ser enviada mensalmente às autoridades competentes55. O não cumprimento das 

regras incorreria em crime com pena de prisão para o diretor, multa e até o fechamento do 

estabelecimento em caso de reincidência56.   

Ou seja, a legislação era rigorosa e previa uma série de outras regras – que não citei 

aqui – para resguardar a liberdade do cidadão e impedir que o mesmo não fosse 

                                                           
47 BRASIL, 1911, art.37, §VIII , 82 e 121 
48 id. ibid. art.172 
49 id. ibid. art.120 
50 id. ibid. art.155 
51 id. ibid. art.156 e 164 
52 id. ibid. art.162 e 163 
53 id. ibid. art.168 
54 id. ibid. art.158 
55 id. ibid. art.175 
56 id. ibid. art.177 



 

34 
 

indevidamente internado como louco em um hospício. Contudo, se as moças estivessem lá 

como serviçais, e não como loucas, havia uma brecha jurídica, e nenhum crime estaria sendo 

cometido. Por isso, os representantes da Santa Casa e do Hospício reafirmavam 

insistentemente o status das moças como serviçais. Porém, Ulysses não acusou o 

estabelecimento de as manterem como loucas – isso faria recair sobre ele o ônus da prova – 

mas sim de as manterem em cárcere privado. Daí ele acionar o Código Penal (como veremos 

com mais detalhes adiante) e não a Lei que Reorganiza a Assistência aos Alienados no Brasil.  

Este longo debate oferece material para inúmeras reflexões, a começar pela questão do 

gênero na sociedade pernambucana da época, onde recaia sobre a mulher o estigma da loucura 

e da histeria. Aqui nos é revelado que muitas jovens, órfãs, eram enviadas ao hospício para 

serem castigadas ou corrigidas – e que este castigo foi encarado como benéfico, pois oferecia 

a possibilidade de ascensão social, por meio do trabalho e do casamento. A questão da 

legitimidade das “células de isolamento” para os loucos é retomada aqui, por meio de uma 

guerra semântica que se travou em torno desses lugares, que, apesar de legais, passaram a ser 

contestados com veemência. Saliento também a questão jurídica, que ocupou um lugar central 

no debate entre Loureiro e Pernambucano, onde o estatuto de “serviçais” das jovens teve de 

ser acionado a todo o momento para esvaziar a acusação de cárcere privado. Ulysses 

convocou para essa disputa a Sociedade de Medicina, por entender que o caso também feria a 

ética médica, além do Código Penal. Assim, este complexo debate sobre as órfãs se localizou 

na interface entre a Medicina e o Direito.  

   

1.2.1 O embate entre distintas concepções psiquiátricas 

 

Antes de avançarmos para a etapa seguinte do trabalho, que é mostrar as novas 

propostas para o “tratamento da loucura”, farei uma síntese daquilo que considero ser o mais 

essencial neste debate que abre margem pra inúmeras reflexões.  

Ulysses Pernambucano, então um jovem psiquiatra, formado há menos de sete anos, 

assumiu certo protagonismo no embate pela renovação das práticas psiquiátricas em 

Pernambuco, a partir do caso das três órfãs da Tamarineira. Como demonstrei, Ulysses não 

estava sozinho, tendo contado com aliados importantes de dentro e fora do hospital. Do lado 

oposto, representando as tradicionais concepções de manicômio e de psiquiatria estavam a 

Junta da Santa Casa de Misericórdia do Recife e, na linha de frente, o psiquiatra e diretor do 



 

35 
 

Hospício, Joaquim Loureiro. No centro desta disputa estavam as três jovens já libertas quando 

o caso veio à tona, mas cuja história trouxe para o centro da discussão uma série de embates 

teóricos a respeito de tradicionais práticas psiquiátricas utilizadas em Pernambuco, vistas 

como inaceitáveis naquele momento histórico. 

Inaugurado no século XIX, mais especificamente em 1883, o Hospício da 

Tamarineira, já trazia em seu primeiro regulamento57, datado de 1884, a proibição de que lá se 

internasse pessoas sãs 

Art.26º - Ninguém será admitido no Hospício, quer gratuitamente, quer como 

pensionista, sem que obtenha do provedor ou do mordomo competente autorização, 

e esteja provado por atestado médico o estado de loucura58. 

 

Isto posto, fica evidente que o Hospício da Tamarineira, desde os seus primórdios, 

vedava legalmente tanto o internamento de pessoas tidas como saudáveis, quanto o de pessoas 

com qualquer outro tipo de doença que não fosse as classificadas como sendo da ordem 

mental. O asilo era exclusivo para os loucos. 

Entretanto, a parte do que estava formalizado em regulamento, a prática revelava o 

contrário. Como vimos, recorrentemente a Santa Casa de Misericórdia enviava suas órfãs para 

o sanatório, “não como loucas, mas como funcionárias no serviço”, como afirmava 

insistentemente a Junta Administrativa da Santa Casa (que autorizava a prática) e o diretor do 

Hospício, que as jovens recebia e as mantinha no local. 

O debate exposto revela que o envio de órfãs ao hospício, estava pautado na ideia de 

que, mais do que um lugar para o tratamento da loucura e o isolamento do louco, o hospício 

poderia ser também um lugar de punição ou de alívio para a superlotação dos internatos da 

Santa Casa – como Joaquim Loureiro deixou claro, em sua segunda carta pública. 

Logo, para Loureiro, “descongestionar” era um “direito” da Santa Casa, tanto quanto 

“punir”. Mas agora este “direito”, até então inviolável, estava sendo questionado, como a 

Junta deixou claro em sua resposta a Oliveira Lima: “Os pais prendem os filhos, os diretores 

de colégios punem os meninos botando-os na ‘cafua’59, mas a Santa Casa não pode fazer o 

mesmo e é logo acusada de ter gente em cárcere privado”60.  

                                                           
57 No seu Livro, A psiquiatria no País do Açúcar e outros ensaios, Heronides Coelho Filho apresenta este 

documento na íntegra. 
58 Apud, COELHO FILHO, 1977: 79.  
59 Recintos que nos colégios da época, serviam de prisão para os alunos. 
60 Diário de Pernambuco, 23/03/1919, p.04. 
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A punição se daria por meio do trabalho doméstico no interior do sanatório e do 

isolamento físico, social e afetivo desses corpos passíveis de punição, rompendo os vínculos 

pré-estabelecidos (nos orfanatos e colégios de onde saíam) e limitando novos, pois “do 

hospício não sairiam nem para passeios”, não surpreendendo, então, a frequência de 

casamentos entre funcionários. Cabe ressaltar também que esta modalidade de punição se 

dava quase que exclusivamente sobre os corpos femininos, tendo em vista que não há 

qualquer referência a corpos masculinos em todo o debate, nem mesmo quando Loureiro 

relembra das 15 pessoas que recebeu nestas condições. Como a Junta deixou claro, eram 

“moças” acusadas de “insubordinação”, “desrespeito”, “agressão”, “recusa ao trabalho”, 

“prática de atos censuráveis”, “serem naturalmente taradas”, logo sua transferência ao 

hospício cumpria uma dupla função: “disciplina” e “evitar o contágio pelo exemplo”61. Então, 

não haveria qualquer problema moral ou jurídico, aos olhos da pia instituição, em transferi-las 

para um manicômio. 

O psiquiatra Loureiro endossa o entendimento da Junta, e afirma que foi a manutenção 

do mau comportamento que conduziu as moças às “células” ou “quartos de segurança” – 

nomenclaturas que fez questão de reafirmar em uma disputa semântica com seus opositores. 

Em sua visão, não havia “barbaridades” sendo praticadas ali. O estabelecimento que 

comandava não só daria “bons resultados” no tratamento dos doentes, como também seria um 

lugar de oportunidade de ascensão social para estas jovens via matrimônio. Sua confiança no 

cumprimento das regras vigentes era tão grande que, publicamente, anunciava que o lugar 

estaria aberto às visitações.    

Loureiro deixou claro que sua participação no movimento para a retirada das moças se 

deu não porque o hospício era inadequado para as jovens, mas, ao contrário, elas é que seriam 

inadequadas para o local, tendo em vista a manutenção do seu “inadequado comportamento”, 

mesmo esgotadas todas as possibilidades de punição. 

Tendo chegado na Tamarineira como médico, em 1891, e assumido a direção do lugar 

em 1910 (COELHO FILHO, 1953: 168-170), Joaquim Loureiro esteve em contato com a 

primeira geração de médicos do lugar, regida por um regulamento interno que previa em seu 

artigo 38 que, “para obrigar os alienados à obediência serão permitidos, precedendo sempre 

autorização dos facultativos os seguintes meios de repressão:” 

 

                                                           
61 Diário de Pernambuco 23/03/1919, p.04. 
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§ 1º Reclusão dos doentes em solitária, não excedendo dois dias. 

§ 2º Diminuição de alimentação por um dia. 

§ 3º Privação de visitas, passeios e quaisquer outros recreios, inclusive o uso do 

tabaco. 

§ 4º Colete de força com ou sem reclusão. 

§ 5º Cadeira de força.     

§ 6º Banhos de emborcação, aplicado somente na presença de um dos facultativos 

clínicos.62  

 

Evidentemente, não estou afirmando que Loureiro, em 1919, pensasse a psiquiatria de 

modo idêntico ao que se pensava nas décadas finais do século XIX. Mas, certamente não 

comungava das mesmas concepções defendidas pelo jovem psiquiatra Ulysses Pernambucano 

e seus aliados nas disputas narrativas sobre o papel social do hospício. 

De acordo com a nova concepção, o hospício não poderia mais servir como local de 

castigo em hipótese alguma. Segundo a referida representação escrita por Ulysses e assinada 

por todos os médicos, o envio e a manutenção de pessoas sãs para reclusão no manicômio 

seria um duplo atentado ao Código Penal. Então, vejamos o que diz o referido Código: 

Art. 181.  Privar alguma pessoa da sua liberdade, retendo-a por si ou por outrem, em 

cárcere privado, ou conservando-a em sequestro por tempo menor de 24 horas: 

Pena - de prisão celular por dois meses a um ano. 

§ 1º Se a retenção exceder desse prazo: 

Pena - de prisão celular por seis meses a dois anos. 

§ 2º Se o criminoso cometer o crime simulando ser autoridade publica ou usando de 

violência: 

Pena - a mesma, com aumento da terça parte63  

 

Ainda de acordo com a representação dos médicos, a reclusão das jovens não 

constituiria apenas um problema jurídico, mas também “moral”. A manutenção em regime de 

internato de pessoas sem doença mental constituiria mesmo uma “importante questão de 

deontologia médica”64 para Ulysses Pernambucano. Oliveira Lima compartilhava da mesma 

opinião, quando falou dos riscos de o hospício adoecer pessoas originalmente lúcidas, quando 

escreveu sua resposta à Santa Casa65 – risco este descartado por Loureiro66 apelando para a 

sua experiência empírica com 15 moças, das quais “nenhuma ficou louca”. 

                                                           
62 Apud COELHO FILHO, 1977: 80. 
63 BRASIL, 1890, art. 181, §1º e 2º. 
64 Diário de Pernambuco, 06/04/1919, p.02.  
65 Idem, 24/04/1919, p.02. 
66 Jornal Pequeno, 02/04/1919, p.02. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20847-1890?OpenDocument


 

38 
 

Evidencia-se, assim, o confronto entre duas moralidades, uma tradicional representada 

pela Junta da Santa Casa e seu diretor Joaquim Loureiro e outra nova, representada por 

Ulysses Pernambucano, Oliveira Lima e demais aliados. Esta nova moralidade aciona também 

um novo vocabulário. Lima faz questão de frisar que na Argentina não há “dementes”, mas 

sim “doentes” sendo tratados na colônia de Luján. Em seu livro sobre a Argentina ele também 

frisa que lá o termo “alienado” não era utilizado nos asilos, utilizando-se, em seu lugar, o 

termo “los enfermos”; assim como pacientes “furiosos” daqui, lá eram chamados de “agudos” 

(LIMA, 1920: 101).  O confronto semântico também se dá em torno daquilo que o 1º 

Regulamento da Tamarineira chamava de “solitária”, a Junta da Santa Casa chamava de 

“células” e Loureiro chamava de “quartos de segurança”; enquanto Ulysses sempre se refere a 

estes aposentos como “calabouços” e “masmorras” – mesmo em documentos oficiais, como 

na representação assinada pela junta médica – tratados como lugar de adoecimento, como 

deixa claro em suas duas cartas.  

Feita esta recapitulação sobre o confronto entre duas correntes de pensamento que 

estavam em choque, no centro deste embate, estava o lugar que o hospício ocuparia no seio da 

sociedade. O que estava em jogo era se o manicômio permaneceria como um lugar de 

isolamento e punição, sendo eventualmente um lugar de tratamento, ou se, ao contrário, o 

tratamento protagonizaria, e toda a ideia de castigo seria deslegitimada. Em outras palavras, a 

modernização da psiquiatria pernambucana era o que estava em pauta. 

 

1.4 A proposta reformista de Oliveira Lima 

 

Neste ponto do trabalho vou rastrear as ideias que estavam sendo postas como 

inovações no debate psiquiátrico pernambucano e mapear os modelos de tratamento que 

estavam sendo propostos. Também serão abordadas quais instituições estariam sendo 

apontadas por Oliveira Lima como modelos a serem seguidos no tratamento psiquiátrico. 

Enquanto Loureiro negava com veemência a crueldade das celas, que poderiam sem 

quaisquer problemas receber as moças indisciplinadas, Oliveira Lima, já em sua denúncia do 

caso das órfãs, deixava claro compreender que tais aposentos destinados aos “furiosos” seriam 

“um martírio anacrônico mesmo no caso dos loucos”, para os quais o intelectual recomendava 

“repouso na cama” e “banhos mornos”. Então, ele complementa com o exemplo argentino, 

onde os loucos gozavam, no interior da Colônia de Luján, de liberdade, trabalho e distrações, 
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em um ambiente que seria agradável não apenas ao louco, mas a quaisquer pessoas67. Logo, a 

ênfase recaia menos na contenção física e mais na terapêutica, o que apontava para uma 

mudança na própria concepção do Hospício, mudança esta que tentavam introduzir em 

Pernambuco, mas que já estava em processo em outros lugares. 

A colônia de alienados de Luján, frequentemente citada por Oliveira Lima, era 

considerada por ele um símbolo daquilo que haveria de mais moderno em psiquiatria na 

América Latina entre o final do século XIX e o início do século XX. De acordo com Rosa 

Falcone (2000), o projeto de tratar os doentes mentais em uma área rural (como Luján) se deu 

no bojo de uma série de inovações que estavam sendo introduzidas no Hospício de Las 

Mercedes pelo seu diretor, o Dr. Lúcio Meléndez. O principal objetivo de Meléndez seria 

combater a superlotação do hospício localizado em área urbana (REQUIERE, 2009)68. Porém, 

o projeto só saiu do papel na administração de Domingo Cabred, que substituiu Meléndez e se 

tornou diretor deste Hospício em 1892. Cabred teria conquistado aliados importantes no 

Parlamento para conseguir a aprovação da Lei nº 3.548, de 1897 (da autoria do médico e 

deputado Elíseo Cantón), que ordenava a construção da Colônia Nacional de Alienados, cuja 

inspiração viria do modelo escocês de tratamento psiquiátrico conhecido como Open Door. O 

local escolhido foi na área rural de Luján a menos de duas léguas do perímetro urbano, o que 

gerou forte resistência da opinião pública ao projeto. Mesmo sob forte oposição popular, a 

pedra fundamental da construção foi lançada em 1899 e a sua inauguração se deu em 1901, 

com onze pacientes internados (FALCONE, 2000; REQUIERE, 2009). 

Alojada em uma área de 535 hectares, a Colônia tinha como seu principal objetivo 

tratar os seus pacientes por meio da laborterapia (tratamento pelo trabalho), e, por conta disso, 

teria recebido seus primeiros pacientes ainda durante o período de obras para ajudarem na 

construção como pedreiros, ferreiros e carpinteiros. Após a inauguração, várias oficinas foram 

criadas para a fabricação de sabão, de roupas, fundições, dentre outras coisas. Lá também se 

praticou a criação de porcos, de aves e a agricultura. Em pouco tempo o local atingiu a 

autossuficiência econômica. Havia uma carga horária de 8 horas de trabalho, com 3 horas de 

descanso incluídas; aos domingos e feriados o dia era livre. A ideia inicial era proporcionar 

aos doentes não apenas trabalho, mas também jogos, passeios ao ar livre e piqueniques.  O 

projeto não abria mão do hospício fechado, destinado apenas aos doentes agudos e crônicos 

                                                           
67 Diário de Pernambuco, 17/03/1919, p.01. 
68 De acordo com Marisa Requiere, o problema da superlotação foi uma constante na história manicomial da 

Argentina, tanto antes, quanto depois da construção da Colônia de Luján.  
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com necessidade de vigilância, isolamento passageiro e clinoterapia (tratamento pelo 

descanso) (FALCONE, 2000). Esta experiência de tratamento da loucura sem muros e 

tentando reproduzir ao máximo os aspectos da vida tida como normal – embasada na ênfase 

do homem produtivo – foi referência na América Latina.  

A ideia de instituir colônia para alienados, como complemento ou substitutas dos 

hospitais urbanos, não era desconhecida no Brasil. As colônias de alienados da Ilha do 

Governador, no Rio de Janeiro, datam de 1890 e a Colônia de Alienados de Sorocaba 

(antecessora daquela que foi criada em Juqueri) data de 1895; o Open Door não era 

desconhecido no Brasil (MOREIRA, 1905), porém eram experiências pontuais que não se 

comparavam à projeção de Luján.  

A experiência Open Door de Luján foi trazida do Reino Unido, onde foi desenvolvido 

o método No Restraint, orientada pelo Dr. Conolly, na Inglaterra, que contraindicava o uso de 

qualquer método restritivo no tratamento da loucura (camisas de força, amarras, 

medicamentos sedativos, etc.), preconizando também uma reeducação dos guardas do 

hospício e a introdução de pequenos trabalhos em oficinas agrícolas com os internos. 

Aprofundando estes princípios, um grupo de psiquiatras escoceses (Sibbald, Mitchel, 

Clouston, Rutherford), em meados do século XIX, empreenderam uma reforma hospitalar que 

derrubou paredes e muros do hospício em que atuavam, abrindo, assim, as portas da maioria 

dos pavilhões para que os internos gozassem de ampla liberdade durante o dia. Alguns 

internos teriam conquistado até mesmo o direito de sair, mediante o compromisso de 

retornarem em um determinado horário. Baseado nos princípios de trabalho e liberdade, 

nasceu o modelo Open Door, cuja ideia era desenvolver nos pacientes o desejo pela liberdade 

(IACOPONI, 1999) ou a ‘ilusão da liberdade’ (PORTOCARRERO, 2002: 118).   

Quando Oliveira Lima esteve na Argentina encontrou-se com Cabred, a quem se 

referiu como um “bem-feitor da humanidade” (1920: 101). Na altura, Cabred já não era mais 

o diretor do lugar desde 1916, quando fora substituído por Javier Brandan, que ficou à frente 

do asilo até 1921. Porém, a esta altura, as coisas já não iriam tão bem na Colônia, como Lima 

faz parecer em seus relatos. Em 1918, o quadro era de superlotação, o número de pessoas 

internadas era de 1.250, tendo havido uma intervenção direta do Governo onde muitos 

funcionários foram destituído de seus cargos por conta de “corrupção” e “desordem 

generalizada”. O cenário narrado por Iacoponi (1999), já no ano de 1923, era de trabalhos e 

campos abandonados e oficinas fechadas, quando não cedidos para a iniciativa privada. Luján 

“havia se transformado em um depósito de doentes” (IACOPONI: 1999, 12).   
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Ao lermos os argumentos de Oliveira Lima em seu discurso no evento da Liga pro-

Matre, percebemos que o que estava em jogo ali era uma proposta de reforma psiquiátrica 

calcada nos mesmos princípios operacionalizados na Argentina, com clinoterapia, 

balneoterapia, laborterapia (ou praxiterapia) e ludoterapia69 – terapêuticas que pouco tempo 

depois seriam enfatizadas por Ulysses Pernambucano, em sua reforma psiquiátrica 

implementada entre 1924 e 1926.  

Em seu livro sobre a Argentina, Lima narra todo o seu encantamento com as colônias 

de Luján e Olivos (em Córdoba) as quais visitou. Nesses lugares, segundo a sua narrativa, os 

métodos de “tortura” haviam sido abolidos: a “camisola de força” havia sido substituída por 

“repouso contínuo na cama e por banhos mornos”; lá os doentes eram divididos em pavilhões, 

tendo sido abolida a prática do isolamento (que segundo Cabred, só serviria para entristecer e 

agravar a doença mental). A prática do Open Dor é apresentada por ele como sinônimo de 

modernidade. O autor também destaca as “distrações” oferecidas aos doentes, sendo a 

principal delas o trabalho, em suas palavras, “o mais importante elemento moral do 

tratamento dos alienados”. A reforma tocada pelo psiquiatra Domingo Cabred, na Argentina, 

é apresentada como sendo científica, social e moral, nas palavras de Oliveira Lima (1920: 

101-102)70.  

1.4.1 A visita de Oliveira Lima ao Hospício  

 

Poucos dias após Joaquim Loureiro convidar publicamente representantes de diversos 

segmentos sociais (juízes, advogados, chefes de repartições, comandantes militares ou da 

polícia, etc.), para irem visitar o Hospício da Tamarineira71, Oliveira Lima aceitou o convite 

“para verificar a situação com seus próprios olhos”, os olhos de quem conhecia a situação 

argentina, apontada por ele como “modelar”, mais que qualquer outro país72. A experiência da 

                                                           
69 Essas terapias se propunham a tratar os doentes mentais por meio do repouso, dos banhos termais, do trabalho 

e do entretenimento, conforme sugerem os seus nomes, respectivamente. 
70 O sistema assistencial argentino é apresentado como completo, pois além dessas colônias rurais para os 

alienados, compreenderia também outras instituições, criadas entre 1908 e 1918, tais como os asilos para 

“menores abandonados”,  “cretinos”, “alcoólicos”, “epiléticos”, “velhos”, “menores vagabundos”, hospitais 

especiais para “leprosos”, “infecciosos”, “paludicos”, “rachiticos”etc (id. ibid. 102). Enfim, a Argentina seria um 

modelo a ser seguido pelo Brasil, na visão de Oliveira Lima 
71 Jornal Pequeno, 08/04/1919, p.02. 
72 Diário de Pernambuco, 13/04/1919, p. 03. 
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sua visita ao Hospício da Tamarineira resultou na publicação de um artigo, no Diário de 

Pernambuco,73 em que apontava para o seu ideal de reforma psiquiátrica.    

A visita foi guiada por dois mordomos da Santa Casa (Netto Campello e Anselmo 

Peretti) e dois médicos locais (Ulysses Pernambucano e Felinto Wanderley). A primeira 

questão que Oliveira Lima destaca é a boa relação que percebeu entre os mordomos e os 

médicos, algo que, em sua opinião, surpreenderia a muitos. Após a inspeção, há um encontro 

com o diretor Joaquim Loureiro, tratado por Lima como “provecto e prestante diretor”. 

Assim, embora antagonistas no debate público, o encontro pessoal entre Lima e Loureiro é 

descrito de modo amistoso.  

O artigo se inicia com o seguinte comentário: “O hospício da Tamarineira não deixa 

má impressão”. Isto confirma, ao menos em parte, as palavras de Loureiro: “a quem o visitar 

[o Hospício] não deixa má e desagradável impressão”74. Oliveira Lima destaca a beleza do 

prédio, construído pela iniciativa do Barão de Lucena, bem como a limpeza e o asseio do 

lugar.  

O autor também reverencia a bondade das irmãs de Sant’Ana, as freiras reclusas no 

local, que se dedicavam aos cuidados dos doentes. Todavia, compara com a situação da 

colônia argentina de Luján, onde enfermeiras profissionais, com mais competência, cuidam 

dos doentes, ainda que sob a fiscalização de religiosas, que agregariam “suavidade” e 

“caridade” aos serviços.  

Lima denuncia a superlotação, que gerava falta de espaço e leitos para todos os 

doentes. O lugar abrigaria quatro vezes mais pessoas que a capacidade. Ele denuncia também 

a falta de recursos para o hospício, apenas 200 contos, que impediriam a modernização dos 

processos de diagnóstico, análise e estudo de doenças. No local, havia pobreza de 

equipamentos e faltava, em sua avaliação, não apenas um cirurgião no quadro médico, como 

uma sala para realizar pequenas cirurgias, que só naquele momento estava sendo construída. 

No que diz respeito à parte terapêutica, segundo Lima, faltava aos doentes “um 

trabalho útil, que seja ao mesmo tempo uma distração”. Citando o dr. Cabred, Lima fala sobre 

os benefícios do trabalho ao doente mental: impediria a piora da moléstia, reduziria o 

sofrimento psíquico, etc. Então, sugere a chácara do lugar (“espaçosa, fresca e arejada”) como 

local para se praticar a agricultura, a jardinagem, a apicultura e sugere que lá se instalem 

                                                           
73 Diário de Pernambuco, 13/04/1919, p. 03. 
74 Jornal Pequeno, 02/04/1919, p.02 
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oficinas de sapataria e carpintaria como em Luján. Mesmo com poucos recursos, segundo ele, 

não haveria razão para não se iniciar, ao menos, a agricultura, dado o seu baixo custo. 

O artigo elogia a separação entre “epiléticos” e “loucos”, mas desaprova a mistura 

entre crianças e adultos, e sugere a criação de um “asilo especial, onde lhes fossem dado o 

grau de educação compatível com a sua deficiência intelectual”, pois tanto os “atrasados”, 

quanto os “imbecis” teriam capacidade de aprendizado, ainda que reduzida. A falta de lazer 

para as crianças também é destacada e, então, elogia a atitude de Ulysses Pernambucano que 

lhes trouxe máscaras durante o carnaval proporcionando-lhes diversão.   

Os médicos do Hospício, de acordo com Oliveira Lima, teriam total conhecimento da 

necessidade destas reformas, as quais o diretor também não era refratário. Todavia, “nos 

moços, é evidente, prevalece um espírito mais moderno, mais compreensivo, mais radical, 

estendendo-se a abolição total dos meios coercitivos, mesmo como medida disciplinar”, 

complementa Lima. As “células para agudos”, prossegue ele, “constituem um anacronismo 

chocante em face da moderna terapia dos loucos”. Neste ponto específico, dos meios 

coercitivos, o autor deixa transbordar toda a sua revolta 

As “cafuas” em questão são verdadeiras jaulas de feras, que me trouxeram a 

memória as que no Coliseu romano encerravam os animais ferozes que iam devorar 

os cristãos. Elas só deveriam ser preservadas como documentos de métodos 

abolidos, assim como no Castelo de Nuremberg se guardam os instrumentos de 

tortura usados na idade média. É claro que o diretor não ignora que para os furiosos 

seria mais humano dispor de quartos acolchoados, da mesma forma que as camisas 

de força já foram substituídas por coletes mais flexíveis75.  

 

O diretor da Tamarineira alegou falta de pessoal, para poder lançar mão de “processos 

calmantes” mais modernos, que, na visão de Oliveira Lima, excluiriam o uso de “soporíficos 

como cloral, porque são de natureza a arruinar permanentemente a saúde à custa de um 

sossego passageiro”. “Nem a hidroterapia do hospício dá para muito”, diz o autor, pois apesar 

de limpas, as banheiras seriam insuficientes, sendo apenas três em cada divisão, onde haveria 

mais de 200 doentes cada uma. 

Para todas as suas propostas, afirma Oliveira Lima, o diretor só tinha uma resposta, 

um “estribilho melancólico”: “não havia dinheiro”. Assim, o artigo conclui que não faltava 

“espírito de caridade” ao hospício, mas sim “método de tratamento mais conformes com as 

luzes da nossa época”, cuja implementação não seria possível com as verbas atuais. Deste 

                                                           
75 Diário de Pernambuco, 13/04/1919, p. 03. 
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modo, ou o Governo aumentava as verbas da Santa Casa ou “oficializava o serviço” (isto é, 

estatizava o Hospício)76. E assim o artigo é encerrado. 

Este texto de Oliveira Lima é riquíssimo, pois – tendo sido escrito à luz de suas 

conversas com os psiquiatras Ulysses Pernambucano e Felinto Wanderley, bem como com 

vários psiquiatras argentinos, como Cabred, Borda, Gorriti e Raitizin – trás os principais 

pontos daquilo que se entendia por modernidade em psiquiatria no ano de 1919, cuja principal 

demanda, em Pernambuco, era o fim dos métodos coercitivos: solitárias, camisas de força, 

dopagem, etc. Publicado em um momento no qual os médicos foram constrangidos a deixar 

de falar publicamente sobre o tema, pelo Arcebispo de Olinda, esse artigo é o ponto alto de 

todo o debate psiquiátrico que se deu em torno do caso das três órfãs reclusas na Tamarineira. 

Assim, o que começou como uma denúncia de maus tratos em um hospício, terminou como 

um manifesto por uma reforma psiquiátrica.  

 

1.6 A Sociedade de Medicina de Pernambuco levanta a bandeira das reformas 

 

O debate reformista estava latente, a necessidade de se modificar os métodos de 

tratamento do Hospício da Tamarineira antecede a polêmica pública em torno das órfãs. Esta 

polêmica apenas publiciza um debate interno que já era travado naquele hospital, conforme 

deixa claro Ulysses Pernambucano em sua primeira carta pública, onde narra a reunião que 

produziu a representação dos médicos que exigia a soltura das meninas. Ele diz que a ideia 

original do diretor, ao convocar esta reunião era outra, pois  

(...) pediu-me [a Ulysses] para que redigisse um memorial lembrando a Santa Casa 

as reformas indispensáveis ao hospício. Obtemperei com energia e decisão, apoiado 

por todos os colegas presentes, que nenhum memorial seria feito antes que as moças 

órfãs, cuja presença no estabelecimento era uma injúria lançada sobre todos nós, 

fossem retiradas. Assim se combinou, e mais, que eu redigiria a representação 

[pedindo a soltura das moças] (...)77.     

 

Ou seja, na reunião geral dos médicos com o diretor para discutir o caso das órfãs, a 

proposta deste era elaborar um documento com as propostas reformistas do seu corpo médico, 

escolhendo Ulysses Pernambucano para ser o porta-voz do grupo na redação do texto. 

                                                           
76 A segunda opção ele não recomendava, dada a desastrosa estatização do Instituto Arqueológico, que,  na sua 

opinião, só fez piorar as coisas naquela instituição, que foi retirada do interior do Ginásio Pernambucano, onde 

possuía certo conforto, sendo realocada em um edifício de péssima qualidade.  
77 Diário de Pernambuco, 01/04/1919, p. 04. 
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Entendendo o ato como uma manobra do diretor para ganhar tempo, Ulysses, apoiado pelos 

demais, se recusou a fazer qualquer proposta para a Santa Casa que não fosse a da retirada 

imediata das jovens do hospício. Porém, resolvido o caso, as demandas reformistas 

continuavam lá, e o tal documento propondo mudanças circulou internamente. Tomamos 

conhecimento dele por meio de um pronunciamento público da Sociedade de Medicina de 

Pernambuco, que no final daquele ano enviou à Santa Casa O Memorial da Sociedade de 

Medicina sobre a reforma do serviço hospitalar do Recife – assinado pelos médicos Edgar 

Altino (o relator), Selva Júnior e Batista da Silva – exigindo mudanças tanto no Hospital 

Pedro II, quanto na Tamarineira, como exposto nesse trecho 

A Sociedade de Medicina faz um apelo à Junta da Santa Casa de Misericórdia, afim 

de que sejam tomadas em consideração, com urgência, as reformas contidas nos 

memoriais dos Drs. Arsênio Tavares e Ulysses Pernambucano, sobre o Hospital 

Pedro II e Asilo de alienados, uma vez que são todas inadiáveis78.  

 

De acordo com o documento, Ulysses Pernambucano já teria encaminhado à Santa 

Casa uma proposta de reforma psiquiátrica antes mesmo do escândalo com as órfãs vir à tona. 

A Sociedade de Medicina endossa a sua proposta como sendo “aconselhada pelos doutos da 

matéria e adotadas hoje universalmente em todas as casas de loucos”. Então, reproduz a 

proposta 

(...) abolição dos calabouços e camisas de força, substituídos com vantagem, 

científica e humanitariamente, pela balneoterapia e pela clinoterapia; separação dos 

epiléticos e eficiência de sua alimentação sem sal; separação dos menores em 

pavilhões apropriados à sua educação pedagógica de acordo com os processos 

seguidos nos centros cultivados do mundo; nomeação de um médico cirurgião para 

as intercorrências médica e cirúrgica; material apropriado ao exame dos doentes 

mentais e nervosos; que a Santa Casa aproveitasse o trabalho dos doentes crônicos 

de ambos os sexos na área enorme do terreno que circunda o edifício, 

transformando-se assim (...) em colônia agrícola, de resultados ótimos para os 

doentes e para a própria corporação mantenedora como fonte de renda; enfim, 

remoção dos entraves administrativos que dificultam, por vezes, que as medicações 

de certa urgência e que por força do regulamento são fornecidas pelo hospital Pedro 

II e chegadas assim fora do tempo, uma vez que no manicômio não há farmácia79.   

     

Pelo trecho destacado acima, fica clara a semelhança entre as reivindicações 

reformistas feitas por Ulysses Pernambucano – provavelmente em 1918 – e aquelas feitas por 

Oliveira Lima após sua visita ao hospício. Tanto o artigo de Oliveira Lima, quanto este 

manifesto emitido pela Sociedade de Medicina, deixam claro que tais ideias não eram 

originais, nem mesmo possuíam viés utópico ou revolucionário para a época em que foram 

                                                           
78 Diário de Pernambuco, 10/12/1919, p. 01. 
79 Diário de Pernambuco, 10/12/1919, p. 01. 
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propostas, pois embora distantes da realidade psiquiátrica pernambucana, já eram realidade 

em outros locais. 

Quanto ao caso das órfãs reclusas na Tamarineira, o documento afirma que logo após 

Ulysses Pernambucano denunciá-lo, tanto a Sociedade de Medicina de Pernambuco, quanto a 

Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, aprovaram por 

unanimidade de votos “moções de protesto” contra o ocorrido e exigiram o cumprimento da 

legislação em vigor que proibia eventos do tipo. Tendo como foco a pauta das reformas, a 

entidade questiona o porquê da não extinção imediata dos métodos coercitivos e completa: “É 

inconcebível que, em 1919, ainda exista tais meios de tortura em Pernambuco”. Em seguida 

cita o exemplo do Dr. Cabred, que na Argentina dirige um “hospital de loucos”, onde o 

“calabouço” foi “conservado apenas como curiosidade histórica”; cita também Magnan, 

psiquiatra francês que repudiou o uso das camisas de força como sendo um risco à vida do 

paciente e, por fim, cita Juliano Moreira, para quem o desenvolvimento de um povo se mede 

pelo tratamento que dá aos alienados. 

Se levarmos em conta o fato de que o caso das órfãs já havia sido resolvido em janeiro 

de 1919, e que este manifesto público da Sociedade de Medicina estava sendo lançado em 

dezembro, temos a dimensão do movimento que Ulysses Pernambucano pôs em curso. A 

informação de que Ulysses propunha estas pautas reformistas desde o ano anterior revela a 

sua habilidade política ao tornar o caso das órfãs um caso exemplar de abuso para por em 

curso um movimento reformista, de apelo humanitário, abraçado por Oliveira Lima e agora 

pela Sociedade de Medicina local.  

 

1.6.1 Novos atores entram no litígio público: novas cartas e novas visitas  

 

Este documento, O Memorial da Sociedade de Medicina, por mais que tenha sido 

dirigido à Junta Administrativa da Santa Casa, foi interpretado por Joaquim Loureiro como 

sendo, também, mais um ataque à sua administração. Tendo em vista que estava proibido de 

falar, pelo Arcebispo, orientou seu filho, o também médico Luiz Loureiro, a sair em sua 

defesa e de seu nosocômio. Desta forma, em uma carta aberta “ao Sr. Dr. Edgar Altino” – o 
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relator do documento supracitado –, publicada na imprensa80, Luiz Loureiro parte em defesa 

de seu pai e da Santa Casa de Misericórdia.  

Logo de início, o médico afirma que balneoterapia e clinoterapia não eram coisas 

novas, ao contrário, já eram praticadas no hospital havia alguns anos. Seu pai estava 

ampliando esses serviços na medida do possível e o hospício já contava com mais banheiras 

para homens e mulheres. A separação dos epiléticos dos demais doentes já seria praticada 

havia mais de dez anos no hospício, segundo Luiz Loureiro, desde que começou seus 

trabalhos por lá como médico. Os epiléticos também teriam camas especiais, com grades em 

volta. Contudo, houve a pendência que se construísse um espaço de recreio para eles, coisa 

que já havia sido feita por seu pai, faltando ainda um espaço para as mulheres. A separação 

das crianças era algo que seu pai também já faria, ainda que de modo improvisado, “nos 

grandes corredores”. A construção de um local especial para elas era uma exigência também 

de seu pai, já resolvida, ao menos na seção masculina do hospício. Quanto à necessidade do 

corte do sal na dieta dos epiléticos, isso também seria algo já praticado, segundo ele. Já o uso 

do trabalho como forma de terapia, nas palavras de L. Loureiro, “é coisa antiga”, pois no 

estabelecimento os homens praticavam a agricultura, a jardinagem além da limpeza do terreno 

em volta do hospício e fabricavam também cuias de farinha. Já as mulheres estavam 

encarregadas de todo o serviço de lavanderia do hospício. 

Então, L. Loureiro pede para que Edgar Altino faça justiça ao seu pai, dada a sua 

dedicação de 30 anos ao hospício, e aos seus esforços em acompanhar de perto a “ciência 

moderna” e os “grandes centros” para introduzir melhoramentos no lugar. Pede também que 

Altino faça justiça à Santa Casa de Misericórdia pelos seus “relevantíssimos serviços” e sua 

boa vontade para realizar pedidos e atender as “reclamações razoáveis” da classe médica. 

Deslocando o protagonismo argentino, seu texto diz que não há necessidade de se procurar no 

exterior um hospício de referência no trato com os alienados, pois teria um modelar no Brasil: 

“o Hospício Nacional, sob douta direção do competente doutor Juliano Moreira”. Todavia, 

este hospital seria gerido com verbas federais, sendo impossível para Santa Casa do Recife, 

para o Governo do Estado de Pernambuco ou de qualquer outro estado brasileiro arcar com os 

custos de tal empreendimento. Mesmo o Hospício do Juqueri, em SP, na opinião de L. 

Loureiro, maior e mais avançado que a Tamarineira em suas técnicas, não se compararia ao 

Hospício da Capital, com suas seções para tratar lepra, tuberculose e problemas 

oftalmológicos dos seus internos. 

                                                           
80 Jornal Pequeno, 13/12/1919, p. 04. 
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Por fim, L. Loureiro diz que as “rotundas” (os quartos de contenção com grades) já 

estavam paulatinamente sendo substituídos pela clinoterapia e pela balneoterapia na 

Tamarineira. Quanto ao problema “das mocinhas que eram transportadas para o hospício”, 

defendeu a tese de que se tratava de um problema de jurisdição, não cabendo ao seu pai a 

resolução do problema, mas sim o devido encaminhamento às instâncias superiores da Santa 

Casa, e isso teria sido feito. Ele também frisa que as mesmas entraram como serviçais e não 

como doentes no hospício. Então, questiona a Edgar Altino por qual razão, ao invés de criticar 

ao seu pai, ele não cobrava das autoridades a construção de um “Pavilhão de Observação” 

para os doentes recém-chegados ao hospício – uma antiga demanda de seu pai ainda não 

atendida e sem a qual muitos loucos continuariam fazendo uma triagem na cadeia antes de 

adentrarem na Tamarineira. Por fim, ele dá um ultimato a Altino: “enalteça o dr. Ulysses 

Pernambucano que realmente é preparado e especialista neste ramo da medicina, junto-me a ti 

para confirmar a sua competência (...), mas queira não obscurecer o que meu pai tem feito”81.     

Esta carta aberta de Luiz Loureiro é bastante significativa, pois se esforça para colocar 

a administração de seu pai, Joaquim, como sendo uma gestão atenta às modernas demandas 

psiquiátricas de seu tempo. De acordo com o texto, a maior parte das exigências da moderna 

psiquiatria não apenas eram conhecidas como já eram praticadas dentro da Tamarineira. 

Todavia, o grande entrave não seria a falta de conhecimentos ou projetos, mas de recursos 

para equiparar o lugar aos grandes nosocômios do mundo, que não deveriam ser procurados 

no estrangeiro, tendo em vista que, na sua opinião, “uma das colônias para loucos mais 

perfeitas do mundo, (...), e um dos melhores hospícios existentes encontra-se no Rio de 

Janeiro”82. Tal referência ao Hospício do Rio de Janeiro é uma indireta não apenas a Edgar 

Altino, mas também a Oliveira Lima, tendo em vista que ambos buscaram na Argentina o 

paradigma de assistência psiquiátrica, que, segundo ele, o Brasil já teria na sua Capital. 

Edgar Altino, por sua vez, respondeu com outra carta aberta “ao ilustríssimo Sr. Dr. 

Luiz Loureiro”, declarando-se surpreso com a atribuição que lhe foi feita, de ser responsável 

por “uma acusação de todo ponto imaginária ao seu venerando progenitor, o ilustrado Dr. 

Joaquim Loureiro” 83. 

Altino assumiu a autoria da redação do referido Memorial, mas negou os ataques tanto 

a Loureiro quanto à Santa Casa. Disse que, na verdade, serviu como um porta-voz das 

                                                           
81 Jornal Pequeno, 13/12/1919, p. 04. 
82Jornal Pequeno, 13/12/1919, p. 04. 
83 Jornal Pequeno, 15/12/1919, p. 04. 
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demandas internas dos próprios médicos da Tamarineira, por isso ficou surpreso com a 

alegação de que quase todas as reivindicações de seu manifesto já seriam uma realidade no 

Hospício. Daí ter ido pessoalmente verificar a realidade do local, para se “penitenciar” por ter 

abraçado, sem prévia observação, pontos de vista alheios. Assim, agradeceu ao diretor 

Joaquim Loureiro por ter lhe recebido na Tamarineira, com “gentileza” e “solicitude”, 

mostrando-lhe a realidade do lugar. A descrição da visita foi a seguinte 

(...) vi ordem e asseio nas diversas dependências, mas vi também quatro calabouços 

ocupados por quatro doentes, dois homens e duas mulheres, e, num recreio da seção 

feminina, uma agitada metida em camisa de força. As camas, porém, vazias, salvo 

uma ou duas exceções, assim como os banheiros que me foram mostrados. Concluí 

então, que – ou a balneoterapia morna e a clinoterapia não são ali praticadas, porque 

do contrário aqueles cinco doentes, em vez de permanecerem nos calabouços e na 

camisa de força, deveriam estar deitados em suas camas ou metidos no banho 

morno, prolongado e cotidiano, por cinco, seis horas e mais até (banho permanente) 

como é prática corrente – ou a ciência está errada e os meios coercitivos dão melhor 

resultados que os fisioterápicos84. 

 

Em seguida, Altino recorre a uma citação do livro “Higiene”, de Afrânio Peixoto – 

referenciado como médico legista, higienista e psiquiatra – onde este propõe um modelo a ser 

seguido pelos hospícios com “repouso prolongado no leito” para os doentes agudos, para os 

crônicos “jogos, trabalhos moderados, diversões, passeios, etc.” e contraindicando, para 

ambos, os “quartos fortes – embora acolchoados e inócuos”, bem como quaisquer outros 

meios de contenção (camisas de força, manguitos, etc.). Para todos os “agitados”, Peixoto 

recomendava a balneoterapia, morna e prolongada, bem como a clinoterapia no leito, já que 

“furiosos” seriam apenas os pacientes maltratados85. 

Quanto a todos os outros feitos da administração de Joaquim Loureiro, Edgar Altino 

cita as supostas palavras do próprio diretor para afirmar que “tudo é provisório e precisa ser 

ampliado”. A narrativa prossegue com muitos elogios à Santa Casa e, sobretudo, ao seu 

Provedor, José Maria de Andrade, que, segundo Altino, não estaria medindo esforços para 

implementar melhoramentos no Hospital Pedro II, apesar das verbas escassas. Seria esta 

suposta boa vontade institucional que o teria motivado a escrever o tal Memorial à Santa 

Casa, reivindicando os melhoramentos na rede hospitalar. Por fim, Altino propõe que os 

                                                           
84 Jornal Pequeno, 15/12/1919, p. 04. 
85 Essa ideia atribuída a Afrânio Peixoto – que a “fúria” do louco era um produto dos maus-tratos manicomiais – 

é uma das ideias centrais do livro de Clifford Beers, A Mind that found itself (1908), cuja primeira versão em 

português, publicada no Brasil foi prefaciada justamente por Peixoto. Beers liderou um movimento internacional 

pela humanização da psiquiatria, e Ulysses Pernambucano se declararia seu seguidor. Havia muita influência 

argentina neste movimento reformista, mas não só, houve também muita influência americana. Sobre este tema 

trataremos no próximo capítulo.   
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médicos devolvessem à instituição os seus vencimentos para ajudar a financiar os 

melhoramentos na rede hospitalar.       

A atitude de Edgar Altino foi igual a de Oliveira Lima, que, após ser confrontado em 

sua arguição sobre a Tamarineira, foi até lá, inspecionou o lugar, conversou com o diretor in 

loco e, depois, articulou uma carta pública, com base em sua empiria. Cabe sublinhar, aqui, 

que Joaquim Loureiro manteve a sua palavra, pois o hospício que dirigia permanecia aberto à 

visitação de críticos e aliados, mesmo passados seis meses do auge da polêmica em torno das 

órfãs.  A psiquiatria ali praticada não se escondia dos olhares externos. Todavia, o texto de 

Edgar Altino marca a distância entre o discurso, as intenções, e os ideais do diretor e a real 

prática psiquiátrica do lugar. Altino aponta o hiato entre experiências pontuais com os novos 

métodos, que se pretendiam mais humanizados, e a sua aplicação rotineira, em larga escala, 

que não existia em Pernambuco. Este embate entre Luiz Loureiro e Edgar Altino também é 

valoroso por que nacionalizou o debate, trazendo para o centro da discussão reformista o 

Hospício Nacional, a Colônia do Juqueri, além de personagens de relevo na psiquiatria 

nacional, tais como Juliano Moreira e Afrânio Peixoto.  

 

1.8 A situação psiquiátrica nos principais centros do país e os novos rumos apontados 

para Pernambuco 

 

Minha intenção a partir de agora é retirar o foco momentaneamente de Pernambuco 

para mostrar, ainda que rapidamente, como o tratamento da loucura estava sendo 

operacionalizado no Rio de Janeiro e São Paulo. O objetivo aqui é apenas contextualizar o 

debate que ocorria em Recife e visualizar quais propostas, que estavam sendo reivindicadas, 

estariam em andamento em outros contextos nacionais. 

Ao citarem nomes dos médicos baianos Afrânio Peixoto86 e Juliano Moreira87, que se 

tornaram ícones da psiquiatria carioca, notamos que tanto Altino quanto L. Loureiro tinham 

como referência de modernidade médica, também, a psiquiatria praticada no Rio de Janeiro, 

cujo centro era o Hospital Nacional de Alienados. Este hospício carioca, dirigido por J. 

                                                           
86 Para um bom apanhado sobre a obra e a vida de Afrânio Peixoto ver: CORRÊA, Mariza. As ilusões da 

liberdade: a Escola Nina Rodrigues e a antropologia no Brasil. Bragança Paulista, BP: EDUSF, 1998; 

RIBEIRO, Leonídio: Afrânio Peixoto: Rio de Janeiro, Edições Conde, 1950. 
87 Sobre a trajetória pessoal e profissional de Juliano Moreira ver: PASSOS, Alexandre. Juliano Moreira (vida e 

obra). Rio de Janeiro: Livraria São José. 1975. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leon%C3%ADdio_Ribeiro
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Moreira, desde 1903, se tornou um símbolo da modernização teórica da psiquiatria e da 

prática asilar através de uma ampla reforma que incluía a 

Instalação de laboratórios de anatomia patológica e de bioquímica no hospital; 

remodelação do corpo clínico, com entrada de psiquiatras/neurologistas e outros 

especialistas (de clínica médica, pediatria, oftalmologia, ginecologia e odontologia); 

a abolição do uso de coletes e camisas de força; a retirada de grades de ferro das 

janelas; a preocupação com a formação dos enfermeiros; o grande cuidado com os 

registros administrativos, estatísticos e clínicos, entre outros (ODA & 

DALGARRALONDO, 2000: 178) 

 

As inovações terapêuticas introduzidas por Juliano Moreira teriam sido muitas. Além das 

supracitadas, Vera Portocarrero, ao se debruçar sobre a proposta reformista do psiquiatra 

baiano, diz que este se inspirou no modelo psiquiátrico alemão, arquitetado pelo dr. Emil 

Kraepelin – cuja obra, Moreira foi um grande divulgador no Brasil. Segundo este modelo, os 

hospícios deveriam se parecer o máximo possível com hospitais comuns, sem grades, muros 

altos ou camisas de força, tudo aquilo que fizesse o lugar parecer uma prisão deveria ser 

removido (PORTOCARRERO, 2002: 119-120). Não podemos perder de vista que foi neste 

hospício reformado por Juliano Moreira, que Ulysses Pernambucano teve suas aulas práticas 

de psiquiatria, entre os anos de 1910-12, e, até o fim de sua vida, Ulysses Pernambucano 

sempre colocou Moreira como um de seus principais mestres no campo psiquiátrico. 

O modelo psiquiátrico predominante no XIX, pensado por Esquirol, centrado no grande 

hospital de isolamento, passou a ser visto como algo a ser abandonado em favor do já citado 

Open door, isto é, o princípio da máxima liberdade possível. O modelo clássico passou a ser 

visto como anti-terapêutico e improdutivo, pois deixava os doentes mais irritados e agitados 

ao invés de acalmá-los. No lugar dos antigos métodos coercitivos, Juliano Moreira propôs o 

uso de banheiras, em um moderno serviço de balneoterapia instalado em salas vizinhas às que 

deveriam ser utilizadas para a clinoterapia. Os banhos mornos deveriam durar longos 

períodos, permitindo aos doentes dormirem e até mesmo comerem nas banheiras. Já a 

clinoterapia – também inspirada nas experiências de Kraepelin, em sua clínica em Monique – 

era igualmente recomendada aos agitados, que deveriam permanecer no leito por horas, 

mesmo contra a sua vontade (PORTOCARRERO, 2002: 125). Tanto a clinoterapia quanto a 

balneoterapia foram introduzidas no Brasil por Juliano Moreira (FACCHINETTI & MUNOZ, 

2013: 247; PICCININI, 2002 a, não paginado). 

Conforme mencionado anteriormente, os conceitos de liberdade e trabalho foram sendo 

progressivamente incorporados à psiquiatria, entre o final de século XIX e início do XX e, 



 

52 
 

assim, impulsionaram novas abordagens sobre o louco e a loucura. Antes disso, o alienismo 

aplicava o tratamento moral à loucura, segundo o qual o próprio isolamento, por si mesmo, 

constituiria medida terapêutica, na medida em que privava o doente da vida urbana e dos 

excessos da civilização, tidos, até então, como uma das principais causas das doenças mentais 

(VENÂNCIO, 2011: 36).   

Neste novo modelo de psiquiatria, a arquitetura do hospício deveria ser reconfigurada em 

um modelo de pavilhões isolados. Deveria haver um Pavilhão de Observação somente para os 

recém-chegados (conforme reivindicado por Loureiro), que deveriam ser diagnosticados logo 

na entrada. Outro pavilhão, o de tratamento, deveria funcionar somente com os doentes com 

psicoses agudas (os agitados), onde seriam mantidos sob estrita vigilância e sem liberdade.  

Dever-se-ia destinar, então, um pavilhão distinto aos doentes tranquilos, assim como 

pavilhões específicos ao isolamento de portadores de doenças contagiosas, e assim por diante. 

Conforme vimos no debate em Recife, a necessidade de se separar não apenas homens de 

mulheres, mas também as crianças dos adultos, os epiléticos dos alienados, e assim por diante, 

em ambientes distintos, era uma das demandas desta nova psiquiatria, que segmentava cada 

vez mais a população asilada, para melhor controlá-la. Todavia, este modelo de hospital 

fechado e urbano deveria ser destinado apenas aos doentes em crise e curáveis; aos crônicos, 

acalmados, deveriam ser destinadas colônias rurais, no estilo Open door, para a prática do 

trabalho. De acordo com Porto Carrero, o trabalho teria não só a função de docilizar e 

disciplinar o corpo do louco, como também avaliar o nível de normalidade e degeneração do 

indivíduo de acordo com a sua produtividade. Os alienados improdutivos (inválidos) 

deveriam ser separados dos demais em pavilhões especiais e, aos poucos, serem entregues a 

famílias adotivas. Segundo a autora, epiléticos e alcoólatras deveriam ser separados dos 

demais loucos em pavilhões próprios, até que colônias especiais pudessem ser construídas 

para eles (PORTOCARRERO: 2002, 129). Este mesmo modelo foi aplicado em São Paulo, 

no hospital-colônia do Juqueri, fundado em 1898, dirigido por Franco da Rocha 

São Paulo ficou dotado de um sistema completo de assistência aos insanos: 1. asilo 

fechado de tratamento. 2. Colônias-agrícolas anexas ao asilo, onde o open-door é 

parcial. Só para os que merecem. 3. Dependências agrícolas ou fazendas onde o 

open-door completo, e para todos os enfermos. 4. Assistência familiar dentro do 

perímetro do estabelecimento, como em Nichtspringe. 5. Assistência familiar fora 

dos terrenos do asilo, na Vila de Juquery (ROCHA, 1 9 1 2: 1 1 3, Apud: 

PORTOCARRERO, 2002, 118) 

 

Vera Portocarrero, ao longo de todo o texto, é bastante crítica em relação aos novos 

métodos, entendidos como fazendo parte de um processo de medicalização e psiquiatrização 
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da sociedade, correspondendo a um projeto de “anatomia política” do corpo e de uma 

“biopolítica da população”.  Para ela, a função do open door é criar uma “ilusão de liberdade” 

nos doentes para melhor domesticá-los, assim como os tratamentos por balneoterapia e a 

clinoterapia não seriam menos repressores que camisas de força e grades, sendo apenas 

métodos mais sofisticados e sutis de vigilância e subjugação de corpos rebeldes.  

Outra autora crítica a este modelo é Gabriela Balaguer, que estudou a trajetória de 

Franco da Rocha e apontou que em Juqueri, SP, a laborterapia era dirigida principalmente aos 

pacientes pobres, como forma de ocupação, distração e exploração da mão de obra dos 

internos para os interesses pecuniários do hospício. Uma evidência disso seria o fato de esta 

prática não ser indicada a todos os pacientes, mas apenas para os considerados indigentes, 

enquanto que os pensionistas do lugar, oriundos de famílias abastadas, estariam livres do 

trabalho. Segundo a autora, os doentes trocavam a sua força de trabalho não por um salário, 

mas por pequenas regalias como o direito de fumar e ter a liberdade de passear (BALAGUER, 

2015: 9-10). Apesar do uso da clinoterapia, o uso da camisa de força não foi de todo 

abandonado no Juqueri, sendo utilizada principalmente nas mulheres julgadas “indecentes”, 

que “insistiam em arrancar a roupa dentro do manicômio”, pois na opinião de Balaguer, havia 

uma distância entre o discurso a cerca do tratamento da loucura e aquilo o que esses 

tratamentos realmente eram, “um tratamento pelo isolamento”, que objetivava, acima de tudo, 

“reprimir e prender as classes populares, recobrindo sua prática de contenção e segregação a 

um discurso científico moderno” (BALAGUER, 2015: 20). 

A crítica de Balaguer ao tratamento dos alienados em São Paulo também poderia ser 

aplicável ao Rio de Janeiro, tendo em vista que a legislação específica para o Hospital 

Nacional de Alienados era bem clara sobre para qual público estava destinado às colônias 

agrícolas em seu capítulo XI 

Art. 74. As colônias são reservadas a alienados indigentes, transferidos do Hospital 

Nacional e capazes de entregar-se á exploração agrícola e a outras pequenas 

indústrias. 88 

 

A intenção era, abertamente, desonerar os cofres públicos e tornar a assistência aos 

loucos quase que autossustentável, em um modelo no qual aqueles que não fossem 

pensionistas nos hospícios seriam trabalhadores nas colônias. A ambiguidade do discurso se 

revela na medida em que este trabalho é propagado como terapêutico, deste modo os 

                                                           
88 BRASIL, 1911, Art. 74 
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ocupantes dos quartos de primeira classe do hospício ficavam privados dos supostos 

benefícios deste tratamento.  

Se o discurso a respeito do trabalho era contraditório, não menos contraditórias são as 

interpretações sobre a psiquiatria. Alguns autores, já citados no presente trabalho, positivaram 

aquelas experiências, entendendo as colônias como verdadeiros centros de reabilitação (ao 

menos por um certo período) e o trabalho como uma distração saudável e terapêutica 

(FALCONE, 2000).  Viram, ainda, no Open Door um ponto de fusão entre preocupações 

científicas e respeito aos direitos humanos (IACOPONI, 1999). Da mesma forma, enquanto 

alguns autores interpretaram de maneira progressista a abolição dos métodos coercitivos, 

como os coletes de força e o isolamento (PICCININI, 2002), outros viram apenas a sua 

substituição por métodos tão coercitivos quanto, ou mais até, ainda que mais sutis 

(PORTOCARRERO, 2002). 

O fato é que para seus propositores e executores, as propostas reformistas, do inicio do 

século XX, nos antigos manicômios, eram tratadas como “científicas” e “humanas”, na 

medida em que, supostamente, dariam melhores resultados e ao mesmo tempo diminuiriam o 

sofrimento dos doentes. O Hospício da Tamarineira, em 1919, se configurava como um 

espaço ambivalente, onde práticas psiquiátricas tradicionais e novas se conjugavam sem se 

excluir mutuamente. Contudo, valores antigos e novos em psiquiatria estavam em choque 

permanente, personificados, sobretudo, nos embates de Joaquim Loureiro e Ulysses 

Pernambucano. O caso das três órfãs foi um catalisador destes embates que visavam se tornar 

públicos pelas páginas dos jornais.  

Os tratamentos ditos fisioterápicos da loucura (por meio de banhos, repouso, trabalho 

e do entretenimento) já eram realidade no Sudeste do Brasil, mas ainda eram incipientes, 

quando não, inexistentes no cenário psiquiátrico pernambucano – e nordestino como um todo. 

Não havia nem mesmo uma colônia agrícola destinada aos alienados naquele estado, muito 

mais distantes ainda estavam os projetos de educação especial para crianças com atraso 

mental ou mesmo um programa de adoção aos alienados sem família, que eram as pautas mais 

avançadas da época. A Tamarineira era uma continuidade da psiquiatria do século XIX no 

século XX. Ulysses Pernambucano, discípulo de Juliano Moreira, levantou todas as bandeiras 

da “modernização psiquiátrica” antes do caso das órfãs, mas a partir de então tais bandeiras 

ganharam novo impulso. 
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1.9 A concretização do debate  

 

A implementação do projeto reformista de Ulysses Pernambucano e seus 

colaboradores, exigia mais do que um consenso médico ou boa vontade por parte da Santa 

Casa de Misericórdia do Recife. Exigia mais verbas. Segundo Coelho Filho (1953: 282-283), 

a Santa Casa tinha muitas dificuldades financeiras em manter os serviços que já possuía e 

torná-los mais amplos, ou melhorá-los radicalmente, estava fora de cogitação. As mudanças 

exigiam uma intervenção política e o momento não era nada propício. 

O ano de 1920, consecutivo a este debate reformista, foi marcado pela instabilidade 

política. O Presidente do Estado, Bezerra Cavalcanti, adoeceu gravemente tendo, por isso, que 

deixar o Governo, que foi assumido por governantes interinos até chegarem às eleições de 

1922, uma das mais tumultuadas e violentas da história do estado89. Com a chegada do Juiz 

Federal Sergio Loreto ao poder, 1922, foi aplacada a crise política e controlada a crise 

econômica – que, como colocam Barros (1972) e Levine (1980), era crônica no estado ao 

longo de toda a República Velha – novos planos de reformas sociais puderam entrar em curso 

a partir de então.  

Loreto deu início a um plano de amplas mudanças estruturais que ocorreram, 

sobretudo no campo da Saúde, com a nomeação de seu genro, o médico Amaury de 

Medeiros90, para ficar à frente do setor. Medeiros, na qualidade de chefe do Departamento de 

Saúde e Assistência de Pernambuco (DAS), arquitetou um programa de estatização de vários 

hospitais antes pertencentes à Santa Casa de Misericórdia do Recife, dada às dificuldades 

financeiras da instituição, sempre pedindo aumento na subvenção que recebia do Governo do 

Estado. Tal procedimento possibilitou que ele pusesse em prática um amplo projeto de 

medicina social, calcado em programas de higiene voltados à maternidade, à infância, à 

                                                           
89 O vencedor da eleição foi o candidato José Henrique Carneiro da Cunha (apoiado pelo ex-Governador Manuel 

Borba). A oposição, liderada pelo candidato derrotado, Eduardo de Lima Castro, não aceitou o resultado, 

acusando-o de fraudulento. Houve confronto armado nas ruas e ameaça de intervenção federal no estado (Barros, 

1977). A solução encontrada foi a indicação do Juiz Sérgio Lins de Barros Loreto, que não era diretamente 

ligado a qualquer um dos grupos. Fonte: 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/LORETO,%20S%C3%A9rgio%20Teixeira%20

Lins%20de%20Barros.pdf (acessado: 13/02/2018).  
90Amaury de Medeiros (1893-1928) foi um médico sanitarista que, entre os anos de 1922 e 1926, chefiou o 

Departamento de Saúde Assistência de Pernambuco, quando Sérgio Loreto era Governador do Estado. Eleito 

Deputado Federal, transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1927, onde veio a falecer em 1928, em um acidente 

aéreo, abordo de um avião designado para prestar homenagens a Santos Dumond, que estava chegando na cidade 

em um navio. 

Fonte: https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/MEDEIROS,%20Amauri%20de.pdf 

(acessado em 20/11/2018) 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/LORETO,%20S%C3%A9rgio%20Teixeira%20Lins%20de%20Barros.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/LORETO,%20S%C3%A9rgio%20Teixeira%20Lins%20de%20Barros.pdf
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escola, à indústria, aos desnutridos e aos doentes mentais, como destacado por Blacke 

(2011:116). Em função de seus vínculos de amizade com Medeiros, Ulysses foi nomeado, em 

1923, para dirigir o Serviço de Demografia Sanitária, Estatística e Propaganda do DAS – sem 

abandonar as suas funções como psiquiatra da Tamarineira.  

Neste momento, o diretor do Hospício da Tamarineira era Alcides Codeceira, um dos 

mais antigos médicos da instituição, Catedrático de Psiquiatria da recém-criada Faculdade de 

Medicina do Recife fundada em 1920. O velho diretor, Joaquim Loureiro, exonerou-se de 

suas funções na Santa Casa em dezembro de 1921, depois de mais de 30 anos atuando na 

Tamarineira (COELHO FILHO, 1952: 185). O corpo médico da Tamarineira, ciente das 

negociações entre Amaury de Medeiros e o Provedor da Santa Casa, José Maria de Andrade, 

para que o Hospício fosse estatizado, criou um movimento interno de apoio ao processo, 

enviando ofícios – datados do dia 13 de maio de 1924 – para ambos os lados da negociação, 

declarando estarem em perfeito acordo com o procedimento91. No documento enviado ao 

Provedor, os médicos mencionaram o alívio financeiro que seria para a instituição abrir mão 

deste hospital, carente de reformas urgentes, que não poderiam ser custeadas por ela. Neste 

mesmo ano o Hospício da Tamarineira saiu da jurisdição religiosa e passou para a esfera 

Estadual, juntamente com outros hospitais.    

Amaury de Medeiros transferiu Ulysses Pernambucano da direção do Serviço de 

Estatística para a direção da Tamarineira, que foi integrado ao seu amplo projeto de reformas 

na saúde, cabendo ao novo diretor um projeto de melhorias locais. Começava aí a primeira 

reforma psiquiátrica promovida por Ulysses Pernambucano (1924-1926).  

A primeira mudança ocorrida após a estatização foi no nome do lugar, o velho 

Hospício de Alienados da Tamarineira passou a se chamar Hospital de Doenças Nervosas e 

Mentais. A própria mudança de nome já indicava uma mudança de perspectiva em relação ao 

sanatório, cuja nova proposta se deslocava do confinamento do louco para o tratamento da 

loucura. Gozando de mais verbas que as gestões anteriores, Ulysses Pernambucano pôde fazer 

uma reforma na estrutura física do velho prédio, inaugurado em 1883, que foi totalmente 

restaurado. Mais significativa que a reforma física foi a reforma psiquiátrica efetuada. Novos 

pavilhões foram construídos para a redistribuição dos internos92. Desativaram-se todos os 

                                                           
91 Diário de Pernambuco, 15/05/1924, p. 03. 
92 Inclusive o pavilhão de observação para análise e diagnóstico dos recém-chegados, citado no debate entre 

Luiz Loureiro e Edgar Altino. Este pavilhão, segundo Luiz, era uma antiga reivindicação de seu pai – o então 

direto, Joaquim Loureiro – para que os doentes não mais precisassem passar por triagem na cadeia pública, onde 

muitos eram recolhidos até então. 
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quartos de isolamento (os ditos “calabouços”), retiraram-se as grades, aboliram-se as camisas 

de força, o uso de sedativos e os demais métodos coercitivos tradicionais para conter os 

“loucos furiosos”. No lugar dos métodos corriqueiros foram introduzidos novos: um sistema 

de banheiras para os banhos terapêuticos e relaxantes, com duchas quentes e frias, onde o 

doente agitado permanecia por horas, antes de ser conduzido aos novos leitos onde eram 

induzidos ao repouso prolongado. Incentivou-se o trabalho dos doentes como agricultores e 

jardineiros no terreno do entorno. Fortaleceu-se o vínculo entre o Hospital e a nova Faculdade 

de Medicina, consolidando o lugar como espaço de ensino prático e pesquisa em psiquiatria. 

Criou-se um novo sistema de identificação e observação dos doentes mentais, por meio de 

prontuários mais completos, dentre outras mudanças. Esta reforma foi apresentada por 

diversos autores como um marco na história psiquiátrica de Pernambuco, dado o seu esforço 

no sentido “humanizar” o tratamento, pondo fim às antigas práticas consideradas brutais, dado 

o uso da coação física no trato com o doente mental (FERNANDES; REGO et. al., 1937; 

LUCENA, 1945; COELHO FILHO, 1953; DE SÁ, 1978; MIRANDA, 2010; PADOVAN, 

2007; PICCININI, 2002 b). 

Todavia, pouco se falou sobre o debate pregresso e as pressões para que esta reforma 

ocorresse. Foi o caso das três órfãs o episódio dramático que levou ao debate público às 

necessidades de mudanças profundas na maneira de se lidar com o louco e a loucura em 

Pernambuco, bem como projetou o nome do jovem psiquiatra Ulysses Pernambucano como 

um entusiasta da “modernização psiquiátrica” local. A este capítulo – ao resgatar essa história 

com seus embates buscar mapear seus personagens e suas propostas reformistas – coube o 

papel de lançar luz sobre o cenário que antecedeu esta reforma, preparando-lhe o terreno. 

  Dos muitos atores aqui apresentados, um assumirá o papel de protagonista no 

próximo capítulo, Ulysses Pernambucano, que ascendeu na esfera pública e se tornou o líder 

de um projeto reformista ainda maior que esse entre os anos de 1931-1935. Sob a bandeira da 

Higiene Mental, Ulysses criou novas instituições psiquiátricas, e elaborou uma proposta de 

intervenção social que se propunha atuar para muito além dos muros do hospício. Sobre isso 

versará o próximo capítulo. 
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Capítulo 2 - A Higiene Mental como bandeira política 

 

O principal objetivo deste capítulo é analisar a segunda Reforma Psiquiátrica (1931-

1935) protagonizada por Ulysses Pernambucano, no Estado de Pernambuco, examinando-a 

como um projeto de reforma social baseado nos princípios da Higiene Mental93. Para tal, 

abordo as articulações entre um projeto científico, calcado na Psiquiatria Social, e uma agenda 

social progressista, proposta por Ulysses Pernambucano.  

De início examino a reforma educacional empreendida por Ulysses Pernambucano 

na Escola Normal de Pernambuco, pelo viés da Higiene Mental, demonstrando que ela foi 

pensada em consonância com um projeto de saúde que continha, ainda que em menor grau, 

elementos de uma reforma psiquiátrica, que seria empreendida pelo psiquiatra na primeira 

metade da década de 1930. Em seguida, apresento a Divisão de Assistência a Psicopatas de 

Pernambuco, instituição criada por Ulysses Pernambucano, por meio da qual ele implementou 

a sua segunda reforma psiquiátrica calcada nos princípios da Higiene Mental. Assim, procuro 

demonstrar os principais objetivos desta reforma que, dada a proposta de intervenção social, 

seria, a um só tempo, científica e política.   

Na terceira parte do capítulo, discuto as influências formadoras das concepções 

psiquiátricas de Ulysses, bem como de seu projeto reformista, retomando os seus antigos 

mentores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a quem ele creditou a sua formação 

científica. Logo em seguida, recupero uma influência pouco comentada pela historiografia, a 

do ativista Clifford Beers, autor do livro Um espírito que se achou a si mesmo (1908), como 

personagem relevante na formação das propostas psiquiátricas do grupo que se forma em 

torno de Pernambucano, objetivando cotejar as propostas ali contidas com o plano 

psiquiátrico efetivado por Ulysses entre os anos de 1931 e 1935.  

Na quarta parte, contextualizo a reforma psiquiátrica de Ulysses Pernambucano 

dentro de um cenário político em que outros projetos reformistas estiveram presentes, no 

Governo de Lima Cavalcanti, por meio de um secretariado com ideias consideradas 

progressistas e duramente perseguido pela oposição. A radicalização política, no ano de 1935, 

                                                           
93 A Higiene Mental era um campo do saber vasto, seu principal objetivo era a manutenção da saúde metal de 
indivíduos e populações, através da proposição de medidas sanitárias e sociais que supostamente preveniriam 
doenças mentais.  Deixo claro que quando falo de “Higiene Mental” ao longo deste trabalho, abordo o termo 
de maneira localizada, isto é, tal qual ele era compreendido e praticado pelo grupo de higienistas de 
Pernambuco, reunidos no Serviço de Higiene Mental e na Liga de Higiene Mental. Para maior compreensão 
sobre a maneira como a Higiene Mental era entendida e praticada em outros lugares, ver: REIS, 1994; 2000 
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fez com que parte deste secretariado fosse demitido e/ou preso sob a acusação de 

envolvimento com o Levante Comunista. Objetivo reconstruir esta conjuntura de polarização 

política que conduziu Ulysses à cadeia para ressignificar a dimensão política desta prisão, 

tratada aqui não como um fato isolado, como, via de regra, vem sendo apresentada.  

O livro Estudos Pernambucanos (1937) dedicados a Ulysses Pernambucano será 

situado em um novo contexto, de uma série de atividades ligadas à resistência e à denúncia às 

perseguições políticas vividas por ele no período pré e pós-Golpe do Estado Novo. Também, 

considero este livro como um manifesto político de grupos de oposição ao varguismo, na 

medida em que os autores que compõem a obra são atores políticos (insuspeitos) alijados da 

vida pública pela Revolução de 1930. Em seguida, mostro que estes mesmos atores se 

reagruparam na União Democrática Nacional (UDN) no período de redemocratização do país. 

Por fim, investigo como este projeto de reforma, via Psiquiatria Social, 

implementado em Pernambuco, foi utilizado, dentre outras coisas, para legitimar a 

reivindicação de que Ulysses Pernambucano e o seu grupo constituiriam uma escola 

psiquiátrica à parte, cujo trabalho seria distinto de todos os outros existentes no Brasil. Ao 

rastrear o posicionamento público do grupo psiquiátrico em questão, revelo que esse discurso 

de escola ganhou força, primeiramente, como uma resposta política à perseguição pública 

sofrida por Ulysses, sendo consolidado, publicamente, dentro do já referido livro Estudos 

Pernambucanos, dedicado a ele. 

 

2.1 Ulysses Pernambucano e a Escola Normal Oficial de Pernambuco (1923-1927) 

 

A reforma que Ulysses Pernambucano empreendeu enquanto era diretor da Escola 

Normal de Pernambuco94, foi a sua primeira reforma balizada por parâmetros da Higiene 

Mental. Pensar a Educação pelo viés da Saúde era algo comum no pensamento médico da 

época, cabe aqui mostrar como isso se deu no trabalho de Ulysses, cujas concepções 

pedagógicas já foram apontadas por diversos autores, tais como Pinto (1937), Rabello (1937), 

Barreto (1978, 1992), Medeiros (2001, 2004). No plano educacional, Ulysses mudou o 

sistema de seleção e de aprovação das alunas, criou um Curso de Aplicação, dentre outras 

                                                           
94 Criada por meio da Lei Provincial nº 598, de 13/05/1864, que regulamentava o ensino normal em Pernambuco, 

destinado a formação de professores primários, homens (MEDEIROS, 2001: 35). Uma das maiores escolas de 

ensino secundário do Nordeste. Desde 1920 tornou-se exclusiva para moças interessadas em se formarem 

professoras normalistas (LEVINE: 1980, p. 107). 
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modificações que revelam o lado pedagógico do seu projeto que, conforme apontou José 

Lucena (1978: 154), foi também inspirado pelo movimento de renovação do ensino, 

conhecido como Escola Nova. Neste momento, outras reformas educacionais estavam em 

curso no país95. Contudo, quero enfatizar a dimensão da Saúde que estava posta neste projeto, 

que, conforme dito, foi fortemente influenciado por princípios da Higiene Mental.  

Conforme vimos no capítulo anterior, durante o Governo de Sérgio Loreto (1922-

1926), Ulysses Pernambucano ocupou diversos cargos de chefia na administração pública, 

devido às suas relações de amizade com Amaury de Medeiros, genro do Presidente do Estado 

e diretor do órgão responsável pela gestão da Saúde pública local – o Departamento de Saúde 

e Assistência de Pernambuco (DAS).   

Como vimos, Ulysses dirigiu o Hospital de Doenças Nervosas e Mentais (1924-

1926) e acumulou este cargo com os de diretor da Escola Normal (1923-1927) e do Instituto 

de Psicologia (1925-1926). No capítulo anterior, discorri sobre as reformas que ele 

empreendeu nesse Hospital (antigo Hospício da Tamarineira), cabendo agora analisar como o 

projeto reformista foi posto em prática na Escola Normal. Ambos os processos de reforma 

eram partes distintas de um projeto amplo no campo da Higiene Mental.  

Se na Tamarineira Ulysses trabalhou pelo que era considerado uma humanização do 

tratamento da loucura (o fim dos antigos métodos coercitivos), na Escola Normal ele fez o 

mesmo, pondo fim às palmatórias e cafuas (métodos utilizados para castigar os alunos) e 

buscou conhecer os discentes “problemáticos”. Seu olhar voltou-se para os “mal ajustados, os 

faltosos, os indisciplinados, os atrasados”, enfim, para aqueles que não se adaptavam a ordem 

estabelecida (RABELLO, 1937: 34). Inicialmente, Ulysses Pernambucano empreendeu 

estudos com 173 alunas para conhecer a altura, o peso e as condições físicas gerais96 do seu 

corpo discente, além de sondar as suas condições de transporte, alimentação e renda (PINTO, 

1937: 49). Desse estudo, conclui que metade do grupo tinha o seu rendimento escolar 

prejudicado pela fome e pelo cansaço após longas caminhadas para chegar à escola. Interveio 

nesse contexto, mesmo com poucas verbas, criando a “assistência escolar”, um serviço 

                                                           
95 O sucessor de Sérgio Loreto no Governo, Estácio Coimbra, também implementou uma reforma educacional 

em seu governo inspirada em princípios do movimento Escola Nova, elaborada pelo educador Antonio Carneiro 

Leão. De acordo com Simone Meucci (2005), que analisou a Reforma Carneiro Leão, o Brasil da década de 1920 

foi marcado por reformas educacionais: São Paulo (1920); Ceará (1922); Bahia (1924); Rio Grande do Norte 

(1925); Minas Gerais (1927); Distrito Federal; Paraná (1927) e Distrito Federal (1928).    
96 Esses exames clínicos se tornaram frequentes, possibilitando alinhar nas primeiras fileiras as alunas de menor 

porte físico e de menor acuidade visual e auditiva. Antes os lugares eram definidos por ordem alfabética 

(MEDEIROS: 2001, 40) 



 

61 
 

desconhecido até então em Pernambuco, da qual faziam parte a criação de um caixa escolar 

(para dar suporte financeiro às necessitadas), a merenda, a clínica dentária e a visita ao 

domicílio para apurar as condições de vida e saúde das alunas (RABELLO, 1937: 34). Assim, 

estamos diante um pequeno projeto de Serviço Social voltado para o campo da saúde. Sobre 

este período, disse Ulysses, alguns anos depois,  

quer ensinando, quer dirigindo estabelecimentos de Instrução Normal e Secundária 

eu não deixei nunca de ser médico [...] Diretor da Escola Normal, são os problemas 

de saúde que mais me preocuparam, diretor do Ginásio [Pernambucano] revolto-me 

contra o excesso de educação livresca e dedico-me a reestabelecer a cultura física 

riscada dos nossos programas. Querendo fazer educação, busco estudar o ser a 

educar, faço pesquisas biométricas e fundo o Instituto de Psicologia.97 

 

Ou seja, seu projeto educativo era contíguo ao seu projeto de saúde. Isso explica o 

fato de o maior projeto pedagógico de Ulysses Pernambucano na Escola Normal dizer 

respeito à identificação e ao encaminhamento das alunas com “deficiência mental” 98 para 

uma “educação especial”, visando “prevenir distúrbios mentais severos na fase adulta”, ou 

seja, um projeto de Higiene Mental. Para isso, criou a Escola para Crianças Anormais, cuja 

função era educar crianças fora dos padrões mentais considerados normais. Instituída por um 

Ato do Governo Loreto, no dia 27 de Janeiro de 1925, Escola para Crianças Anormais – 

reivindicada como a primeira do gênero no Brasil (BARRETO, 1978) – nunca chegou a 

passar de uma turma separada dentro da Escola Normal, tendo vida curta como um projeto de 

Governo99. Apesar desse projeto piloto, a educação especial em Pernambuco caminhou a 

passos lentos100. 

Uma das maiores dificuldades apontadas para o sucesso da Escola para Crianças 

                                                           
97 Na Academia Nacional de Medicina, a recepção do prof. Ulysses Pernambucano, Diário de Pernambuco, 

13/04/1932, p.03. 
98 De acordo com Anita Paes Barretto, Ulysses Pernambucano foi o primeiro autor brasileiro a publicar um 

trabalho sobre a deficiência mental, intitulado Classificação das crianças anormais, a parada do 

desenvolvimento intelectual e suas formas: a instabilidade e a astenia mental, tese apresentada para concurso na 

Escola Normal, em 1918, onde já propunha a educação especial destas crianças (BARRETTO, 1992: 14) 
99 As reivindicações de pioneirismo neste campo geraram certa rivalidade entre o grupo de Ulysses e aqueles que 

defenderam a primazia da psicopedagoga Helena Antipoff na educação de crianças com deficiência mental no 

Brasil (BARRETO: 1992, 18; MEDEIROS: 2004, 08) 
100 Nove anos após a primeira tentativa de Ulysses Pernambucano, a Liga de Higiene Mental de Pernambuco, 

sob dirigida por ele, lançou, em 1934, a pedra fundamental do prédio que deveria abrigar a Escola para Anormais 

de Pernambuco, prédio este que só foi inaugurado em 1953, dez anos após a morte de Ulysses. Em 1936, Ulysses 

fez funcionar uma pequena escola nesses moldes, em uma sala anexa ao seu consultório particular, o Sanatório 

Recife. Apenas em 1941, no Governo de Agamenon Magalhães, foi inaugurada a primeira instituição pública de 

Pernambuco voltada para crianças excepcionais, a Escola Aires Gama, construída sem qualquer participação de 

Ulysses, a esta altura afastado compulsoriamente da vida pública. Em 1947, pouco mais de três anos após morte 

de Ulysses Pernambucano, esta escola foi batizada com o seu nome, e assim permanece até os dias de hoje. Já a 

escola particular, inaugurada pela Liga, em 1953, foi entregue à administração da Associação dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE), em 1964.   
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Anormais, segundo Ulysses Pernambucano, era a falta de meios para identificar quais 

crianças seriam de fato “anormais” e qual seria o nível de sua “anormalidade”101. Para tal 

finalidade, Ulysses criou o Instituto de Psicologia102, instituição pioneira no Brasil103 

(BARRETO, 1992: 16), do qual foi o primeiro diretor. Inserido no campo da psicologia 

experimental o Instituto desenvolvia pesquisas por meio de testes psicotécnicos, no ambiente 

escolar, com o objetivo de gerar quadros estatísticos sobre doenças e debilidades mentais 

entre os estudantes, auxiliando gestores e professores a “conhecerem” o “perfil psíquico” do 

corpo discente. A justificativa era que alunos com deficiência não conseguiriam acompanhar 

o curso e terminariam sendo segregados. Na gestão de Ulysses Pernambucano, todas as 

candidatas à admissão na Escola Normal passavam por testes de Quociente de Inteligência 

(Q.I) e Idade Mental (I.M). De acordo com Alda Campos (uma das psicólogas do Instituto, no 

período em questão), os resultados destes testes se tornaram decisivos para a admissão ou 

exclusão104 das candidatas ao curso (CAMPOS, 1945: 282-283). 

O Instituto funcionou como um elo entre as concepções psicopedagógicas e 

psiquiátricas de Ulysses Pernambucano, tendo em vista que para ele “o psiquiatra deve, 

necessariamente, ser um psicólogo” (LUCENA, 1945: 226). Da mesma forma, na sua 

concepção, a Educação era inseparável da Psicologia, tendo sido todos seus trabalhos no 

campo da Educação realizados em interseção com a Psicologia. Nesta reforma, Ulysses 

promoveu uma fusão entre pedagogia, psicologia, sociologia e estatística (HUTZLER, 1987: 

27). 

Todavia, não foi enfatizado pela historiografia o fato de a reforma da Escola Normal 

ter sido calcada nos princípios da Higiene Mental, pois, se nos dias atuais, a função da 

educação especial “é propiciar o desenvolvimento das potencialidades de seus alunos, 

favorecendo sua construção como cidadãos, inseridos sócio-culturalmente” (MEDEIROS, 

2004: 11), seu propósito inicial, em Pernambuco era “investigar e controlar a vida da criança 

anormal recifense, com o intuito de ‘curá-las’ ou evitar que elas fossem, no futuro, adultos 

loucos” (OLIVEIRA, 2015: 11). 

Com o fim do Governo Loreto, em 1926, Ulysses Pernambucano teve de se exonerar 

                                                           
101 Diário de Pernambuco, 05/12/1934, p.05. 
102  Cujo projeto original, desenvolvido por Ulysses Pernambucano, foi apresentado ao Congresso Estadual pelo 

professor e Deputado Estadual Armando Gayoso (PERNAMBUCANO: 1932, 50). 
103 O Instituto passou a funcionar oficialmente por meio do ato nº 782 de 15 de Janeiro de 1925, como órgão 

anexo ao DAS (CAMPOS: 1945, 282). 
104 O regulamento da educação normal, em vigor desde 1931, trocou a idade real pelo atestado de idade mental 

dos alunos, medida esta pioneira no Brasil (PERNAMBUCANO: op.cit. 51). 
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de todos os cargos de direção que ocupara até então. Mas o seu prestígio como gestor e 

idealizador de projetos fez com que ele fosse reaproveitado em outros postos no Governo de 

Estácio Coimbra (1926-1930) – onde foi indicado para a direção do Ginásio Pernambucano105 

(1928-1930) e, posteriormente, recolocado na direção do Instituto de Psicologia106 (1929-

1930). Posteriormente o psiquiatra ocuparia cargos mais altos, mas o seu trabalho à frente da 

Escola Normal – com assistentes sociais visitadoras, testes psicotécnicos, etc. – serviu como 

um tipo de plano piloto no campo da Higiene Mental em Pernambuco, servindo de modelo 

para projetos maiores neste campo na década seguinte. 

 

2.2 A Divisão da Assistência aos Psicopatas de Pernambuco 

 

O estudo da segunda reforma psiquiátrica implementada por Ulysses Pernambucano, 

entre os anos de 1931 e 1935, será embasado principalmente no artigo A Assistência a 

Psicopatas de Pernambuco: ideias e realizações (1932), onde ele expõe o seu projeto em 

andamento. O plano se propunha a reduzir a superlotação da Tamarineira, modificar a lógica 

do aprisionamento do louco, bem como reinseri-lo socialmente ou torná-lo produtivo em 

colônias agrícolas. Minha ênfase recairá na face mais social do projeto, que por meio de uma 

iniciativa pioneira no campo da Higiene Mental, tocou em temas sensíveis para a sociedade da 

época, evidenciando uma reforma, a um só tempo, científica e política. 

Com a Revolução de 1930, antigas oligarquias e grupos políticos tradicionais foram 

alijados do poder em todo o Brasil. Em Pernambuco a Revolução foi impulsionada por uma 

série de especificidades locais: depressão no preço do açúcar, violência do cangaço no 

interior, greves operárias em Recife, etc. O movimento teve ampla adesão popular, se 

tornando vitorioso antes mesmo da vitória em nível Nacional. O Presidente Estadual, Estácio 

Coimbra, foi deposto no dia 04 de outubro, vinte dias antes da deposição do Presidente do 

país, Washington Luís.  Com o triunfo do movimento, assumiu como Interventor Carlos Lima 

Cavalcanti, um usineiro e jornalista, ferrenho opositor do Governo anterior (BARROS, 1972: 

130-131). Cavalcanti assumiu o compromisso com uma série de reformas, em vários setores. 

É neste contexto que Ulysses Pernambucano foi convidado pelo novo gestor para reassumir a 

                                                           
105 Na época, a escola pública secundária de maior prestígio do Nordeste Brasileiro, recebia estudantes até do 

estado do Pará (LEVINE, 1980, p. 107). 
106 Que agora se chamava Instituto de Seleção e Orientação Profissional, tornando-se agora órgão anexo à 

Secretaria de Justiça e Instrução, mudança que ocorreu durante a reforma educacional promovida por Carneiro 

Leão.  
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direção do Hospital Tamarineira. Desta vez, o programa de reformas seria mais profundo, 

comparado com a década anterior. 

O convite feito a Ulysses para permanecer em um posto de comando na gestão 

pública foi pouco usual para o cenário da época, tendo em vista que, com a chegada dos novos 

grupos ao poder, após a Revolução de 1930, não apenas os velhos políticos foram afastados 

do poder, mas também seus auxiliares e homens de confiança. Nesse sentido, Lima Cavalcanti 

foi criticado por seus aliados por manter Ulysses entre os seus quadros, tendo em vista que 

este estava ligado aos “carcomidos” – modo como eram chamados, em Pernambuco, os 

membros dos grupos políticos alijados do poder após 1930 (COELHO FILHO, 1953: 425-

426). 

A trajetória de Ulysses Pernambucano demonstra o quanto ele foi resiliente e bem 

articulado com os diversos grupos oligárquicos de seu Estado, conseguindo ascender na 

carreira pública e assumindo postos, ininterruptamente, em quatro governos estaduais que não 

tinham relações diretas de continuidade entre si: Manuel Borba, Sergio Loreto, Estácio 

Coimbra e Lima Cavalcanti. Borba, por exemplo, foi posto no ostracismo político ainda antes 

do movimento político de 1930, dado que escreveu um livro onde acusava Sérgio Loreto de 

corrupção (LEVINE, 1980: 232). Já o mais ferrenho opositor de Coimbra foi Lima 

Cavalcanti, agindo ativamente em colaboração com o movimento militar que o depôs em 

1930, sendo, por isso, um dos únicos civis recompensados por Getúlio Vargas com o posto de 

Interventor Estadual logo após o triunfo do movimento (PORTO, 1977). O jornal Diário de 

Pernambuco – que fez ferrenha oposição aos governos de Cavalcanti e Vargas – elogiava o 

trabalho de Ulysses Pernambucano e o apontava frequentemente como um “técnico 

competente”, ou ainda, como sendo uma “herança” que governos anteriores teriam deixado à 

atual gestão de Lima Cavalcanti, sempre acusada pelo jornal de incompetente em sua 

totalidade107. 

Assim, mesmo ligado aos grupos políticos derrotados na Revolução de 1930, 

Pernambucano atinge o seu posto mais alto na vida pública, ao tomar posse, em maio de 

1931, como Diretor Geral da Divisão de Assistência a Psicopatas de Pernambuco. Este órgão, 

criado no novo governo, foi uma espécie de superintendência geral dos serviços de assistência 

aos doentes mentais de Pernambuco. Se alguns anos antes, como diretor do Hospital da 

Tamarineira, Ulysses estava sob a autoridade de Amaury de Medeiros, agora ele era a 

                                                           
107 Diário de Pernambuco, 17/08/1933, p.03. 
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autoridade máxima nos serviços psiquiátricos de Pernambuco, tendo um canal de contato mais 

direto com o Governador. 

Foi Ulysses Pernambucano quem idealizou o projeto reformista que – através do 

Decreto de número 26, de primeiro de janeiro de 1931108 – criou a Divisão de Assistência aos 

Psicopatas, órgão que, mesmo gozando de orçamento próprio109, era formalmente 

subordinado à Secretaria de Justiça e Negócios Interiores e não, como seria de se esperar, ao 

Departamento de Saúde e Assistência, órgão ao qual, até então, estava vinculado o Hospital 

de Doenças Nervosas e Mentais (o Tamarineira), bem como toda a rede hospitalar pública de 

Pernambuco. 

O principal objetivo da nova instituição psiquiátrica criada por Ulysses era 

descentralizar as práticas psiquiátricas por meio de novas instituições, para além do hospício, 

separando e tratando de modo diferenciado os pacientes que sofriam de doenças mentais 

consideradas “leves” (os “não alienados”), “agudas” (os “alienados”) e “incuráveis” (os 

“crônicos”). Também se objetivava separar aqueles que possuíam problemas com a justiça 

penal daqueles que não possuíam. A reforma também visava desenvolver um trabalho 

profilático e educativo a respeito das doenças mentais com a população. Deste modo, 

estabeleceu-se um novo paradigma psiquiátrico, bem distinto daquele praticado até então, 

centrado em um grande hospital fechado, o hospício, e voltado exclusivamente para o doente 

mental. Neste novo modelo a ação psiquiátrica deveria transpor os muros do manicômio e 

abranger toda a sociedade. De acordo com Ulysses Pernambucano, esta reforma “era a mais 

moderna de quantas se haviam decretado no Brasil. Só a de São Paulo, surgida pouco antes da 

nossa, lhe poderia ser comparada”. Então, conclui que a realização deste projeto seria como a 

concretização de uma “grande utopia”, dada a cultura de somente se pensar os loucos em 

termos de aprisionamento110.  

O objetivo mais imediato desta reforma psiquiátrica era desafogar o superlotado 

Hospital da Tamarineira, cuja capacidade, em dezembro de 1930, era de 300 pessoas, embora 

mantivesse internadas, naquele momento, 700 pessoas (PERNAMBUCANO, 1932: 04). O 

“Quadro dos doentes admitidos no Hospital de alienados durante o ano de 1931” nos informa 

um movimento de 1.133 pessoas internadas no ano de 1931 (id. ibid. 59). Assim, notamos que 

                                                           
108 Este Decreto é apresentado na íntegra nos Arquivos da Assistência a Psicopatas de Pernambuco. Recife: 

Imprensa Oficial, 1932, pp 10-12. 
109 De acordo com o Art. 11º, Decreto de nº 26, de 01/01/1931. 
110 Discurso de comemoração de um ano da Assistência a Psicopatas, Diário de Pernambuco, 17/05/1932, p.3 e 

08. 
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o Hospital de Alienados recebia um contingente muito acima da sua capacidade de internação, 

sobretudo porque recebia, indistintamente, todas as categorias de doentes metais sem o 

suporte de outras instituições. 

 Os modelos desenvolvidos por Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, e por Franco da 

Rocha, em São Paulo, inspiraram o projeto de Ulysses para Pernambuco 

(PERNAMBUCANO, 1932: 64). Em resumo, o projeto estava assim arquitetado: 1. Serviço 

para doentes mentais não alienados (a. Ambulatório, b. Hospital aberto); 2. Serviço para 

doentes mentais alienados (a. Hospital para doenças agudas, b. Colônia Agrícola para doentes 

crônicos); 3. Manicômio Judiciário; 4. Higiene Mental (a. Serviço de Prevenção às doenças 

mentais, b. Instituto de Psicologia). Ainda que instituída em janeiro, na prática, dada a 

escassez de verbas, a Assistência a Psicopatas só começou a funcionar no dia 16 de maio de 

1931, apenas com o Hospital da Tamarineira e o Instituto de Psicologia, sendo os demais 

serviços instituídos aos poucos nos meses subsequentes (1932:64.). 

O psiquiatra forense e psicopatologista criminal Heitor Carrilho111, colega de 

faculdade de Ulysses Pernambucano e observador de sua reforma, analisou a estrutura 

supracitada. Segundo ele, Ulysses executou a sua reforma sem perder de vista as questões 

técnicas, jurídicas e sociais que envolviam a doença e o doente mental. Segundo Carrilho 

(1937), Pernambucano teria garantido “liberdade individual” do doente não alienado (que não 

seria mais internado) e a “defesa social” contra os “alienados potencialmente perigosos” aos 

outros ou a si próprios (para os quais seria mantida a internação). O autor qualifica como um 

“espírito profundamente jurídico” e “acautelador de tão sérios direitos” a reforma psiquiátrica, 

que, segundo ele, caminhou “paralelamente com a legislação geral respectiva” (1937: 12-13).  

Assim, na concepção de Carrilho, a flexibilização do aprisionamento do doente era o 

núcleo desta reforma, que passou a distinguir, com base em critérios psiquiátricos, quais 

doentes poderiam ou não viver em sociedade, reduzindo o aprisionamento generalizado 

praticado até então. Neste novo modelo, os limites à castração da liberdade somente ocorreria 

quando a doença mental representasse um risco ou ao doente, ou a terceiros – dai a 

centralidade do Serviço Aberto dentro deste sistema. 

 

 

                                                           
111 Primeiro diretor do Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro. 



 

67 
 

2.2.1 O Serviço Aberto 

 

Composto por ambulatório e hospital aberto112, este Serviço era integrado com os 

Centros de Saúde de Recife e com os Serviços Antivenéreos (CARRILHO, 1937: 13). Este 

Serviço começou a funcionar, em 1931, nas dependências do Instituto de Psicologia, sendo 

transferido, em 1932, para o novo Hospital Correia Picanço. Seu público alvo eram os doentes 

mentais cujos quadros fossem considerados “brandos”. A direção deste Serviço foi entregue 

ao psiquiatra Gildo Neto (ex-aluno de Ulysses Pernambucano), que, junto com sua equipe, 

além do tratamento, orientava os pacientes do ambulatório e seus familiares a “combater” as 

doenças mentais, sobretudo alertando para os “perigos” advindos da sífilis, do álcool e do 

“baixo espiritismo”113. Neste ponto, cumpria ao Serviço Aberto, também, um trabalho 

preventivo, característico da Higiene Mental.  

De acordo com o psiquiatra José Lucena114, o serviço oferecido pelo Hospital Aberto 

foi “a mais útil das realizações [da Assistência a Psicopatas], destinado a suplantar na marcha 

da psiquiatria os grandes hospitais fechados” (LUCENA, 1945: 230). A opinião de Lucena é 

compartilhada por autores atuais, como Stanley Blake, que viu neste serviço um dos aspectos 

mais importantes da reforma manicomial de Pernambuco (BLAKE, 2011: 154-155). Havia, 

neste grupo, certo consenso sobre os danos provocados à saúde mental pelo modelo de 

internamento em hospital fechado, sobretudo em certos pacientes, como os autistas 

(MATTOS: 1937). Por isso, Ulysses Pernambucano considerava o Serviço Aberto como uma 

“inovação” trazida a Pernambuco, sendo este o futuro da Psiquiatria, retirando todo o 

protagonismo dos hospitais fechados no mundo pelos próximos 20 anos115. 

Na década de 1940, ele ainda denunciava como errônea a opinião – que ele dizia ser 

compartilhada igualmente pelos governantes e pela população – segundo a qual “os doentes 

mentais são, na maioria dos casos, incuráveis e que o papel da coletividade diante dessa classe 

                                                           
112 O ambulatório era destinado para pacientes cujo tratamento não necessitava de internações, todavia eram 

observados durante consultas e tratamentos curtos. Este serviço previa, ainda, a possibilidade de internamentos 

curtos, em hospital aberto, para tratamento. O diferencial deste internamento, segundo Gildo Neto, era o 

“ambiente tranquilo, sem compressões, com liberdade de locomoção, o que dificilmente se obtém em um 

hospital fechado” (Conforme relatório apresentado nos Arquivos da Assistência a Psicopatas de Pernambuco. 

Recife: Imprensa Oficial, 1932, p. 42). 
113 Conforme relatório do próprio Gildo Neto apresentado nos Arquivos da Assistência a Psicopatas de 

Pernambuco. Recife: Imprensa Oficial, 1932, p. 41. 
114 Que esteve a frente deste serviço, em 1931, ao lado de Gildo Neto, antes de ser transferido para o Serviço de 

Higiene Mental. 
115 Discurso de comemoração de um ano da Assistência a Psicopatas, Diário de Pernambuco, 17/05/1932, p.3 e 

08.   
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de doentes é lançá-los no hospital e esquecê-los” (PERNAMBUCANO, 1943: 156). Seu 

entendimento era de que a internação em hospital fechado era necessária, mas apenas para os 

doentes cujo caso fosse considerado grave.  

 

2.2.2 O Hospital Fechado 

 

A direção da Tamarineira ficou com o próprio Ulysses Pernambucano, local de 

internamento de pacientes em crise, estes eram submetidos às formas mais comuns de 

tratamento da época, tais como a balneoterapia, a piretoterapia116, a malarioterapia117, o uso 

dos barbitúricos (Gardenal e o Luminal, utilizados como sedativos), etc. (MIRANDA, 2006: 

67-68). O objetivo era dar alta ao paciente assim que o surto passasse, deixando-se de 

trabalhar com a ideia de que o hospício era um local de permanência. 

Dentre as inovações que Ulysses introduziu no lugar, destaca-se um moderno 

laboratório para diagnóstico de infecções por sífilis, cuja direção foi entregue ao psiquiatra 

Alcides Benício118, seu ex-aluno. À frente do Laboratório, Benício introduziu no Recife a 

técnica da punção suboccipital para a obtenção do líquido cefalorraquidiano (LCR) para 

exames neurológicos – procedimento moderno que se popularizou entre os médicos 

pernambucanos da época (BENÍCIO, 1937). Este laboratório era de importância vital também 

para as atividades do Serviço Aberto, que tinha nos diagnósticos precoces a principal arma 

contra a neurossífilis, cujo tratamento precoce constituía uma das preocupações máximas119, 

tendo em vista que evitava futuras internações, ajudando no combate à superlotação da 

Tamarineira. 

 

 

 

                                                           
116 Indução do paciente à febre, considerada terapêutica, por meio de injeções de diversos medicamentos (Theion 

40, Protinjetol, Dmelcos, etc.) 
117 Indução à febre por meio de injeção com sangue contaminado com malária, tal febre era considerada 

terapêutica para algumas doenças mentais, sobretudo àquelas causadas pela sífilis. 
118 Benício permaneceu como Chefe do Laboratório do Hospital de Alienados, por mais 40 anos, até a sua 

aposentadoria. 
119 Conforme relatório do Diretor do Serviço Aberto, apresentado nos  Arquivos da Assistência a Psicopatas de 

Pernambuco. Recife: Imprensa Oficial, 1932, p. 42. 
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2.2.3 A Colônia Agrícola 

 

Outra opção importante no sistema montado por Ulysses era a Colônia Agrícola para 

doentes crônicos, que foi criada na cidade de Barreiros (PE), inaugurada no final do ano de 

1931, com a transferência de 68 pacientes (do sexo masculino) do Hospital Tamarineira, aos 

quais se juntaram outros 19, em uma segunda leva. A direção da Colônia foi entregue ao 

psiquiatra Vicente de Matos, que contava com a assistência do psiquiatra Ladislau Porto. A 

finalidade do lugar era desenvolver a praxiterapia (laborterapia). Ulysses era um entusiasta 

desta terapêutica, desenvolvendo-a tanto em Barreiros quanto na Tamarineira, onde os 

doentes imprimiam os periódicos do Serviço de Higiene Mental em uma tipografia 

especialmente montada para este fim (CAMPELO, 1937, p.45).  

Na Colônia de Barreiro foram plantadas diversas culturas agrícolas, além da criação 

de gado. Instalou-se lá também uma fábrica de farinha. A meta era que o lugar fosse 

autossustentável e onerasse o mínimo possível aos cofres públicos. As colônias eram comuns 

no modelo assistencial adotado para o tratamento de doentes mentais no Brasil (no Rio de 

Janeiro havia as colônias de Jacarepaguá e do Engenho de Dentro; em São Paulo funcionava a 

do Juqueri). A demanda por um projeto nestes moldes em Pernambuco, seguindo o modelo 

Open Door, é anterior à década de 1920, conforme vimos no capítulo anterior. 

O projeto da colônia ocupava uma posição estratégica dentro da Assistência, pois 

cumpria o papel econômico de devolver ao Governo uma parte daquilo que era gasto na 

Assistência a Psicopatas. Ulysses afirmava: “tínhamos uma orientação marcada, do ponto de 

vista administrativo e econômico, pela preocupação em fazer com que os serviços pesassem 

no mínimo ao Estado e o trabalho dos doentes retribuísse uma parte das despesas que eles 

acarretavam.” (PERNAMBUCANO, 1938: 07). Conforme veremos adiante, a questão 

orçamentária seria crucial para a sobrevivência da Direção da Assistência a Psicopatas.  

A colônia também tentou desenvolver, ainda que sem sucesso, a Assistência Hetero-

Familiar – sistema através do qual algumas famílias (que se submetessem às devidas 

fiscalizações) adotavam alguns doentes em troca de uma remuneração mensal paga pelo 

Governo. A assistência financeira, com recursos públicos, à família que quisesse manter o 

louco consigo, já era defendida por Juliano Moreira desde o início do século (MOREIRA, 

2011 [1905]). Deste modo, reafirma-se que o objetivo final de integrar o doente mental 

(mesmo o crônico) à sociedade era uma das metas principais do sistema implantado por 
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Ulysses, que acreditava que o futuro da psiquiatria se daria pelos princípios do tratamento 

“extra manicomial” (PERNAMBUCANO, 1938: 06). 

 

2.2.4 O Manicômio Judiciário 

 

Este serviço começou a funcionar em setembro de 1931, calcado no tripé: 

observação, tratamento e defesa social. Seu objetivo era manter presas pessoas acusadas de 

crimes e, ao mesmo tempo, diagnosticadas com (ou suspeitas de) alienação mental. Tais 

pessoas poderiam ser recolhidas antes ou depois de uma condenação judicial, sendo o duplo 

objetivo da instituição “tratar o doente” e “proteger a sociedade” 120 (PERNAMBUCANO, 

1932).  

 Sem prédio próprio, e assim permaneceu por décadas, de modo improvisado, o 

Manicômio Judiciário passou a funcionar nas dependências da Tamarineira. Sua direção foi 

entregue ao psiquiatra Alcides Codeceira. A planta para a construção do novo prédio que 

deveria acomodar o Manicômio acompanhou o modelo do Juqueri, SP, fornecido a Ulysses 

por Pacheco e Silva, o diretor da Assistência a Psicopatas do Estado de São Paulo 

(PERNAMBUCANO, 1932:  51-52).  

Ulysses era um crítico do modelo seguido no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, 

onde os manicômios judiciários foram instalados próximos às prisões, crítica esta 

compartilhada por Codeceira, que entendia o lugar como um hospital e não como uma 

penitenciária. Codeceira defendia que os internados, “embora delinquentes, são enfermos que 

merecem os mesmos cuidados e carinhos dos demais”. Tendo o pensamento de Heitor 

Carrilho como sua referência, ele afirmava que o Manicômio é o lugar de “sequestração dos 

temíveis, dos incorrigíveis, dos amorais constitucionais, substituindo os antigos asilos de 

segurança”. Todavia, era abertamente contrário ao confinamento do doente, entendendo que 

este deveria gozar de liberdade relativa, isto é, dentro do próprio estabelecimento, defendendo 

que “apenas os mais temíveis e mais perigosos serão segregados, sobretudo à noite, em 

quartos de maior segurança”. A “prisão celular”, diz ele citando Carrilho, “é uma iniquidade e 

uma fonte perene de malefícios individuais”. Por fim, Codeceira reafirma o Manicômio como 

                                                           
120 Sobre as ambiguidades desta instituição localizada na fronteira de dois modelos, o jurídico-punitivo e o 

psiquiátrico-terapêutico, ver: (CARRARA, 1998). 
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um empreendimento “científico e humanitário” 121.  

A figura do “louco criminoso”, no imaginário popular, alimentava os argumentos 

contrários a qualquer projeto que visasse dar maior liberdade de circulação aos loucos. 

Ulysses Pernambucano combateu esse pensamento, mesmo quando Tertuliano Campos – um 

louco condenado pelo assassinato de um comerciante – fugiu do Manicômio Judiciário. Na 

época, Ulysses foi a público denunciar às péssimas instalações deste serviço, que não gozava 

de prédio próprio, e completou dizendo que não se pode defender o enclausuramento de todos 

os loucos, por conta de uma minoria de loucos criminosos, pois “a adoção dessa medida 

estaria antes de tudo em desacordo com os modernos ensinamentos da psiquiatria” 122.  

 

2.2.5 Serviço de Higiene Mental  

 

Este era mais um Serviço que não possuía um prédio próprio, por isso tinha como 

sede o prédio do Instituto de Psicologia123. Sua direção foi entregue ao médico Costa Pinto, 

que após alguns meses se exonerou para assumir a direção do Ginásio Pernambucano. A 

direção do Serviço de Higiene Mental (SMH) foi entregue, então, ao psiquiatra José Lucena. 

Este serviço se organizava também sobre um tripé: divulgação, estatística e Serviço Social. 

Segundo o seu diretor, não lhe competia nenhuma função estritamente psiquiátrica 

(LUCENA, 1945: 230). Luciano de Morais, que dirigiu a Assistência a Psicopatas da Paraíba, 

definia este serviço como “uma medicina preventiva do espírito, com os seus processos 

profiláticos e os seus estudos sobre as causas e prevenção das psicopatias” (MORAIS, 1945: 

271). Este serviço profilático, se não fosse feito imediatamente, na visão de Ulysses, 

conduziria a um futuro em que não haveria hospitais suficientes para dar conta do problema 

da loucura 124. 

No pensamento de Pernambucano, Medicina e Higiene eram coisas distintas, pois se 

tratavam de “serviços de natureza e finalidades diferentes”. Embora admitisse que em grande 

parte das vezes estes serviços andassem juntos, dizia que “desse hibridismo a higiene sai 

sempre prejudicada”. Por esta razão, “quando se quer fazer higiene é preciso não fazer 

                                                           
121 Relatório de A. Codeceira publicado nos Arquivos da Assistência a Psicopatas, 1932, pp.52-54. 
122 “Foge do manicômio judiciário o criminoso Tertuliano Campos”, Diário de Pernambuco, 13/08/1932, p.3. 
123 Que posteriormente passou a ser a sede também da Direção Geral da Assistência a Psicopatas dada a sua 

localização mais próxima ao Centro do Recife que a Tamarineira (Rua Aurora, 363, 1º andar). 
124 Discurso de comemoração de um ano da Assistência a Psicopatas, Diário de Pernambuco, 17/05/1932, p.3 e 

08. 
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medicina (...). As modernas organizações sanitárias excluem de sua atividade quaisquer 

preocupações propriamente médicas” (PERNAMBUCANO, 1932, 49).  

O setor de divulgação do SHM objetivava educar a população na prevenção das 

doenças mentais. Para isso, organizaram um pequeno periódico – o Boletim de Higiene 

Mental – que era entregue gratuitamente à população. Caberia também ao SHM organizar 

estatísticas, as mais diversas, referentes a todos os outros serviços da Assistência da 

Assistência a Psicopatas, no intuito de descobrir as doenças mais frequentes e suas causas. 

Caberia, ainda, ao SHM organizar um grupo de assistentes sociais (Serviço Social) para 

visitar periodicamente as famílias dos doentes que recebessem alta da Tamarineira ou que 

estivessem sendo atendidos no Serviço Aberto, para lhes educar no convívio com o doente, 

evitar regressões no quadro, prevenir futuros surtos de outros membros da família, dentre 

outras coisas – a semelhança com o serviço de visitadoras estabelecido na Escola Normal não 

é coincidência, pois se trata do mesmo projeto. Os doentes do interior do Estado eram 

contatados pelo SMH por meio de cartas.  

Para Pernambucano este serviço constituía “talvez a mais interessante das iniciativas 

da reforma”125. De acordo com o seu diretor, José Lucena, o SHM “representou no panorama 

da assistência psiquiátrica nacional, a realização mais avançada [da Assistência a Psicopatas 

de Pernambuco]” (LUCENA, 1945: 230). A ideia de prevenir a loucura entre a população 

saudável, a iniciativa de investigar e agir nas causas sociais da loucura, o não estabelecimento 

de uma fronteira entre o louco e o lúcido e a concepção de que uma psiquiatria que se 

realizasse fora da clínica ou dos muros do hospital era necessária, marcam o trabalho 

desenvolvido pelo SMH como uma mudança de paradigma – maior até que a representada 

pelo Serviço Aberto – em relação à psiquiatria praticada em Pernambuco até então. 

No SHM encontrava-se a face mais social do projeto de Ulysses Pernambucano, 

constituindo a expressão máxima de sua concepção social de psiquiatria, concepção esta que 

defendia desde práticas de eugenia positiva126, passando pelas campanhas de combate ao 

alcoolismo, até chegar à crítica das condições precárias de vida da população pobre, das 

                                                           
125 “As instalações hospitalares de Pernambuco”, Diário de Pernambuco, 09/04/1932, p.2. 
126 Tratava-se do incentivo à reprodução de pessoas saudáveis, por meio de exames pré-nupciais, por exemplo, 

contrapondo-se a “eugenia negativa”, ligada ao controle da reprodução – por meio de abortos ou esterilização – 

ou mesmo da eliminação física de pessoas com traços indesejáveis. A crença de que melhorias nas condições 

gerais de saúde influíam no “plasma germinativo” das pessoas, afetando positivamente a sua descendência, fez 

com que no Brasil as práticas de sanitarismo (como as campanhas antialcoólicas ou o combate à tuberculose, por 

exemplo), fossem encaradas como medidas eugênicas positivas (STEPAM, 2004:345-354). Para um maior 

aprofundamento, ver também (SOUZA, 2006). 
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desigualdades sociais, e das pressões do mundo moderno sobre o indivíduo 

[...] a verdade, a triste verdade, é que a maioria das nossas psicopatias é fruto da 

nossa incúria ou de nossa ignorância. Se deixamos que se casem certos indivíduos 

cuja união seria contraindicada por exame médico bem conduzido; se não fazemos 

em tempo oportuno e com a devida intensidade o tratamento da sífilis; se facilitamos 

a intoxicação alcoólica pondo o tóxico ao alcance de quem o quiser ingerir; se 

educamos defeituosamente a criança, e ao adulto damos condições defeituosas de 

trabalho; se deixamos que as desigualdades sociais gerem sentimentos de 

inferioridade e revolta – estamos cultivando as doenças mentais. Não admira que 

elas apareçam preferencialmente entre os 20 e os 30 anos. É a época em que o 

homem, inadvertidamente preparado para os problemas que a vida vai lhe 

apresentar, entra na concorrência, sofre os primeiros choques e, então a doença 

mental é um refúgio ou uma reação.127  

 

O trecho acima deixa claro que a bandeira da Higiene Mental era a um só tempo 

científica e política no discurso de Ulysses, dado que ela era utilizada tanto para defender a 

regulação do consumo de álcool ou sobre casamentos “disgênicos”, como para falar sobre as 

consequências das desigualdades sociais, formas de  trabalho insalubres e os malefícios da 

vida em competição – algo inerente ao capitalismo. Como veremos adiante, esta visão social 

com implicações políticas de seu trabalho custará caro ao psiquiatra reformista.  

 O Artigo 7º do Decreto 26, que criou a Assistência a Psicopatas, é exclusivamente 

dedicado ao SHM. Segundo ele, caberia a este serviço “a educação do público sobre a 

natureza, a causa e a curabilidade das doenças mentais, e meios de evitá-las, fazer prevenção 

de psicopatias, colaborando com os serviços de higiene pré-natal, maternidade, médico-

escolar, de profilaxia da sífilis, higiene industrial e profissional”. Assim, suas funções 

principais eram 

I – Educação neuropsiquiátrica do grande público que está sendo feita através de 

conferências, artigos nos jornais e revistas, palestras pelo rádio, etc. 

II – Combate às causas das doenças mentais diretamente acessíveis: álcool, sífilis, 

baixo espiritismo, etc. 

III – Organização das estatísticas dos diferentes serviços, comentários e lições que 

delas se podiam tirar sobre as psicopatias no Nordeste.  

IV – Serviço Social, assistência moral, científica e educativa, pelas visitadoras do 

serviço, aos egressos dos nossos hospitais. Distribuição dos conselhos impressos 

sobre as causas das doenças mentais, modo de tratar o doente em família, etc. 

V – Organização pelo Instituto de Psicologia de modelos de observação, perfil 

psicológico, etc.128 

 

 

                                                           
127 PERNAMBUCANO,1943: 156-157 
128 Arquivos da Assistência a Psicopatas de Pernambuco. Recife: Imprensa Oficial, 1932, p. 47. 
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A equipe do SHM foi pioneira nos estudos afro-brasileiros em Pernambuco. 

Entendendo o baixo espiritismo como um problema de saúde pública, Ulysses Pernambucano 

montou uma equipe composta por alunos e ex-alunos – J. C. Cavalcanti Borges, Pedro 

Cavalcanti, Gonçalves Fernandes, Dinicie Lima, René Ribeiro129, dentre outros –, membros 

do SHM que se encarregaram de ir aos terreiros, assistir as sessões, produzir relatórios 

etnográficos e recolher materiais de culto. Muitos médiuns foram conduzidos à sede do 

Instituto de Psicologia, onde foram submetidos a diversos exames psicotécnicos cuja 

finalidade era detectar doenças e deficiências mentais130. A maior parte desses estudos foi 

publicada nos Arquivos da Assistência aos Psicopatas de Pernambuco, o periódico oficial 

para a divulgação deste grupo, que circulou entre os anos de 1931-36, cuja função era 

divulgar os trabalhos de toda a equipe de profissionais que se reunia em torno da Assistência 

aos Psicopatas (psiquiatras, psicólogos, médicos, juristas, etc.). Alguns trabalhos de pesquisa 

destes médicos se tornaram livros, obras pioneiras na descrição dos rituais dos xangôs 

(candomblés) de Pernambuco, tais como Xangôs do Nordeste (1937) de Albino Gonçalves 

Fernandes e Cultos Afro-Brasileiros do Recife: um estudo de ajustamento social (1952) de 

René Ribeiro. Para que este trabalho pudesse acontecer, Ulysses Pernambucano negociou, por 

meio do SHM, o fim da perseguição a vários terreiros, a partir de um acordo entre os pais de 

santo e as autoridades policiais 131. 

As ligas de higiene mental no Brasil remontam à década de 1920, porém o tipo de 

serviço oferecido pelo SHM, em âmbito de Governo, segundo diversos autores (BLAKE, 

2001: 154; CAMPELO, 1937: 44; COELHO FILHO, 1953: 429; HUTZLER, 1987: 32) era 

uma iniciativa pioneira no país. Mas, pelo que pude observar, este pioneirismo pode ter sido 

subestimado, pois quando foi organizada a I Conferência Interamericana de Higiene 

Mental132, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, em 1935, os organizadores do evento 

decidiram criar uma sessão exclusiva apenas para tratar deste estado, pelo fato de ter 

Pernambuco organizado o primeiro Serviço de Higiene Mental da América do Sul133.  

 

                                                           
129 Cuja trajetória olharemos de perto no próximo capítulo. 
130 Sobre a atuação médica da Assistência a Psicopatas do Recife junto aos terreiros, ver: PEREIRA, 2015; 

PADOVAN, 2007; MIRANDA, 2006; ALMEIDA, 2007; do Ó & CAMPOS, 2012; LIMA, 2006; MASIERO, 

2002; GUILLEN, 2006. 
131 Discorrerei sobre este assunto no próximo capítulo. 
132 Ulysses Pernambucano enviou uma delegação ao evento. 
133 Diário de Pernambuco, 05/06/1935, p.05. 
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2.2.6 O Instituto de Psicologia 

 

Durante o Governo de Estácio Coimbra (1926-1930), o Instituto de Psicologia 

mudou de nome e saiu da jurisdição do Departamento de Assistência a Saúde (DAS), 

passando a se chamar Instituto de Orientação e Seleção Profissional, tornando-se órgão 

subordinado ao Departamento de Instrução Pública, onde lhe caberia variadas funções, tais 

como o auxilio diretamente na formação de professoras na Escola Normal e o 

desenvolvimento de testes psicotécnicos para seleção de funcionários em fábricas, repartições 

públicas, empresas em geral, novos motoristas, policiais, guardas civis, etc. (BLAKE, 2011: 

153).  Porém, com a criação da Assistência a Psicopatas o órgão retomou o seu antigo nome, 

Instituto de Psicologia, e foi incorporado à Assistência como órgão componente do SHM.  

Na chefia do Instituto estava a psicopedagoga Anita Paes Barreto (que foi aluna de 

Ulysses na Escola Normal). A função da instituição, a partir de agora, seria dar suporte aos 

psiquiatras, aplicando diversos testes psicotécnicos que complementavam as análises clínicas, 

objetivando diagnosticar casos de anormalidade ou de debilidade mental em determinados 

pacientes. Assim, este órgão também estava conectado às demandas do Serviço Aberto, do 

Hospital de Alienados e do Manicômio Judiciário, prestava serviço para médicos externos à 

Assistência e também a colégios que queriam averiguar o QI e a IM de seus pacientes e 

alunos (PERNAMBUCANO, 1932: 51). 

No SHM, o Instituto assessorava todas as pesquisas médicas sobre “a criança 

anormal, os desajustados, os delinquentes, as influências religiosas, os médiuns, os fanáticos, 

etc.” (DI LASCIO, 1945: 252). Este grupo de médicos entendia o louco como sendo mais um, 

entre tantos outros “desajustados” sociais (criminosos, delinquentes, prostitutas, toxicômanos, 

espíritas, etc.). Ao mesmo tempo em que defendiam a tese de que os “desajustados” da 

sociedade, de algum modo, também flertariam com a loucura, sendo compreendidos pela 

chave da anormalidade psíquica. Por isso o SHM estava em diálogo permanente não só com a 

Psicologia, mas também com a sociologia, a Antropologia, o Direito e demais ciências 

sociais. Estamos diante de uma ação psiquiátrica voltada para fora dos muros do hospício. O 

desajustado como objeto de estudo, impulsionou este grupo de psiquiatras a sair do hospital 

para transitar nas periferias, nos presídios, nos terreiros e tecer um leque de alianças com uma 

série de outros profissionais que, por mais que estivessem de fora do campo da saúde, eram 

tratados como higienistas mentais. 
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2.2.7 A Liga de Higiene Mental de Pernambuco 

 

Com a expansão das atividades ligadas à Higiene Mental, foi criada, no dia 27 de 

setembro de 1933, a Liga de Higiene Mental (LHM) de Pernambuco, entidade da sociedade 

civil organizada, sem ligações diretas com o Governo e teoricamente autônoma em relação à 

Assistência a Psicopatas. Entretanto, na prática, a Liga funcionou como um elo entre o SHM e 

seus aliados externos. Seu fundador e primeiro Presidente foi Ulysses Pernambucano. A 

LHM, assim como o SHM e ao contrário da Liga Brasileira de Higiene Mental, desde o seu 

início se distanciou de propostas eugênicas radicais ou de uma orientação teórica abertamente 

racista (MIRANDA, 2006: 83). Seu objetivo principal, à semelhança de outras instituições 

congêneres, era a profilaxia das doenças mentais, todavia, sob uma perspectiva 

interdisciplinar.  

De acordo com o Juiz de Menores do Recife, Rodolfo Aureliano, – Presidente da 

Liga quando pronunciou estas palavras – a LHM surgiu “em torno da iniciativa de médicos, 

psicólogos, sociólogos, criminalistas e estudiosos dos problemas sociais, despertando em 

todos o interesse pelo estudo de vários fatores não só de doenças mentais como de 

desajustamentos sociais” (AURELIANO, 1945: 250). A LHM também promovia campanhas 

contra a sífilis, o alcoolismo134, “ruídos desnecessários”, “acidentes de trabalho”, “literatura 

obscena”, o “mau cinema”, etc. (id. ibid. loc. cit.). Foi a LHM quem, em 1953, após muitos 

anos de campanha para a arrecadação de verbas, inaugurou o prédio da Escola para Anormais, 

no Recife, realizando, assim, o antigo projeto de Ulysses Pernambucano, dez anos depois de 

sua morte.  

Toda esta estrutura montada por Ulysses, na esfera pública e privada, remodelou a 

maneira de se lidar com o louco e loucura em Pernambuco. Como ele disse em um discurso 

na Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro: “só dos alienados cuidávamos – e mal 

– hoje temos serviço aberto, colônia, fizemos o primeiro serviço de higiene mental do Brasil e 

psicologia bem brasileira” 135. 

                                                           
134 O alcoolismo era visto como um dos principais (se não o principal) inimigo da saúde mental; daí a 

organização, pela Liga, das semanas antialcoólicas. Estas eram semanas de palestras (em fábricas, quartéis, 

escolas) e de muita propaganda no rádio e nos jornais contra o consumo de bebida alcoólica. Até o ano de 1933, 

o SHM seguiu o calendário e as diretrizes da Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM) para organizar o 

evento. A partir de 1934, a LHM tomou para si a organização do evento, independizando-o das normativas da 

LBHM (RIBEIRO: 1935b, pp.76-77). 
135 Na Academia Nacional de Medicina, a recepção do prof. Ulysses Pernambucano, Diário de Pernambuco, 

13/04/1932, p.03. 
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Esta foi a reforma efetuada por Ulysses Pernambucano, entre 1931-35. Se antes o 

internamento no Hospício da Tamarineira representava o início e o fim de toda a assistência 

dada ao louco, agora este era somente mais um ambiente de tratamento, mais especificamente, 

ali era o lugar destinado ao internamento daqueles que estavam em “crise nervosa”. O 

objetivo era transformar o hospital fechado em um lugar de passagem e não mais de moradia 

perpétua. Para aqueles que a doença mental não interferia na vida cotidiana criou-se o 

Hospital Aberto/Ambulatório; para os incuráveis, que não estavam em crise, criou-se a 

Colônia; aos sem família estimulou-se a adoção mediante remuneração; à população dita 

normal destinou-se um serviço profilático136. Para além das razões humanitárias inerentes a 

esta proposta de flexibilizar a necessidade de aprisionar o doente mental, a principal 

propaganda de Ulysses era combater a superlotação da Tamarineira e desonerar as contas do 

Estado na assistência ao doente mental (PERNAMBUCANO, 1932). Já a feição sociológica e 

política deste projeto psiquiátrico, de estudar para futuramente combater os desajustes sociais, 

conforme veremos, custará à sua carreira.  

 

2.3 As influências sobre Ulysses Pernambucano 

 

Apresentadas as pautas reformistas de Ulysses Pernambucano, cabe agora mapear 

quais as fontes desse conjunto de ideias, e identificar quem o teria inspirado a composição 

deste projeto. Grande parte dos autores que trataram da formação intelectual de Ulysses137, 

apontam como sua referência os médicos Juliano Moreira, Antônio Austregésilo, Ulysses 

Vianna e Fernandes Figueira. Todavia, evidencio também a influência, até então pouco 

comentada, das ideias do ativista norte americano Clifford Whittingham Beers (1876-1943), 

sobre o projeto reformista de Pernambucano tanto da década de 1920, quanto o da década de 

1930.  

Conforme dito no capítulo anterior, os quatro médicos citados acima atuavam no Rio 

de Janeiro e foram professores de Ulysses Pernambucano. Ulysses rendeu homenagens 

públicas a estes personagens, que ele tratou como mestres, em diversas ocasiões. Desses 

quatro médicos destaco dois, pelos quais Ulysses tinha especial admiração: Fernandes 

Figueira e Ulysses Vianna. Sobre o primeiro afirmou que “foi talvez a figura de médico que 

                                                           
136 Em torno da profilaxia das moléstias mentais, Diário de Pernambuco, 20/09/1931, p.16. 
137 Discurso na Sociedade de Medicina de Pernambuco, em 1931. Fonte: Diário de Pernambuco, 03/09/1931, 

p.03. 
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mais impressão me causou e cuja influência mais sinto em minha formação”138. Sobre o 

segundo disse: “(...) o homem que verdadeiramente me iniciou na psiquiatria, que me incutiu 

no espírito a noção de que no trabalho silencioso e sem preconícios saem, às vezes, as mais 

belas verdades, esse foi o professor Ulysses Viana”139. 

Contudo, quando falamos especificamente do projeto reformista de Ulysses no 

campo da Higiene Mental, não ficam evidentes as influências de nenhum destes médicos. O 

projeto higienista de Ulysses Pernambucano tem as marcas de um movimento internacional, 

iniciado pelo ativista e filantropo Clifford Beers, cuja influência foi subestimada, quando não 

esquecida, por grande parte dos autores que tratam das reformas empreendidas em 

Pernambuco.   

Ao relembrar e resumir a sua trajetória médica, Ulysses Pernambucano, em 1932, na 

Academia Nacional de Medicina, falou com orgulho de suas duas maiores realizações em 

Pernambuco: o fim dos métodos coercitivos na Tamarineira e a introdução em um programa 

de prevenção das doenças mentais140. 

Todo o projeto reformista de Pernambuco estava calcado no tripé: fim dos métodos 

coercitivos sobre os doentes mentais, a busca de um tratamento que visasse a reintegração 

social do doente e a prevenção das doenças mentais. Estes foram os mesmos ideais que 

motivaram Clifford Beers a iniciar o movimento internacional pela Higiene Mental. Embora 

não tenha gasto muitas linhas para tratar do tema, Ulysses Pernambucano reconheceu a 

influência deste sobre a organização dos seus projetos, onde “também seria preciso pensar na 

higiene mental. Sabe-se que o movimento nesse sentido partiu dos Estados Unidos e que 

Clifford Beers é o grande iniciador e animador desta cruzada” (PERNAMBUCANO, 1932: 

08). Após este trecho introdutório, na sua principal obra sobre a estrutura da Assistência a 

Psicopatas, ele prosseguiu falando dos desafios da psiquiatria em encontrar a causa de 

inúmeras doenças mentais incuráveis (esquizofrenia, demência precoce, as parafrenias, etc.), 

para que se pudesse evitá-las. Então, segue falando da necessidade de se combater a sífilis e 

os “tóxicos” (que eram duas dentre as causas associadas às doenças mentais) por meio não só 

do tratamento dos doentes, mas da educação do grande público. A busca de causas para atuar 

na prevenção, o tratamento livre de violência e o desejo de ressocialização do louco eram, ao 

                                                           
138 COELHO FILHO, 1952; HUTZLER, 1987; NASCIMENTO, 2007, etc. 
139 Discurso de posse na Academia Nacional de Medicina, em 1932. Fonte: Diário de Pernambuco. 13/04/1932, 

p.03. 
140 Na Academia Nacional de Medicina, a recepção do prof. Ulysses Pernambucano, Diário de Pernambuco, 

13/04/1932, p.03. 
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meu ver, os principais elos entre Pernambucano a Beers. 

A assistente social Eulina Lins e o então aluno de psiquiatria René Ribeiro 

escreveram um artigo sobre os quatro primeiros anos do SHM. Neste trabalho, relataram a 

abolição dos métodos coercivos no Hospital de Alienados (1926-1928), a readoção de práticas 

científicas no lugar e a sua posterior integração na rede hospitalar da Assistência a Psicopatas, 

em 1931. Segundo o artigo, após as reformas, este hospital ficou “perfeitamente integrado 

dentro dos princípios preconizados por Beers” (LINS & RIBEIRO, 1935b: 71). Ao fim do 

texto os autores situam o SHM como parte do “movimento mundial pró Higiene Mental” (id. 

ibid. 77) – movimento este iniciado por Clifford Beers. Meio século após escrever estas 

linhas, relembrando a trajetória de seu antigo professor, Ribeiro diria que:  

Ulysses Pernambucano seguia e aconselhava o emprego do método científico e 

propugnava reformas nos métodos de assistência aos psicopatas e o estudo científico 

das perturbações mentais e sua prevenção, derivados da experiência pessoal e do 

idealismo de Clifford Beers (RIBEIRO, 1984: 84). 

 

Posteriormente, René Ribeiro, novamente relembrando a época das reformas 

psiquiátricas empreendidas por Ulysses, voltou a dizer que a grande referência do grupo de 

psiquiatras de Pernambuco era o livro de Clifford Beers, Um espírito que se achou a si 

mesmo, que, na época, era “o ‘carro-chefe’ do movimento internacional pró-higiene mental” 

(RIBEIRO, 1990, p.20). A primeira edição deste livro foi publicada em 1908. O médico 

Afrânio Peixoto, um dos prefaciadores desta obra no Brasil, ao falar da importância de Beers, 

disse que este “do espírito: criou uma ciência nova, a Higiene Mental; do coração: promoveu 

um intenso movimento humanitário em favor dos loucos” (PEIXOTO, 1958 [1934]: 09). 

No dia 27 de setembro de 1933, quando Ulysses Pernambucano presidiu a sessão 

inaugural da LHM, ocorrida dentro do Hospital de Alienados, houve discursos de seus 

colaboradores José Lucena e Pedro Cavalcanti. Enquanto Lucena focou em expor as causas 

biológicas e sociais das doenças mentais, Cavalcanti discursou sobre a “personalidade de 

Clifford Beers, o fundador e o intensificador das ligas de higiene mental”141. Três anos depois, 

em uma reunião de membros da LHM (com a presença de Ulysses Pernambucano), o 

psiquiatra Gonçalves Fernandes, ex-aluno de Ulysses, foi saudado pelo grupo ali reunido, por 

ter batizado com o nome de “Clifford Beers” um novo Sanatório inaugurado em João Pessoa, 

                                                           
141 Diário de Pernambuco, 27/09/1933, p. 08. 
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na Paraíba142. 

Assim, fica evidente que a influência de Clifford Beers era marcante dentro deste 

grupo de psiquiatras do Recife. Embora bem menos comentada que as influências do Rio de 

Janeiro, essa influência americana sobre o grupo não passou de todo despercebida pela 

historiografia.  Bruno Nascimento (2007) comentou a influência de Clifford Beers sobre 

Ulysses Pernambucano, sobre a LHM (onde havia um grande quadro com a foto de Beers em 

sua sede, marcando-o como uma espécie de patrono) e também sobre o psiquiatra José Lucena 

– ao qual Nascimento dedicou maior parte do seu trabalho – nas vezes em que este falava dos 

malefícios do regime hospitalar de internamento sobre alguns tipos de doentes mentais 

(NASCIMENTO, 2007: 52, 64, 187, 190, 193). Outro que atentou para o caso foi o Stanley 

Blacke, para o qual a defesa que Ulysses fez de um modelo psiquiátrico mais voltado para o 

tratamento aberto (ambulatorial e domiciliar) que fechado, seria uma influência direta das 

ideias do americano Clifford Beers (BLACKE, 2011: 154-155). Todavia, essas referências da 

influência de Beers sobre Pernambucano não aprofundam os pontos de contato entre ambos.  

Dentre os autores aqui mobilizados, poucos mencionam o nome de Beers e, claro, a 

influencia que este teria exercido sobre essas reformas. Uma exceção está na tese de 

doutorado de Angélica Almeida, que ao mencionar a luta da psiquiatria contra o espiritismo – 

mas sem tratar especificamente da psiquiatria de Pernambuco – fala do papel da Higiene 

Mental no combate àquilo que se entendia como sendo os fatores sociais da loucura (o 

alcoolismo, a miséria, a ignorância, além das práticas espíritas). Definindo a Higiene Mental 

como “um instrumento de intervenção social”, Almeida (2007: 61) fala da importância 

internacional do livro A Mind That Found Itself (1908), apresentado como uma autobiografia 

de Clifford Beers em que ele descreve sua vivência como interno numa instituição de 

tratamento para alienados  

As ideias centrais desenvolvidas pelos adeptos desse movimento eram de procurar 

melhorar as condições de vida dos pacientes das instituições de tratamento e tentar 

impedir o surgimento dos transtornos mentais. As formas de intervenção na 

sociedade atingiram um amplo espectro: programas voltados para a infância nas 

escolas, aos trabalhadores nas indústrias, controle das informações dos meios de 

comunicação, projetos de prevenção ao alcoolismo e sífilis e de todos os possíveis 

fatores de risco na sociedade (id..ibid.: 61-62) 

 

Pelo exposto, dá para se ter uma ideia da centralidade do pensamento e da obra de 

Beers não apenas sobre Ulysses Pernambucano e o seu grupo de colaboradores. Sua 

                                                           
142 Gonçalves Fernandes, no ano anterior, havia sido convidado pelo Governo da Paraíba para compor a equipe 

que reformaria a assistência aos doentes mentais naquele estado. 
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influência teria sido marcante sobre o movimento da Higiene Mental pelo mundo. Então, cabe 

mostrarmos quem foi Clifford Beers, que livro é esse que ele escreveu e como ele teria 

influenciado o projeto reformista de Pernambuco. 

 

2.3.1 Afinidades entre Beers e Ulysses Pernambucano 

 

Clifford Whittingham Beers nasceu na cidade de New Haven, em Connecticut, no 

ano de 1876. Em 1894 ingressou no Sheffield Scientific School, em Yale, onde se graduou em 

1897. Então, foi para Nova York trabalhar como financista em uma companhia de seguros, 

pois, segundo ele, naquele momento, seu grande objetivo de vida seria enriquecer em Wall 

Street (BEERS, 1958 [1908]: 23-25). 

Enquanto a vida acadêmica e profissional de Beers caminhava, ele conviveu com o 

drama de seu irmão mais velho, que desenvolveu um quadro de epilepsia, a partir de 1894, 

mesmo ano em que Beers ingressou na universidade. A doença do irmão teria o abalado 

emocionalmente e desencadeado nele próprio um profundo medo de se tornar epilético (em 

parte pelo estigma que carregava a doença na época), o que se converteria em abalo em seu 

próprio sistema nervoso.  

Em 1900, seu irmão epilético morre e a autópsia revela um tumor na base do cérebro 

que teria sido a causa da doença. O medo de Beers da epilepsia se torna uma obsessão. Em 

junho deste mesmo ano ele tem a sua primeira crise nervosa, convicto de que a morte era 

preferível a desenvolver epilepsia. No dia 23 de junho, ele se atirou da janela do seu quarto, a 

cerca de 10 metros do solo. Sobreviveu, mas a tentativa de suicido lhe rendeu múltiplas 

fraturas (1958: 28-33).  

Após a fracassada tentativa de suicídio, Beers foi progressivamente desenvolvendo 

uma série de delírios, até ser diagnosticado como louco e internado. Toda a história, daí por 

diante, narra a passagem de Beers por três hospícios (dois privados e um público), através dos 

quais a sua saúde mental atravessou diversas etapas, indo da mais profunda depressão e 

silêncio, passando por delírios de perseguição, até a fase da superexcitação e dos delírios de 

grandeza, ao longo de três anos. O que todos os sanatórios tinham em comum, segundo seu 

relato, era a inadequação no trato com o louco e a loucura. O autor diz ter passado por vários 

tipos de maus tratos nas mãos de médicos e enfermeiros: foi cuspido, xingado, imobilizado 
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por regalos e camisas de força, enfrentou a solitária, passou fome, frio, dormiu na sujeira, 

enfrentou sessões de espancamento, etc. Foi desta experiência, segundo a sua narrativa, que 

nasceu o desejo de reformar todo o sistema manicomial dos EUA. O centro da proposta de 

Beers era a humanização do tratamento, que deveria, antes de qualquer coisa, ser baseado na 

amabilidade e no mais profundo respeito ao doente. 

Beers atribui a sua melhora a um ciclo de gentilezas que, às duras penas, ele 

conseguiu estabelecer com médicos e enfermeiros, onde seu bom comportamento passou a ser 

recompensado com inúmeros benefícios para os quais a resposta era um comportamento ainda 

melhor. O auge das “regalias” foi o seu ingresso em regime de Open Door progressivo, que 

passou de pequenos passeios pela cidade, até períodos de três dias consecutivos com sua 

família, deixando a sua palavra empenhada de que retornaria nos dias pré-estabelecidos. Beers 

atribui ao contato com o mundo exterior e com pessoas lúcidas, o seu retorno à sanidade. Em 

setembro, de 1903, ele recebeu alta.  

Após contar, com grande riqueza de detalhes, sua experiência traumática dentro dos 

manicômios, ele relata a sua volta ao mundo do trabalho bem como a rede de alianças que 

construiu com psiquiatras, intelectuais, empresários, altos funcionários públicos, etc., para 

publicar o seu relato autobiográfico e iniciar um movimento reformista no campo da saúde 

mental sem precedentes nos EUA. 

Sua autobiografia foi publicada em 1908, e se tornou mais que um best-seller, 

tornou-se o carro chefe do movimento pró Higiene Mental, como afirmou René Ribeiro e 

como afirmou Johannes Pols, “um símbolo dos objetivos do estabelecimento psiquiátrico” 

(1997: 57). De acordo com Pols, quando Beers publicou o seu livro já havia todo um 

movimento organizado por de trás, tendo sido a meta desta obra – supervisionada por 

psiquiatras aliados, desde o manuscrito – captar recursos financeiros para o movimento da 

Higiene Mental. Beers teria enviado exemplares gratuitos do livro para famílias ricas com 

doentes mentais em seu meio, como estratégia para levantar fundos ao projeto (1997: 51-52). 

Dois meses após a publicação, em março, teve início, oficialmente, a Sociedade de 

Higiene Mental de Connecticut (Connecticut Society), cujo principal objetivo, definido em 

seu estatuto, era “proteger a saúde mental do público em geral” – sendo uma espécie de 

precursora das Ligas de Higiene Mental que posteriormente se espalhariam pelo mundo. 

Contando com ampla rede apoiadora, Beers criou, em 1909, o Comitê Nacional de Higiene 
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Mental (National Committee for Mental Hygiene)143, que ele presidiu durante décadas. Esta 

instituição promoveu inúmeras mudanças na assistência psiquiátrica dos EUA: fiscalizou 

hospícios e combateu os métodos coercitivos; promoveu campanha para que psiquiatras 

fossem postos no cargo de direção destas instituições; estimulou a criação de ambulatórios; 

criou programas de prevenção às doenças mentais por meio de uma psiquiatria social; 

estabeleceu um programa de educação especial para os débeis mentais, etc. (WINSLOW, 

1958 [1928]: 14-15). Este movimento iniciado por Beers, nos EUA, se tornou um movimento 

internacional, e um de seus representantes no Brasil, certamente, foi Ulysses Pernambucano. 

Por trás de Clifford Beers estava uma equipe de psiquiatras, empenhados na 

profissionalização crescente de seu campo e na elevação do status da psiquiatria, na época 

muito mal vista não apenas pelo público em geral, mas também pelo próprio campo médico 

nos EUA. À frente desta equipe estava o influente psiquiatra Adolf Meyer, que viu na 

organização criada por Beers um veículo para divulgar suas próprias ideias reformistas para 

todo o país, muitas das quais, já estavam em curso no Instituto Patológico de Nova York onde 

ele atuou. A imagem que personificou o movimento pela Higiene Mental, mundialmente foi a 

de Beers, construído publicamente como um herói, cujo grande carisma e capacidade de 

mobilizar patrocinadores junto à sociedade civil, lhe garantiu a Presidência do Comitê 

Nacional até 1940. As divergências de ideias e disputa pelo poder interno da organização, 

entre Beers e a rede de psiquiatras, é um dos temas abordados no trabalhou de Pols, que 

estudou a trajetória da organização criada por Beers, até o ano de 1950 (POLS, 1997). 

Os pontos de contato entre os pensamentos de Beers e Ulysses são muitos, o primeiro 

deles seria a defesa da ideia de o louco não deveria ser punido, em hipótese alguma, ainda que 

fosse agitado ou teimoso, pois tais características seriam sintomas de sua doença, logo, não 

mereceriam punição. Deste modo, os loucos deveriam ser conduzidos por meio de 

estratagemas inteligentes, que envolvessem a negociação, o tato, a gentileza e a bondade 

(BEERS, 1958 [1908]: 49, 91, 186, 192, 193). 

Beers argumenta que o que deixa um doente agitado é a privação de seus direitos 

básicos e de pequenos prazeres (escrever cartas, ter acesso a distrações, tabaco, exercícios 

físicos, roupas dignas, etc.) e a imposição de maus tratos (pancadas, frio, fome, confinamento, 

                                                           
143 Posteriormente, a partir de 1950, chamado de National Mental Health Association,e, por fim, Mental Health 

America, o nome atual. A ONG ainda existe e anuncia os seguintes objetivos: melhorar as atitudes em relação às 

doenças mentais e aos doentes mentais;melhorar os serviços para pessoas com doença mental; etrabalhar para a 

prevenção de doenças mentais e a promoção da saúde mental. Fonte: http://www.mentalhealthamerica.net/our-

history (acessado 14/08/2018) 
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etc.). Deste modo, dizia que, desde que bem tratado, não haveria razões para nenhum louco 

ter um acesso de fúria (BEERS, 1958 [1908]: 150-155). 

Há um impacto de tais ideias sobre a atuação de Ulysses Pernambucano. Conforme 

vimos no capítulo anterior, sua primeira reforma no Hospício da Tamarineira, entre os anos de 

1924-1926, partiam justamente do princípio de que todos os métodos coercitivos deveriam ser 

abolidos no tratamento com os doentes mentais tidos como agitados (dopagem, células de 

isolamento, camisas de força, etc.), devendo ser substituídos por terapias relaxantes 

(clinoterapia e balneoterapia) e pelo gasto de energia no trabalho (PERNAMBUCANO, 

1932). Os pequenos prazeres dos alienados eram promovidos por campanhas de doações de 

brindes, doces, cigarros e dinheiro para a Tamarineira, a exemplo do Natal de 1931144. 

Tal qual Beers, Pernambucano acreditava que o psiquiatra deveria ser um defensor 

do direito dos loucos. Dizia ele que “o psiquiatra é o protetor do doente mental. Essa função é 

inerente à sua pessoa. (...). O que permite que seus doentes andem nus, cobertos de vermina e 

cheios de equimoses – não é um psiquiatra” (PERNAMBUCANO, 1943: 160). Um maior 

esclarecimento sobre esse ponto nos é dado por seu ex-aluno, o psiquiatra Arnaldo Di Lascio, 

que expões o seguinte conjunto de “direitos” dos doentes mentais 

à luz solar, ao ar livre, às camas forradas, à alimentação suficiente, à roupas, a 

medicamentos adequados, a trabalhos que os readaptassem (...), à assistência dos 

seus familiares ou, na falta destes, à assistência hetero-familiar, e até ao amparo 

psiquiátrico depois de saídos do hospital, afim de evitar conflitos de ambiente, 

protegendo-os contra novas crises, tudo foi para eles defendido com ardor e 

conseguido por Ulysses pernambucano (DI LASCIO, 1945: 254) 

 

Aquilo que Di Lascio apontou como sendo o “direito” dos loucos, defendido por 

Ulysses, eram os mesmos “direitos” preconizados por Beers, ao longo de todo o livro.  

 As teses defendidas por Clifford Beers partem sempre do princípio de que o louco 

não seria nunca uma pessoa desprovida de razão por completo, este sempre seria guiado por 

uma lógica, ainda que particular. Ele considera que, mesmo quando estava mais afundado em 

suas alucinações, todas as suas deduções eram equilibradas, embora partissem sempre de 

premissas falsas (BEERS, 1958 [1908]: 62). Por essa razão, o louco saberia reconhecer e 

retribuir um tratamento humanizado, desde que o recebesse (1958: 205). Daí a importância 

terapêutica do louco não ser abandonado por seus familiares, parentes e amigos. Beers não 

apenas denuncia o abandono como fonte de sofrimento para os seus companheiros de 

                                                           
144 Diário de Pernambuco, 18/12/1931, p.03. 
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infortúnio, como atribui a sua própria cura ao contato permanente com parentes e amigos 

(1958: 65, 66, 172). Para o autor, o contrário também seria verdadeiro, da mesma forma que a 

companhia e o afeto de pessoas lúcidas teriam poder de cura, a solidão por longos períodos, 

teria o poder de enlouquecer pessoas sãs – o exemplo de uma maior incidência de loucura em 

algumas profissões (mineiros, pastores, etc.), para ele, seria prova disso. 

Da mesma forma, para Ulysses Pernambucano a manutenção das redes de 

sociabilidade do doente mental era central, constituindo o elemento chave da sua segunda 

reforma psiquiátrica. Neste modelo, o isolamento em hospital fechado era destinado apenas 

aos doentes com crises agudas ou que fossem condenados pela Justiça a cumprir sentença 

criminal; aos demais eram destinados o ambulatório, o hospital aberto, a colônia agrícola e a 

assistência hetero-familiar. A liberdade, em seus diversos níveis, deveria ser a regra, por isso, 

segundo ele, “sempre que possível o doente deve ser entregue à própria família, para que 

possa viver livre, trabalhar, sentir-se reabilitado especialmente do ponto de vista econômico, 

situação psicologicamente útil [...]” (PERNAMBUCANO, 1938: 09). 

Vale ressaltar que Beers não se opôs à prática do internamento do louco. A 

legitimidade do manicômio e do confisco da liberdade não estava em discussão em seu 

pensamento. Segundo ele, “sem dúvida um louco é louco, e enquanto tal deve ser internado 

num sanatório para se tratar [...]” (BEERS, 1958 [1908]: 181). Tampouco considerou o seu 

próprio internamento injusto: “Posto naquele tempo eu receasse o internamento, era o melhor 

partido a tomar no meu caso” (1958: 69). Inclusive, advogava o lado terapêutico que teve 

sobre a sua saúde o contado com o ambiente verde (rural) e arejado, onde estava localizado o 

segundo hospício onde se internou (1958: 70). Sua luta era pela humanização da internação e 

não pelo seu fim. 

Provavelmente, uma das ideias mais instigantes de Clifford Beers era a de educar a 

população para que desenvolvesse um novo olhar diante do louco e da loucura. O autor 

denuncia o estigma social que recaia, não apenas sobre o louco, mas sobre sua família e sobre 

os hospícios. Tal preconceito resultava em atraso no tratamento e a piora do doente (1958: 

69). Seu objetivo era que o adoecimento mental fosse encarado como o adoecimento de 

qualquer outra parte do corpo, e uma vez que o paciente tenha recebido alta, não haveria mais 

razão para discriminações de qualquer tipo (1958: 181), como, por exemplo, as encontradas 

no mercado de trabalho. Não apenas a dificuldade de se encontrar um empregador é 

denunciada, mas também a má qualidade dos empregos, pois aos egressos dos manicômios 

somente seriam oferecidos trabalhos manuais e de baixa responsabilidade, enquanto que os 
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cargos de confiança seriam inacessíveis (1958: 175-176). Neste ponto específico, o autor se 

coloca como um homem de sorte, pois não enfrentou este tipo de dificuldade, tendo seu antigo 

chefe o recolocado no mercado financeiro sem qualquer ressalva quanto ao seu passado no 

hospício, segundo sua narrativa.  

A dificuldade do louco em se reinserir no mercado de trabalho também era uma das 

preocupações do grupo de psiquiatras que se formou em volta de Ulysses Pernambucano 

(RIBEIRO, 1935a; 1937a). Da mesma forma, o tema do preconceito com a doença mental e 

com o hospício, como uma das principais causas de atraso no tratamento das doenças mentais 

foi alvo das denúncias de Ulysses 

Vivemos nós, neuropsiquiatrias, a afirmar todos os dias, baseados nas nossas 

estatísticas, que a porcentagem de cura das doenças mentais é muito maior quando 

se institui o tratamento precoce. Na prática, o que se verifica é a abstenção do apelo 

à medicina. Em parte, em virtude do preconceito ainda bastante arraigado de que as 

doenças mentais são vergonhosas (...) e também porque não estão ao alcance dos 

doentes cuidados adequados. (...). Os primeiros cuidados ao doente mental são, na 

maioria dos casos, os do espiritismo, do rezador ou do curioso. O internamento em 

hospital psiquiátrico é outra barreira a vencer porque novo preconceito se apresenta: 

o de que a mancha da doença mental, tratada no hospital, acompanhará o infeliz por 

toda a vida. Tenho encontrado casos em que esse preconceito, mesmo nas classes 

mais cultas, é tão forte que acham preferível que o doente exiba suas perturbações 

mentais pelas ruas, entre os conhecidos e até no local do trabalho, a recolhê-lo, 

discretamente, a um hospital. (PERNAMBUCANO, 1943: 156) 

 

A educação da população a respeito da loucura foi uma das principais metas do SHM 

e da LHM. Para isso, tanto em parceria, quanto separadas, essas instituições promoveram 

palestras (em escolas, quartéis e fábricas), conferências radiofônicas, etc. O serviço de 

visitadoras do SHM e o Boletim de Higiene Mental (o jornal da entidade), foram criados 

somente para cumprir esta tarefa de educação da sociedade.    

A crença de que as doenças mentais em nada diferiam das outras formas de 

adoecimento fez com que Beers defendesse com entusiasmo a ideia de que estas não apenas 

poderiam ser tratadas, como poderiam ser prevenidas. Beers revela o seu desejo de criar uma 

“organização central”, que reunisse especialistas, para tocar aquilo que ele definia como um 

“projeto humanitário e de grande alcance”, cujo objetivo era chegar até “os confins da terra” 

(BEERS, 1958 [1908]: 180). Daí nasce o seu plano de aglutinar em torno de si “homens de 

dinheiro que amparem o movimento”, que visava também pesquisar as causas das doenças 

mentais e removê-las, economizando “milhões em dinheiro” (1958: 181). 

Evidentemente, como médico, Ulysses Pernambucano propagandeava a possibilidade 
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de cura, dizia ele que “incumbe a nós, neuropsiquiatras, fazer a grande campanha de 

demonstrar, pelos nossos êxitos terapêuticos, que as doenças mentais são tão curáveis quanto 

outras quaisquer, desde que tratadas no tempo útil” (PERNAMBUCANO, 1943: 156-157). 

Todavia, a ideia da profilática, segundo a qual prevenir doenças seria muito melhor que 

remediá-las, tanto do ponto de vista médico quanto do econômico, foi a grande bandeira 

científico-política do grupo psiquiátrico do Recife. Seguindo a mesma linha econômica de 

Beers, Ulysses dizia que “custa muito menos evitar que curar. Uma política bem orientada de 

prevenção às doenças mentais implicaria em grande economia. Calcule quanto vem a custar à 

coletividade um doente mental que passa vinte ou trinta anos internado”145. Por esta razão, a 

prevenção das doenças mentais, para ele, deveria ser, acima de tudo, um projeto permanente 

de Governo 

O que desejam os neuro-higienistas é que os homens de governo se capacitem de 

que a política de internar doentes, aumentar hospitais, desenvolver colônias sem 

cuidar de prevenir doenças mentais, de combater as causas das psicopatias, é tão 

errônea quanto seria a que construísse hospitais para doenças contagiosas e não 

tratasse de evitá-las.146 

 

Ulysses não deixava de apontar para a necessidade de se averiguar as causas 

biológicas das doenças mentais: “uma das tarefas elementares da neuro-higiene é estudar 

influências de ordem muito geral, como raça, idade, intoxicação, infecção, traumatismos 

físicos e morais, etc. na gênese das psicopatias”147. Entretanto, em coerência com a proposta 

política de atuação, nunca deixou de enfatizar a necessidade de investigação das causas 

sociais das doenças mentais, pois conforme já expusemos anteriormente, a higiene era uma 

ferramenta de intervenção social. 

Na conclusão de seu livro, Beers fala que, em 1900, ano em que adoeceu, um milhão 

de pessoas, só nos EUA, também adoeceram mentalmente. Então, afirma que metade desses 

casos poderiam ter sido evitados, se medidas profiláticas fossem tomadas, sobretudo na 

infância. Fala da ampliação dos seus projetos que passaram “da reforma à cura, da cura à 

prevenção” (BEERS, 1958 [1908]: 205), prevenção esta que deveria ocorrer o mais cedo 

possível na vida de um indivíduo. Como vimos anteriormente, a preocupação de Ulysses com 

a infância, via de regra, é atribuída a Fernandes Figueira, mas fica evidente que esta temática 

também estava colocada em Beers. A saúde mental infantil foi o que mobilizou os primeiros 

                                                           
145 Doenças Mentais e Higiene, Diário de Pernambuco, 04/04/1937, p.15 
146 Doenças Mentais e Higiene, Diário de Pernambuco, 04/04/1937, p.15 
147 Doenças Mentais e Higiene, Diário de Pernambuco, 04/04/1937, p.15 
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quinze anos de carreira de Ulysses, como mostram seus principais artigos publicados entre as 

décadas de 1910 e 1920. Essa preocupação foi o que moveu seu trabalho nas instituições de 

ensino em que atuou, motivando-o a criar o Instituto de Psicologia, cujas pesquisas eram 

voltadas prioritariamente para à infância. No trecho a seguir, podemos observar essas ideias 

Quantos erros fatais para a saúde psíquica se cometem correntemente na esfera da 

educação doméstica e no da educação escolar! Quanto concorreria para diminuir o 

número de neuróticos uma preparação bem orientada dos pais para suas relações 

com os filhos e dos mestres com seus discípulos! (PERNAMBUCANO, 1943: 157) 

 

Pernambucano denuncia a escola tradicional, com seus métodos coercitivos 

(palmatória, castigos, etc.) – métodos que chamou de “nazifascistas” – como causadores de 

doenças mentais entre a juventude (1943: 157).  

Clifford Beers, por sua vez, encerra seu livro dizendo que contava com o apoio de 

vários especialistas e filantropos que, tanto nacionalmente, quanto internacionalmente, 

criariam as sociedades, comitês, ligas e associações de Higiene Mental pelo mundo (BEERS, 

1958 [1908]: 205). Ulysses foi um desses colaboradores, pois além de delegado regional da 

LBHM148, ele, ao organizar os serviços da Assistência a Psicopatas de Pernambuco, projetou 

o SHM, criando depois a LHM de Pernambuco – dando prosseguimento às pautas de Beers 

em Pernambuco. 

Em resumo, os grandes pontos de contato entre as propostas reformistas de Clifford 

Beers e Ulysses Pernambucano são: 1. o fim dos métodos coercitivos no tratamento da 

loucura; 2. a adoção de um tratamento humanizado nos hospícios entendido como a garantia 

roupas dignas, limpeza, diversão e ocupação aos internos; 3. a manutenção, tanto quanto 

possível, das redes de sociabilidade do doente (amigos, família, emprego, etc.); 4. a educação 

da população sobre a loucura, visando combater preconceitos com o louco, com sua família, 

com os hospícios, etc.; 5. o foco maior na prevenção que no tratamento das doenças mentais, 

sobretudo durante a infância. Essas foram as principais bases da Psiquiatria Social advogada 

por Ulysses Pernambucano, tema sobre o qual foi taxativo: “nenhum psiquiatra hoje, digno 

desse nome, deixa os novos aspectos do que se poderá chamar a psiquiatria social. É por esses 

estudos que nós chegaremos a assentar, em bases sólidas, a higiene mental” 

(PERNAMBUCANO, 1943: 159). 

                                                           
148 Ulysses Pernambucano era o responsável por tocar em Pernambuco as pautas da Liga Brasileira de Higiene 

Mental, um exemplo disso eram as semanas antialcoólicas que, nos seus primeiros anos, seguiam a agenda ditada 

pela LBHM, sediada no Rio de Janeiro, o mesmo com “o dia antivenéreo”. Fonte: Diário de Pernambuco, 

07/09/1935, p. 06. 
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2.5 A perseguição política aos projetos reformistas 

 

Saindo do campo das ideias de Ulysses Pernambucano, vou contextualizar o cenário 

em que elas foram postas em prática. O objetivo será apresentar o Governo de Lima 

Cavalcanti, no interior do qual a reforma psiquiátrica estava sendo implementada. Lançando 

luz sobre esta conjuntura, descobrimos novos atores que, ocupando cargos mais altos que os 

de Ulysses no interior do Governo, também estavam implementando uma agenda reformista. 

A alcunha de comunista foi posta sobre esta elite progressista e com Ulysses não foi diferente. 

Sua atuação reformista, no sentido de reduzir a repressão sobre a religiosidade negra, bem 

como a sua aproximação com os pais de santo, lhe tornaram um alvo da oposição 

conservadora. 

O cenário político brasileiro e pernambucano estava radicalizado durante a década de 

1930. Carlos Lima Cavalcanti foi um ferrenho opositor do Governo de seu antecessor, Estácio 

Coimbra (1926-1930) e um entusiasta da Aliança Liberal – o movimento político que 

conduziu Getúlio Vargas ao poder em 1930. Aliado de primeira hora do movimento armado 

que conduziu Getúlio Vargas ao poder, Cavalcanti foi empossado como Interventor Federal, 

após o General Juarez Távora ocupar o Recife, em setembro de 1930, e depor Coimbra. Lima 

Cavalcanti foi um grande aliado de Vargas e se manteve no cargo de Interventor até ser eleito 

Governador de Pernambuco, pelo voto popular, em 1935 (dos vinte interventores nomeados 

por Vargas em 1930, apenas nove foram reconduzidos ao poder via voto popular) 

(PANDOLFI, 1997: 13). 

A partir de 1935, as relações entre Cavalcanti e o Presidente Vargas, que já estavam 

bastante desgastadas por conflitos orçamentários, pioraram, sobretudo, pela posição pessoal 

do Governador de não apoiar um projeto de reforma constitucional que permitiria a 

perpetuação de Vargas no poder por meio de eleições a partir de 1938. Antigo aliado de 

Cavalcanti, o Deputado Federal (por PE) e Ministro do Trabalho, Agamenon Magalhães, 

neste cenário, se consolidou como um opositor deste, atuando no sentido de piorar ainda mais 

a relação do Presidente da República com o Governador de Pernambuco (LEVINE: 1980,  

137). No plano interno Cavalcanti teve que equilibrar dentro do seu Estado os interesses de 

grupos políticos rivais. De um lado, estavam políticos tradicionais que, assim como ele, 

faziam oposição ao antigo grupo de Estácio Coimbra, chegando ao poder somente após vitória 
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da Revolução de 1930. Do outro lado, estavam os noviços políticos, grupo heterogêneo, 

recém-chegados na vida pública. No interior deste grupo havia um pequeno grupo de 

reformadores sociais, constantemente acusados de comunistas pelos políticos tradicionais, 

sobretudo os pertencentes à antiga oligarquia rosista149, alijada do poder pela Revolução de 

1930 (LEVINE, 1980: 135-136). 

Carlos Lima Cavalcanti era bacharel em Direito, proprietário de um jornal, usineiro e 

proprietário de terras – um filho da elite tradicional. Mesmo com essas credenciais, neste 

cenário complexo, ele cercou-se de um secretariado composto por jovens defensores de ideais 

progressistas, tais como Paulo Carneiro (na pasta da Agricultura, Indústria e Comércio), 

Sylvio Granville (Secretaria de Fazenda) e Nelson Coutinho (Secretária de Justiça e Negócios 

Interiores). Subordinado a este último estava Ulysses Pernambucano (Diretor Geral da 

Assistência a Psicopatas). Este secretariado implementou diversos projetos de reforma e 

terminou sendo cassado, sob a acusação de serem todos comunistas (LEVINE, 1980: 136).  

Por ocuparem postos-chave no primeiro escalão do Governo, Paulo Carneiro, Nelson 

Coutinho e Sylvio Granville eram os maiores alvos das acusações públicas de comunismo, 

promovidas por deputados da oposição ao longo do ano de 1935. No auge da crise política, 

Lima Cavalcanti precisou emitir nota pública em defesa de seu secretariado, ressaltando o 

caráter “técnico” e “apolítico” de suas atribuições.  O Diário de Pernambuco (jornal de 

oposição ao Governo) chegou mesmo a procurar Carneiro, Coutinho e Granville para que 

respondessem a um “ligeiro inquérito”, cujo título era “Idéias Políticas e Sociais dos 

Secretários de Estado”, onde deveriam opinar sobre assuntos como a legitimidade da 

propriedade privada (da terra e dos instrumentos de trabalho), do direito de herança e o que 

pensavam sobre o conflito capital X trabalho150. 

Apesar de toda a prudência dos acusados, as denúncias parlamentares de que haveria 

uma “célula comunista no Governo”151 não cessaram. Marcos Chor Maio e Marcos Jungmann 

Bhering analisaram a trajetória de Paulo Carneiro neste contexto de radicalização política e 

                                                           
149 Modo como era denominado o grupo político chefiado pelo Senador Francisco de Assis Rosa e Silva (1857-

1929), político desde os tempos do império, se tornou um dos parlamentares mais influentes do Nordeste durante 

a primeira República.   
150 Apenas Paulo Carneiro respondeu a enquete, onde se declarou positivista e seguidor das ideias sociais de 

Augusto Comte, ressaltando que esses ideais objetivavam tanto o pacifismo quanto uma maior harmonia social. 

Por este viés respondeu todas as perguntas. Coutinho, quando procurado, fez referência à nota pública do 

Governo e se recusou a conversar com o jornalista. Granville, na mesma linha, se afirmou como um técnico – em 

suas palavras, um “gerente de banco” – afirmando que só daria declarações inerentes aos assuntos 

administrativos da sua função. Fonte: Diário de Pernambuco, 8/06/1935, p.01. 
151 Diário de Pernambuco, 11/07/1935, p.01. 
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demonstraram como este técnico – formado em Química Industrial pela Escola Politécnica do 

Rio de Janeiro –, adepto do credo positivista e de uma visão cientificista de gestão pública, foi 

confundido com um militante comunista em Pernambuco em 1935. Os autores expõem o 

projeto reformista de Carneiro que, dentro de uma concepção tecnicista (cientificista) de 

modernização do campo, propôs uma política de amparo social ao trabalhador rural, que 

abarcava investimentos em educação agrícola (em níveis técnico e superior), descontos em 

impostos para as pequenas propriedades, concessão em linhas de crédito, diversificação 

agrícola e a promoção do cooperativismo. Não tardou para que seus projetos que “regulavam 

a iniciativa privada com o objetivo de estruturar a vida econômica e social do estado”, fossem 

apontados como sendo de orientação comunista (BHERING & MAIO, 2010: 445-446). A 

partir de então este secretário foi alvo de perseguição pública. 

Ainda que menos visado do que os secretários do primeiro-escalão, Ulysses 

Pernambucano foi contabilizado entre os “comunistas” do Governo. Conforme dissemos 

anteriormente, o trabalho do SHM, junto às religiões de matriz africana, conduziram-no a 

negociar o fim das batidas policiais nos terreiros da grande Recife. Essa associação de setores 

do Governo com os pais e mães de santo da cidade teria despertado a fúria dos setores 

católicos mais radicais da elite, onde, dentre eles, estavam o Ministro Agamenon Magalhães e 

o Deputado Andrade Bezerra – Presidente da Câmara de Deputados. Ulysses e o sociólogo 

Gilberto Freyre (seu primo e aliado) passaram a ser chamados de comunistas a partir de então 

(LEVINE, 1980: 114-115; 137-138).   

A parceria do SHM com os terreiros teve longa duração. Em 1935, Ulysses 

conseguiu, junto ao Governo, suspender a taxa das licenças para os “toques” (os cultos), que 

muitas lideranças de terreiro se queixavam, pois não tinham condições de pagar. Os pais de 

santo conquistaram um espaço de negociação no Governo sem precedentes em Pernambuco. 

Foi esta parceria que possibilitou a Gilberto Freyre e Ulysses Pernambucano organizarem o I 

Congresso Afro-brasileiro do Recife, em 1934 – sobre o qual tratarei no próximo capítulo. 

 Certa vez, a Comissão de Censuras das Casas de Diversões Públicas solicitou ao 

Secretário de Segurança que os “toques” fossem reduzidos. Este foi consultar o Babalorixá, 

Pai Anselmo (que ajudou a organizar o I Congresso Afro-Brasileiro, juntamente com o Pai 

Rosendo e Pai Oscar), que, em parceria com as autoridades, fixou a quantidade em dezoito 

“toques” anuais, estabelecendo inclusive um calendário. Diante da nova medida, o Pai Oscar 

foi a público discordar dos dias de culto estabelecidos por Anselmo, recusando-se a reduzir 

seus 28 “toques” anuais. Chamado por jornalistas a opinar sobre o caso, Ulysses 
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Pernambucano se manteve neutro e se limitou a dizer que não tinha opinião sobre o assunto e 

mandou os repórteres procurarem o Pai Anselmo, propositor da medida. O psiquiatra falou 

que desconhecia as reclamações por parte dos demais pais de santo e manifestou a opinião 

pessoal, de que a nova medida evitaria “abusos” – sem definir quais abusos seriam estes152.   

O psiquiatra René Ribeiro, membro do SHM na época, está entre os que apontaram o 

quanto essa postura pública de Ulysses Pernambucano e Gilberto Freyre, de aproximação com 

a religiosidade de matriz africana desagradou aos setores mais conservadores da sociedade153. 

Tamanha liberalidade seria totalmente revertida durante o Governo seguinte, de Agamenon 

Magalhães, no período do Estado Novo (1937-1945), onde os terreiros voltaram a ser alvos da 

repressão policial. Não que a repressão tivesse cessado durante o Governo de Lima 

Cavalcanti, mas a partir de então os estudos de psiquiatria não serviriam mais de pretexto para 

que nem um único terreiro permanecesse aberto em Pernambuco (PADOVAN, 2007: 73). 

 

2.6 O fim do projeto reformista 

 

A partir de agora vou abordar a saída de Ulysses Pernambucano do Governo, 

apresentando, por meio de novos documentos, o cenário que o fez abdicar de seu maior 

projeto, a Divisão de Assistência a Psicopatas de Pernambuco. Deste modo, vou situar a crise 

da Assistência a Psicopatas dentro de uma crise mais ampla, que abarcava as contas do 

Governo Lima Cavalcanti, traçando, assim, uma narrativa mais densa das causas do combate 

ao seu projeto reformista, causas estas de natureza política e econômica. 

A maior crítica enfrentada por Ulysses Pernambucano, ao contrário dos Secretários 

do primeiro escalão do Governo, não era acusação de comunismo, mas de que o seu órgão, a 

Divisão de Assistência a Psicopatas, era caro demais para as contas de um Estado pobre, 

sendo fonte de esbanjamento do dinheiro público num cenário de escassez de recursos. Esta 

acusação acompanhou a Assistência desde a sua fundação, por mais que o seu criador se 

esforçasse em convencer a opinião pública de que este era o serviço mais barato do Brasil, 

custando sete vezes menos que o do Distrito Federal, segundo os seus cálculos 

(PERNAMBUCANO, 1932: 09-15). Com a passagem do tempo, as críticas foram se tornando 

                                                           
152 Diário de Pernambuco 23/07/1935, p.10. 
153 “Gilberto Freyre: o reformador Social”, Diário de Pernambuco, pp. 04-05 
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cada vez mais veementes. No terceiro154 (1934) e quatro155 (1935) aniversário da Assistência 

a Psicopatas, Ulysses teve que defender a viabilidade econômica do seu projeto, apresentando 

números – sobretudo nesta última ocasião, onde falou da pressão que o Governador sofria 

para por fim a este projeto, que permanecia existindo por causa dos esforços pessoais de Lima 

Cavalcanti. Em 1935, três meses após este discurso de Ulysses, deputados oposicionistas 

acusavam Lima Cavalcanti de inábil para definir hierarquias nos gastos públicos, tendo 

dotado com igual orçamento, entre os anos de 1931 e 1933, a Assistência a Psicopatas e a 

Diretoria de Agricultura, órgão responsável por proporcionar “o desenvolvimento das fontes 

de riqueza do Estado” 156.    

As críticas orçamentárias tiveram grande repercussão, quando se considera a 

informação de que Pernambuco só conseguiu fechar o ano fiscal equilibrado 14 vezes, durante 

os primeiros 47 anos de República, e que somente uma vez, depois de 1890 o estado teve 

superávit por três anos consecutivos (LEVINE, 1980: 220-221). Ulysses Pernambucano 

contra-atacou e acusou publicamente o Governo Federal de explorar Pernambuco e os demais 

estados da federação. Em um discurso no Congresso do Sindicato dos Médicos, na qualidade 

de Presidente do Sindicato, ele exaltou a grandiosidade de Pernambuco e acusou a União de 

“espoliar” o seu estado, gastando o dinheiro dos impostos de maneira pouco eficiente e 

“esbanjatória” no Rio de Janeiro. Falou da necessidade de se organizar um movimento, ainda 

que pacífico, para reivindicar os “direitos de sua terra” 157. Ulysses voltaria a este tema 

inúmeras vezes, tal qual na ocasião em que tomou posse como Professor Catedrático da 

recém-criada Cadeira de Semiologia Neuropsiquiátrica, na Faculdade de Medicina, onde, em 

seu discurso, voltou a atacar o Distrito Federal, com seus altos salários e verbas de sobra para 

financiar empreendimentos públicos e privados, enquanto Pernambuco permanecia 

abandonado à própria sorte. Ele declarou que a Capital era um “carro de luxo” puxado por 

“locomotivas” (os outros estados)158. Estes discursos regionalistas por parte de Ulysses 

Pernambucano, certamente nada tinham de comunista, mas eram reverberados pelo Diário 

Pernambuco, que, em outros contextos, citava as suas frases para atacar o Governo Federal. A 

oposição pública de Ulysses a Getúlio Vargas contribuiu para o seu ostracismo após a 

centralização política promovida pelo Estado Novo (1937-1945).   

                                                           
154 Diário de Pernambuco, 17/05/1934, p.03. 
155 Diário de Pernambuco, 17/05/1935, p.04. 
156 Diário de Pernambuco, 01/08/1935, p.03. 
157 Diário de Pernambuco, 12/11/1933, p.03. 
158 Diário de Pernambuco, 15/11/1933, p.10. 
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A situação atingiu níveis críticos em agosto de 1935, quando, sofrendo com os cortes 

de verbas, Ulysses entrou num acordo com a Secretaria de Segurança, criando novas regras 

para o recebimento na Tamarineira de pessoas com suspeitas de loucura vindas da delegacia. 

A Secretaria emitiu uma portaria determinando que as guias para recolhimento de suspeitos de 

alienação mental, transferidos para o hospício, fossem preenchidas pelo delegado auxiliar, e 

não mais por policiais, “declarando-se, além dos elementos de identificação, os motivos que 

fazem suspeitar o paciente a internar-se atacado de loucura”. A medida visava dificultar a 

transferência de alienados para o hospício. Paralelamente, deputados da oposição 

denunciavam, na Câmara, a superlotação do Hospital de Alienados, que se recusava a atender 

novos pacientes, enquanto os loucos se amontoavam na cadeia pública, piorando o seu estado 

de saúde por conta do hospital superlotado159. O agravamento da situação financeira fez com 

que Ulysses se exonerasse do Governo na segunda semana de novembro, alegando a 

necessidade de cuidar de assuntos particulares. Contudo, a falta de verbas como a causa real 

do seu ato foi assunto público160. A gota d’água, segundo Luiz Cerqueira, amigo de Ulysses, 

teria sido um episódio em que a Santa Casa de Misericórdia tentou transferir um determinado 

número de doentes para a Tamarineira, já lotada, e o diretor do lugar recusou-se a recebê-los 

(CERQUEIRA,1945: 299). Posteriormente, Cerqueira trouxe mais detalhes sobre o ocorrido 

Ulysses vinha pedindo o aumento de verbas para manter e ampliar os serviços de 

Assistência a Psicopatas e o recurso que achou para pressionar o Governo, ao 

mesmo tempo em que ameaçava se demitir, foi recusar-se a internar mais doentes, 

que terminariam se acumulando nas cadeias. Chamado à Chefatura, o titular exige as 

internações. Às ponderações de Ulysses, teria retrucado: 

– Onde comem dois comem três. 

– Onde comem dois, três passam fome, teria sido a resposta de Ulysses. E pede 

demissão. Estávamos a 08 de novembro (CERQUEIRA, 1978: 63-64). 

 

Em consonância com as informações acima, há uma carta que Ulysses publicou no 

dia 15 de agosto161, dois meses antes de se exonerar, onde dizia ver a sua “carreira como 

administrador público quase que como encerrada”. No texto expressava sua gratidão por 

Sérgio Loreto e Lima Cavalcanti, os dois governadores que, segundo ele, mais fizeram pela 

saúde mental em Pernambuco. Em contrapartida denunciou o abando da mesma durante 

                                                           
159 Diário de Pernambuco, 10/08/1935, p.03. 
160 Diário de Pernambuco, 12/11/1935, p.03. 
161 Esta carta é datada do dia 10 de agosto, tendo como destinatário o deputado Livino Pinheiro, que cobrou de 

Ulysses Pernambucano explicações sobre a crise na Tamarineira. Outros deputados já vinham atacando o 

Governo por meio da Assistência a Psicopatas, somente neste mês de agosto, Pio Guerra e João Cleophas, na 

questão do orçamento, assim como Antônio Fonte, na questão da superlotação, já haviam atacado a Assistência a 

Psicopatas. 
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gestão de Estácio Coimbra, do qual ele diz que herdou um hospital onde faltava espaço até 

mesmo no chão para que os doentes pudessem dormir. Então declara orgulhosamente que, 

neste momento em que escrevia, atendendo a um número várias vezes maior de doentes – 

1.628 no total, sendo 609 internados – nem um único dormiria no chão. Todavia reconheceu a 

superlotação, tanto na Tamarineira quanto na Colônia de Barreiros, e afirmou que este é um 

problema generalizado, onde até em São Paulo, estado visto como referência, segundo ele, 

centenas de loucos dormiriam na cadeia por falta de espaço no Hospital do Juqueri162.  

O fato é que desde o mês de março, de 1935, a imprensa já cobrava explicações de 

Ulysses Pernambucano sobre a sua recusa em receber novos pacientes, enquanto que as celas 

da cadeia estavam lotadas de loucos. Ele respondia que há dois anos a verba da Assistência 

havia sido reduzida de 60 para 40 contos mensais, o que limitava a sua capacidade de receber 

novos doentes crônicos163. Logo, ao que tudo indica, Ulysses adotou uma política de recusar 

novos internamentos para prestar atendimento, com um mínimo de qualidade, aos já 

internados ao mesmo tempo em que chamava a atenção para o corte de verbas. Quando esta 

estratégia se tornou insustentável, teve que abandonar o seu posto. 

 

2.7 A perseguição aos supostos comunistas do Governo após o Levante de 1935 

 

O mês de novembro de 1935 foi especialmente dramático na vida de Ulysses 

Pernambucano. Na primeira semana deste mês, suicidou-se, aos 30 anos de idade, o chefe do 

Serviço Aberto da Assistência a Psicopatas, o psiquiatra Gildo Neto, ex-aluno de Ulysses, e, 

segundo diversos relatos, seu “homem de confiança”. No dia 08 de novembro, Ulysses é 

forçado a deixar o posto de diretor da Assistência a Psicopatas, a sua maior realização na 

administração pública. Na última semana de novembro, seria acusado de conspirar contra a 

segurança nacional, sendo preso já no início de dezembro.  

O objetivo deste tópico é contextualizar a perseguição que Ulysses sofreu, tanto no 

plano micro, da sua trajetória associada à esquerda política por seus inimigos diretos, quanto 

no plano macro, de um amplo processo de depuração das elites164, que preparou o caminho 

                                                           
162 “Os serviços de assistência a psicopatas em Pernambuco”, Diário de Pernambuco, 15/08/1935, p.10. 
163 Diário de Pernambuco, 13/03/1935, p.10. 
164 Processo de afastamento da cena pública de atores políticos, inicialmente aliados a Getúlio Vargas, que com a 

passagem do tempo foram se reconfigurando como opositores do governante. Este processo teria ocorrido entre 

1930 e 1937 (PANDOLFI & GRYNSZPAN, 1997)  
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para o Golpe do Estado Novo. Deste modo, analiso comparando-o com a de outros 

personagens, de dentro e de fora do cenário pernambucano, que tiveram um destino 

semelhante ao seu neste mesmo contexto político.  

A causa da superlotação dos hospícios brasileiros foi tratada por Ulysses 

Pernambucano em diversas ocasiões, sempre por um prisma diversificado que englobava 

fatores biológicos e sociais. Na carta anteriormente mencionada, onde tratou das críticas que 

sofria, dentre as causas sociais da superlotação, ele aponta “as dificuldades da vida, cada vez 

maiores para a classe pobre”. Em outras palavras, as condições de vida inerentes à pobreza 

causavam adoecimento mental. Para superar este problema ele aponta: “uma reforma social 

que facilite ao Estado maiores recursos – obtidos, é claro, por contribuição dos que podem 

pagar (...). Enquanto iniciativas desse gênero não aparecerem aos olhos do cidadão como 

obrigações da coletividade e não sob o altruístico disfarce da caridade – nada de sólido 

podemos construir”165. 

As críticas sociais presentes no discurso psiquiátrico de Ulysses exigem uma reforma 

tributária, que deveria sobretaxar os mais ricos. Neste cenário de acusações que falavam de 

um núcleo difusor do comunismo, no seio do Governo, as suspeitas sobre Ulysses 

Pernambucano redobraram. Vale lembrar neste ponto que ele havia sido membro da Aliança 

Nacional Libertadora (HUTZLER: 1987, 33). 

Segundo o sociólogo Gilberto Freyre, Ulysses Pernambucano, como psiquiatra, 

defendia um ponto de vista segundo o qual “o método terapêutico individual é incapaz de 

ajustar personalidades desorganizadas quando essa desorganização depende do domínio de 

sistemas de extrema competição sobre a vida das sociedades”. Freyre esclarece que Ulysses 

não idealizava um sistema econômico que eliminasse a competição, mas defendia ajustes 

sociais no sentido de promover uma maior “satisfação psicológica” aos trabalhadores. 

Reafirmando Ulysses como um psicólogo e um psiquiatra social, Freyre afirma que este 

acreditava que estas ciências poderiam ser utilizadas em um processo de “reconstrução das 

sociedades desorganizadas pelos excessos do Capitalismo: pelo seu sistema de competição 

destruidor da saúde mental de tantos homens”. Daí o sociólogo se referir a este psiquiatra ao 

longo de seu discurso – pronunciado originalmente em 1944 – como um “quase-político” 

(FREYRE, 1966: 12-13)  

Na qualidade de sindicalista médico, Ulysses Pernambucano já havia desafiado 

                                                           
165 “Os serviços de assistência a psicopatas em Pernambuco”, Diário de Pernambuco, 15/08/1935, p.10. 
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publicamente os interesses da elite canavieira, como na reunião comemorativa de um ano da 

nova sede do Sindicato dos Médicos. Neste dia, discursando como Presidente da Comissão 

Executiva do Sindicato, denunciou as grandes usinas de açúcar que descumpririam a lei ao 

não contratar médicos para dar assistência permanente aos seus operários, somente 

procurando-os em casos de emergência e pagando honorários baixos. Ulysses reivindicava 

uma legislação que regulamentasse esses valores com base na quantidade de funcionários que 

tivesse a empresa e, por fim, colocava essa questão como sendo do interesse comum de 

médicos e operários. Ele prometeu tocar esta pauta adiante, levando-a para aproxima 

Assembleia Geral do Sindicato que seria em Caruaru166. 

As preocupações de Ulysses com a saúde física e mental dos trabalhadores da 

agroindústria açucareira fizeram com que ele se opusesse a políticos poderosos, esses 

desconfiados de que interesses socialistas estivessem camuflados de interesses médicos. O 

médico Valdemar Valente, ex-aluno de Ulysses Pernambucano, lembrou que “nas suas 

atividades de médico e educador, Ulysses nunca perdia a visão sociológica dos problemas que 

estudava e procurava resolver”. Por conta disso, “interessou-se (...) pela realização de um 

inquérito de caráter sociológico sobre as condições de vida e de trabalho nas usinas do 

Nordeste”167. De acordo com Valente, a partir de então, Ulysses recebera publicamente a 

alcunha de “comunista” e este estudo jamais se realizara, tamanha a oposição imposta à ideia.  

Gilberto Freyre, ao relembrar este episódio afirma que a ideia desta pesquisa com os 

trabalhadores do setor açucareiro foi do próprio Ulysses, que agregou em torno da idéia, além 

do próprio Freyre, o escritor Olívio Montenegro e o psicólogo Sílvio Rabelo. Freyre, então, 

teria sido encarregado por Ulysses de redigir um manifesto em favor dessa pesquisa. O 

documento, publicado na imprensa, teria sido assinado pelos quatro, mas a fúria dos usineiros 

teria se concentrado exclusivamente sobre Ulysses Pernambucano168 (FREYRE, 1966: 17-

18). Robert Levine (1980) analisou este episódio e destacou que a perseguição pública 

subseqüente, sob a acusação de comunismo, teria acabado com a carreira pública de Ulysses. 

Então, conclui, “o homem que simbolizava a capacidade da elite de produzir visionários 

sociais foi assim destruído, juntamente com seu sonho de mudança” (LEVINE, 1980: 116-

117). Ainda Levine, discorrendo sobre a força política do grupo de usineiros, sublinha que o 

                                                           
166 “No Sindicato Médico”, Diário de Pernambuco, 19/02/1933, p.12. 
167 Discurso do Prof. Valdemar Valentein: Neurobiologia, tomo XVI, n.04, p. 444, 1953. 
168 Segundo interpretação de Freyre, o fato de Ulysses ser o único, dos quatro, a possuir um automóvel – um 

símbolo de grande status econômico na sociedade da época – teria atraído sobre ele a inveja dos seus 

perseguidores.  
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próprio Governador de Pernambuco, Lima Cavalcanti, era um usineiro – assim como os 

últimos quatro Governadores eleitos no Estado de Pernambuco tinham ligações diretas ou 

familiares com a agroindústria da cana (id. ibid.: 131).  

Evidentemente, Ulysses Pernambucano não foi tão singular assim. Conforme vimos, 

havia outros “visionários sociais” em Recife naquele ano de 1935, inclusive ocupando postos 

mais altos que o de Ulysses. Todavia, nenhum deles permaneceu após a reação ao Levante 

Comunista de 1935 – ocorrido, quase que simultaneamente, nas cidades de Natal, Recife e 

Rio de Janeiro. Iniciado em Natal, no dia 23 de novembro, o movimento eclodiu em Recife, 

na manhã do dia 24, num domingo, tendo sido totalmente debelado já no dia seguinte; no dia 

27 as principais lideranças já estavam presas. Acreditando que os revoltosos recebiam ordens 

diretas de Moscou, as autoridades de Recife empreenderam uma repressão feroz ao 

movimento, maior que a que foi feita em Natal (VIANNA, 2003: 16).   

Como Lima Cavalcanti se encontrava em viagem pela Europa, estava à frente do 

Governo, interinamente, o Presidente da Câmara Estadual, Antônio Vicente de Andrade 

Bezerra, que foi célere em sua cruzada anticomunista. Já no dia 27 de novembro, o Diário de 

Pernambuco noticiava a prisão de figuras públicas, feitas no dia anterior, tais como os 

secretários Nelson Coutinho, Sylvio Granville (imediatamente exonerados) e o ex-prefeito de 

Olinda, Cabral Filho – todos como suspeitos de envolvimento com a insurgência comunista. 

Na mesma edição foi publicada a carta do Secretário de Agricultura, Paulo Carneiro, se 

exonerando do cargo e negando qualquer envolvimento seu com movimentos políticos de 

qualquer natureza169. É nessa ocasião que ele sai do Estado. Pouco depois, na primeira semana 

de dezembro, Ulysses Pernambucano foi posto na cadeia sob a suspeita de integrar o 

movimento conspiratório. Permaneceu preso por cerca quarenta dias até ser posto em 

liberdade pelo Tribunal de Segurança Nacional, na companhia de outros 16 presos políticos, 

dentre eles Nelson Coutinho e Sylvio Granville170. 

A repressão em Pernambuco foi intensa e extensa. A Casa de Detenção do Recife 

transferiu todos os seus presos comuns para Fernando de Noronha, convertendo-se 

exclusivamente em presídio político para os acusados de envolvimento na intentona 

comunista. Dez dias após o movimento, o número de presos já chegava a setecentos171.  A 

resposta ao Levante de 1935, no Recife, se deu em todas as classes sociais. Em uma listagem, 

                                                           
169 Diário de Pernambuco, 27/08/1935, pp. 1, 2 e 3. 
170 Diário de Pernambuco, 09/01/1936, p. 10. 
171 Diário de Pernambuco, 15/12/1935, p. 12. 
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de meados de dezembro, com os nomes e as profissões de 250 presos que foram ouvidos pela 

justiça, encontramos agricultores, operários, garçons, bancários, gráficos, ferroviários, 

marítimos, funcionários públicos, universitários, jornalistas, advogados, dentistas, médicos e 

professores da Faculdade de Medicina; até um vereador estava listado172. Expurgos também 

ocorrem no seio da classe dirigente do Rio de Janeiro. Poucos dias depois do Levante, o 

Secretário de Educação da cidade, Anísio Teixeira, precisou se exonerar, suspeito de 

colaborar com os comunistas. Posteriormente, foi posto no ostracismo, não ocupando 

qualquer cargo na administração pública durante o Estado Novo173. Poucos meses depois, foi 

a vez do Prefeito Pedro Ernesto que foi deposto do cargo que ocupava, sob a mesma acusação 

– preso por duas vezes, passou, ao todo, mais de um ano no cárcere174. Tempos depois, logo 

após a decretação do Estado Novo, em novembro de 1937, o Governador Carlos Lima 

Cavalcanti, também foi deposto, acusado de acobertar comunistas na sua gestão, em seu lugar, 

assumiu como Interventor Federal Agamenon Magalhães, seu arqui-inimigo.   

Pedro Ernesto e Lima Cavalcanti foram articuladores da Revolução de 1930 – eram 

os chamados “tenentes civis” – tendo sido fiéis partidários de Vargas até 1935. Todavia, 

ambos se tornaram alvos de um processo político centralizador e conservador, denominado 

como depuração das elites por Dulce Pandolfi e Mario Grynszpan (1997), ou seja, que foi 

paulatinamente alijando os aliados de outrora que não se alinhavam com o projeto de poder 

que estava em curso tendo desembocado na ditadura do Estado Novo (1937-1945). Os 

maiores articuladores do Golpe de 1937 (Gaspar Dutra, Góes Monteiro, Francisco Campos, 

Filinto Müler, Negrão de Lima e Agamenon Magalhães), não estavam ao lado de Getúlio 

Vargas em 1930 (id. ibid.: 22). Os vitoriosos de 1930 foram sendo paulatinamente 

expurgados, ao longo de sucessivos eventos políticos, de modo que quando veio o Golpe de 

1937, praticamente já não havia mais resistência. 

Ulysses Pernambucano foi uma das vítimas desse processo de depuração das elites, 

ainda que em nível local e num estrato mais baixo das esferas do poder. Após o processo 

repressivo, iniciado pela Lei de Segurança Nacional175, Ulysses Pernambucano foi forçado a 

deixar todos os seus cargos públicos: membro do Conselho Penitenciário, professor do 

                                                           
172 Diário de Pernambuco, 15/12/1935, p. 12. 
173 Fonte: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. 

Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/anisio_teixeira (acessado em 05/09/2018) 
174 Fonte: Verbete biográfico CPDOC. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

biografico/pedro-ernesto-batista (acessado em 05/09/2018). 
175 O artigo 177 da Constituição de 1937, forçou a aposentadoria de vários funcionários públicos considerados 

inimigos do Governo. Ulysses Pernambucano esteve entre os que foram alvos dessa legislação. 
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Ginásio Pernambucano e médico do Hospital de Doenças Nervosas e Mentais. Não satisfeito, 

o novo Governo pressionou, inclusive, para que ele fosse demitido da Faculdade de Medicina, 

uma instituição privada na época. Entretanto a Congregação da Faculdade resistiu e se 

recusou a retirá-lo de seu quadro. Como represália, o Governo proibiu Ulysses de ministrar 

suas aulas práticas nas dependências do Hospital de Doenças Nervosas e Mentais 

(Tamarineira). A destruição de sua carreira pública quase lhe custou a vida. Gilberto Freyre 

descreveu todo este processo vivenciado por Ulysses como um “assassinato lento” (FREYRE, 

1966, 16). Ainda no ano de 1936, aos 44 anos, Ulysses Pernambucano sofreu a sua primeira 

parada cardíaca que deixou sua saúde permanentemente deteriorada. A segunda, sete anos 

depois, foi fatal.  

 

2.8 A resistência de Ulysses Pernambucano  

 

A queda de Ulysses Pernambucano provocou a resistência por parte dos seus 

colaboradores diretos e também por parte de membros da elite científica e intelectual 

nordestina, que saíram em sua defesa, organizando uma série de homenagens. Entre elas o 

livro Estudos Pernambucanos dedicados a Ulysses Pernambucano, um manifesto político em 

favor de um projeto reformista que estava sendo derrotado por intermédio da perseguição a 

Ulysses. A lista de autores do livro revela alguns atores políticos que foram cassados pela 

Revolução de 1930 e alijados da vida pública, o que evidencia ainda mais o seu caráter 

antivarguista, ao unir antigos perseguidos políticos aos novos.  

Conforme já foi dito, em janeiro de 1936, logo após sair da prisão, os membros da 

Liga de Higiene Mental elegeram Ulysses Pernambucano, pela segunda vez, como seu 

Presidente176. Ele foi o primeiro Presidente da entidade durante os anos de 1933 e 1934. Em 

março foi eleito novamente para presidir o Sindicato dos Médicos para o biênio, 1936-

1938177. No mês de julho, Ulysses inaugurou o Sanatório Recife, o primeiro hospital 

psiquiátrico privado do Nordeste Brasileiro, onde daria prosseguimento às suas atividades 

interrompidas na Tamarineira178. Neste mesmo mês, em sessão solene, é inaugurada uma 

placa na Colônia Juliano Moreira, do Hospital de Alienados da Paraíba, com o nome de 

Ulysses Pernambucano. O psiquiatra Gonçalves Fernandes (ex-aluno de Ulysses) foi o 

                                                           
176 Diário de Pernambuco, 29/01/1936, p. 04. 
177 Diário de Pernambuco, 21/03/1936, p. 04. 
178 Diário de Pernambuco, 10/07/1936, p. 06. 
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articulador da homenagem179. Ainda em julho, os alunos da Faculdade de Medicina elegem-

no como paraninfo da turma de formandos do ano de 1936180. As publicações de artigos e 

discursos181 exaltando a “genialidade” de Ulysses182 e dos membros “de sua maravilhosa 

escola”183 de psiquiatras vão se tornando cada vez mais frequentes no Jornal Diário de 

Pernambuco.  

Em janeiro de 1937, um grupo de amigos resolveu criar um evento, um “almoço de 

cordialidade” que seria oferecido a Ulysses, que recusou a homenagem. O grupo não desistiu 

de lhe prestar uma homenagem e anunciou a sua ideia de publicar o livro Estudos 

Pernambucanos dedicados a ele. A obra foi dividida em duas partes: a primeira dedicada a 

falar dos feitos do psiquiatra, a segunda para divulgação de pesquisas científicas realizadas 

naquele Estado 184. 

Novos projetos foram tocados, em 1938, quando o grupo de Ulysses, em articulação 

com outros psiquiatras nordestinos, participou da fundação da Sociedade de Neurologia, 

Psiquiatria e Higiene Mental do Nordeste185 entidade a qual Ulysses presidiu mais tarde. 

Neste ano nasceu a Revista Neurobiologia, veículo de divulgação científica da nova entidade. 

Ulysses foi o primeiro diretor desta revista, que existe até os dias atuais. 

Este conjunto de homenagens constituem respostas àquilo que os aliados de Ulysses 

Pernambucano denunciaram como sendo “arbitrariedades” e “injustiças”, envolvendo desde a 

sua prisão até a cassação de seus cargos. Deste conjunto de homenagens, uma das mais 

significativas, sem dúvida, é o livro acima citado. Um manifesto público contra a sua prisão, 

livro que inaugura a bibliografia sobre ele,constituindo um documento de leitura obrigatória 

para os estudiosos da trajetória deste psiquiatra.   

O lançamento da obra ocorreu na noite do dia 29 de dezembro de 1937, em pleno 

Estado Novo, em uma cerimônia no Sanatório Recife. A data foi escolhida por marcar o 

jubileu de prata (25 anos) da formatura de Ulysses Pernambucano como médico186. Estudos 

Pernambucanos é uma obra coletiva, que reúne artigos de 27 autores (médicos, intelectuais, 

jornalistas, políticos, etc.) que se apresentaram coletivamente como “amigos, admiradores e 

                                                           
179 Diário de Pernambuco, 11/07/1936, p. 07. 
180 Diário de Pernambuco, 25/07/1936, p. 03. 
181 Diário de Pernambuco, 06/09/1936, p. 02. 
182 Diário de Pernambuco, 16/09/1936, p. 04 
183 Diário de Pernambuco, 30/08/1936, p. 19. 
184 Diário de Pernambuco, 31/01/1937, p. 03. 
185 Diário de Pernambuco, 10/05/1938, p. 03. 
186 Diário de Pernambuco, 12/12/1937, p. 13. 
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discípulos de Ulysses Pernambucano de Mello” (op. cit. 06). Na primeira parte do livro 

diversos autores denunciam a prisão de Ulysses como injusta. A estratégia adotada era 

desvincular a imagem do homenageado de qualquer associação com o comunismo ou com 

quaisquer causas políticas. A imagem a ser construída era a de um homem de ciência e 

administrador com talentos excepcionais, sendo que estaria sendo injustiçado por calúnia de 

inimigos “invejosos” e “improdutivos”. Busca-se desfazer quaisquer conexões entre os 

projetos sociais de reforma psiquiátrica e os projetos revolucionários de 1935. Nenhum autor 

fala diretamente sobre os acontecimentos políticos, ninguém cita o nome de qualquer partido 

ou de autoridades, a ideia é despolitizar Ulysses e o seu entorno. Já na segunda parte do livro, 

há uma coletânea de artigos científicos que se debruçam sobre questões locais, ligadas ao 

estado de Pernambuco, complementando o título da obra.  

Dentre os autores, há uma marcante presença dos colaboradores de Ulysses, que 

atuaram com ele na Assistência a Psicopatas entre 1931 e 1935187. Todavia chama a atenção o 

número de figuras públicas, que aderiram ao projeto e saíram em defesa do médico. Dentre 

estes colaboradores podemos citar o romancista José Lins do Rego188; o sociólogo Gilberto 

Freyre189, o jornalista Anníbal Fernandes190, o psiquiatra forense Heitor Carrilho191; o 

neurologista Antônio Austregésilo192; o escritor memorialista Júlio Belo193; o bacteriologista 

Octávio Freitas194; e o sanitarista Aggeu Magalhães (irmão do Interventor do Estado, 

Agamenon Magalhães)195.  

Essa rede de aliados revela, além do prestígio do médico no seio da elite científica e 

                                                           
187 Tais como José Lucena (diretor do SHM), Samuel Campelo (Secretário do Hospital de Alienados), Pedro 

Cavalcanti (médico da Assistência e membro do SHM), Alcides Benício (chefe do Laboratório), René Ribeiro 

(auxiliar técnico do SHM e aluno Interno do Hospital de Alienados), J. C. Cavalcanti Borges (médico do 

Hospital de Alienados), Annita Paes Barreto (diretora do Instituto de Psicologia), Arnaldo Di Lascio (foi aluno 

Interno do Hospital de Alienados), Vicente de Matos (diretor da Colônia de Barreiros), Gonçalves Fernandes 

(médico do Hospital de Alienados e membro do SHM).    
188 Que, neste ano de 1937,já era um escritor consagrado e premiado, tendo já escrito quase todos os livros que 

posteriormente foram incluídos na sua fase literária conhecida como “ciclo da cana-de-açúcar”: Menino de 

Engenho (1932) (vencedor do Prêmio da Fundação Graça Aranha), Doidinho (1933), Bangüê (1934), Moleque 

Ricardo (1935) e Usina (1936). 
189 Figura de relevo no cenário intelectual da época, já tendo publicado trabalhos importantes, como Casa 

Grande& Senzala (1933) e Sobrados e Mucambos (1936). 
190 Cronista e diretor-chefe do Diário de Pernambuco. 
191 Diretor do Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro e, posteriormente, da Assistência a Psicopatas do Rio de 

Janeiro. 
192 Primeiro catedrático da cadeira de Neurologia da Universidade do Brasil e membro da Academia Brasileira 

de Letras. 
193 Atuante cronista do Jornal A Província, fez parte do grupo de intelectuais que, em 1924, fundou o Centro 

Regionalista do Nordeste. 
194 O primeiro diretor da Faculdade de Medicina do Recife e ex-diretor dos serviços de Higiene do Estado. 
195 Gestor de Saúde Pública, eleito diretor da Faculdade de Medicina neste mesmo ano de 1937. 
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intelectual, o quanto ele era próximo a alguns personagens que foram afastados da esfera 

pública já na Revolução de 1930 e que assim permaneceram durante a Era Vargas. Júlio Belo 

é um bom exemplo a ser mencionado. Membro da aristocracia canavieira tradicional, era tio e 

cunhado do ex-presidente Estadual Estácio Coimbra, tendo assumido interinamente o 

Governo do Estado (na qualidade de Presidente da Câmara Estadual de Deputados) duas 

vezes durante essa gestão196.  Além de ter ocupado os cargos de Deputado e Senador Estadual, 

Belo foi também um influente cronista no periódico A Província, jornal engajado 

politicamente, que foi comprado, na década de 1920 por partidários de Estácio Coimbra, 

tendo Gilberto Freyre como editor. Após a Revolução de 1930, Belo nunca mais voltou à 

política. Já Freyre, que foi secretário particular de Estácio Coimbra, não ocupou qualquer 

cargo público durante a Era Vargas, consolidando-se futuramente como um opositor de 

Getúlio durante o período da redemocratização, quando foi Deputado Federal e líder da UDN 

pernambucana. Outro exemplo é Austregésilo, que foi Deputado Federal entre 1922 e 1930, 

não mais exercendo cargos políticos após a Revolução. Já Anníbal Fernandes foi Oficial de 

Gabinete do Governo Sergio Loreto (1922-1926), Secretário de Justiça e Instrução, além de 

Deputado Estadual no início da década de 1920. Assim como os demais, Fernandes também 

não assumiu cargos políticos após 1930, contudo utilizou a sua influência como jornalista, 

através do Jornal Diário de Pernambuco, para fazer ferrenha oposição a Vargas, até este 

deixar o poder em 1945197. 

A presença destes atores políticos na elaboração de Estudos Pernambucanos (1937) 

se configura como um ato de protesto dos derrotados pela Revolução de 1930, constituindo 

mais que um simples gesto de solidariedade a um cientista supostamente injustiçado, como 

pode parecer à primeira vista. Ulysses Pernambucano, após 1935, juntava-se aos derrotados 

de 1930, como mais um alijado do poder pelo regime varguista, em suas diferentes etapas. 

 

2.9 A Escola Psiquiátrica do Recife  

 

Uma das estratégias argumentativas do livro Estudos Pernambucanos, conforme já 

                                                           
196 Entre os anos de 1928-1929 e entre os meses de maio e outubro de 1930, no período intermediário entre a 

deposição de Coimbra e o empossamento de Lima Cavalcanti. 
197 Quando olhamos os quadros que compõe as comissões diretoras da UDN de Pernambuco, no ano de 1945, 

encontramos os nomes de vários autores do livro, tais como Gilberto Freyre, Aníbal Fernandes, Júlio Belo, René 

Ribeiro, Olívio Montenegro, Silvio Rabelo, além do filho de Ulysses, Jarbas Pernambucano. (Fonte: Diário de 

Pernambuco, 26/06/1945, p.3). Esse grupo de pessoas que se uniram politicamente no livro, se mantém unidos, 

após o Estado Novo, na UDN, centro de reunião da oposição a Vargas.  
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dissemos, é a despolitização completa da figura de Ulysses Pernambucano, que ali é 

apresentado apenas como um profissional competente. Mais que isso, talvez o maior trunfo do 

livro tenha sido a defesa da tese de que haveria um legado em Pernambuco deixado por 

Ulysses, que precisava ser valorizado. Esta herança, por constituir um tipo de legado 

imaterial, não dependeria da continuidade de um projeto de Governo para ser mantida. Este 

patrimônio era a ideia de que em Pernambuco se fazia uma psiquiatria distinta daquela 

praticada no restante do Brasil. Haveria ali um projeto intelectual e epistemológico próprio, 

local, cuja existência se deveria exclusivamente ao gênio de Ulysses Pernambucano, tratava-

se da Escola Psiquiátrica do Recife198.  

Não digo aqui que a ideia de escola nasça com o livro. De fato ela é anterior, mas ela 

ganha nova força após os acontecimentos de 1935 e a experiência de quase morte de Ulysses, 

em 1936. Com o livro a ideia ganha corpo, montasse-se um arcabouço teórico que se 

consolida a partir deste manifesto público. Podemos dizer, assim, que o fortalecimento da 

ideia de escola foi uma resposta política e científica à perseguição política vivida por Ulysses 

Pernambucano. Essa resposta reafirma o seu legado intelectual, ao mesmo tempo em que 

busca a consolidação tanto da sua pessoa, quanto de seu grupo, como um patrimônio regional 

reconhecido fora de Pernambuco, mas desvalorizado internamente. 

José Lins do Rego, cujo artigo abre o livro, é o primeiro a mencionar, ainda que de 

passagem, a “escola de psiquiatras da melhor espécie” que Ulysses Pernambucano teria criado 

em torno de si, com os “seus discípulos” (REGO, 1937: 08). Além de fazer uma das mais 

veementes denúncias da injustiça que teria sido a prisão de Ulysses, o artigo exalta as 

transformações empreendidas por ele na Escola Normal, no Ginásio Pernambucano e na 

Tamarineira. 

Já Heitor Carrilho escreveu sobre a organização da Assistência a Psicopatas de 

Pernambuco e, quando discorre sobre o legado, não deixa de incluir a formação de “uma 

escola de jovens e devotados especialistas”, dispostos a levar à frente os planos de reforma de 

seu mestre (CARRILHO, 1937: 10). Carrilho também contextualiza o suposto momento em 

que teria se formado a escola, na década de 1920, no Hospital de Alienados do Recife, quando 

este foi integrado a Faculdade de Medicina, tornando-se um ambiente de pesquisa para os 

especialistas e um local de aprendizado para os estudantes de Psiquiatria. Essas iniciativas 

teriam permitido uma série de pesquisas psiquiátricas de reconhecido valor nacional e 

                                                           
198 Também chamada de Escola Psiquiátrica de Pernambuco, Escola Psiquiátrica Nordestina, Escola Psiquiátrica 

de Ulysses Pernambucano, etc. as designações são muitas. 
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internacional. Carrilho também aponta o espaço de divulgação destas pesquisas, os Arquivos 

da Assistência a Psicopatas de Pernambuco, cujas publicações priorizavam a divulgação de 

estudos voltados para os problemas psiquiátricos brasileiros, nordestinos e, sobretudo, 

pernambucanos (id. ibid.: 11). 

O jornalista Annibal Fernandes segue a mesma linha ao escrever um artigo 

reverenciando a primeira reforma de Ulysses Pernambucano na Tamarineira (1926-1928). 

Sem esquecer o contexto maior do Governo de Sérgio Loreto e de seu auxiliar Amaury de 

Medeiros, o autor põe esta reforma como um divisor de águas na história da psiquiatria local, 

afirmando que foi na Tamarineira, pós-reforma, que nasceu a “escola psiquiátrica 

Pernambucana”, cuja criação se deveria apenas a Ulysses Pernambucano (FERNANDES, 

1937: 28).  

O artigo do nutrólogo Ruy Coutinho – que se configura como uma homenagem de 

um ex-aluno a um antigo professor secundarista199 – aprofunda a ideia de escola. Coutinho 

afirma que Ulysses foi a sua referência em uma nova concepção sobre a Educação, pois lhe 

ensinou o valor da pesquisa. Diz, ainda, não ter sido obra do acaso, o fato de Ulysses 

Pernambucano ser o “criador da mais relevante escola de Psiquiatria Social do Brasil”, dado o 

seu talento como orientador de pesquisas. O texto se desenvolve nesta linha argumentativa e, 

ao fim, reafirma Pernambucano como o criador da “primeira escola brasileira de neuro-

higienistas”, e – citando palavras que atribuiu a Gilberto Freyre – colocou esta escola como 

sendo “a mais humana e a mais social das escolas de psiquiatria” (COUTINHO,1937: 42). O 

autor também cita os Arquivos da Assistência aos Psicopatas de Pernambuco e os Anais do I 

Congresso Afro-Brasileiro como sendo os locais onde o trabalho deste grupo estaria 

documentado. 

O psiquiatra Pedro Cavalcanti retoma a escola, da qual ele faria parte, em um artigo 

que conta a história da atuação de Ulysses pelo fim da perseguição aos terreiros. Seu artigo 

expõe os benefícios que o fim da repressão à religiosidade negra teria trazido para Escola 

Psiquiátrica do Recife, que, a partir de então, pôde mapear os terreiros, pesquisá-los e ter 

acesso a um vasto material de estudos. O texto fala mais deste objeto de estudo, do que da 

escola em si. Todavia, salienta que a pesquisa sobre a religiosidade afro-brasileira se 

constituiu como um dos elementos de identidade desse grupo (escola). Outros autores, tais 

como Gilberto Freyre e o psiquiatra Arnaldo Di Lascio, também citam a escola, ainda que de 

                                                           
199 Ulysses havia sido seu professor no Ginásio Pernambucano. 



 

106 
 

passagem, em seus artigos.  

O artigo – ou melhor seria, o manifesto –  que se encarregou de definir o que seria a 

escola em termos teóricos e metodológicos foi Características da Escola Psiquiátrica 

Orientada pelo Prof Ulysses Pernambucano, de José Lucena. Definindo os termos teórico-

metodológicos, esse autor apresenta o que seria essa escola. O principal argumento do artigo é 

que a fisionomia desta escola não teria se formado de modo aleatório. Ao contrário, seria fruto 

direto das orientações dadas por Ulysses ao seu grupo de alunos. O Arquivos da Assistência 

aos Psicopatas de Pernambuco é destacado como o veículo através do qual o grupo fez 

circular suas ideias. As características distintivas da Escola Psiquiátrica do Recife, segundo 

Lucena, se dariam no plano da “orientação” e do “trabalho”.  

Sobre o primeiro ponto, orientação, o distintivo atribuído ao grupo seria o da busca 

por uma “psiquiatria maior”, caracterizada como uma psiquiatria com tendência 

“integradora”, “unificadora”, “sintética”, que transcenderia as “barreiras artificiais que 

separam esse domínio [o das diferentes ciências] em vários compartimentos estanques” 

(LUCENA, 1937: 22). O texto ataca as “barreiras criadas e mantidas a mercê da deformação 

profissional de alguns especialistas” que corroborariam com o desconhecimento recíproco das 

diversas “ciências conexas” (LUCENA, 1937: 22). Por isso, segundo o autor, encontraríamos 

nas páginas dos Arquivos, trabalhos oriundos dos diálogos da Psiquiatria com a Psicologia e 

com as Ciências Sociais – que abordam “questões que podemos chamar de fronteiriças [...], 

novas para o psiquiatra que as abordava com seus métodos próprios” (1937: 22). A segunda 

característica de orientação da Escola seria o seu interesse por “temas de alcance ou 

repercussão social”. Segundo Lucena, existiria por parte destes psiquiatras um desejo de 

diálogo com a Sociologia, pois embora seus escritos não fossem tratados sociológicos – 

seriam “produções tipicamente psiquiátricas, em tema e em técnica” – poderiam servir como 

“material bruto” para o sociólogo analisar (1937: 22). 

É deste desejo de aproximação com a Sociologia que viriam os trabalhos dedicados 

ao estudo dos diversos tipos de “desajustados sociais”: “dependentes, delinquentes, médiuns, 

fanáticos, autores de tentativas de suicídios, crianças anormais, etc.”. Viriam, também, daí os 

trabalhos intitulados como “inquéritos” – que segundo o autor teriam feições mais 

sociológicas –, assim como os trabalhos estatísticos e de neuro-higiene (1937: 32).  

O terceiro traço desta Escola seria a sua preferência por temas locais, regionais e 

nacionais. Este traço seria, ao mesmo tempo, causa e consequência de sua aproximação com a 



 

107 
 

Sociologia, não cabendo definir qual dessas características precederia a outra, na visão do 

autor (1937:  23). 

As demais características da escola seriam ligadas ao “trabalho” – características 

secundárias, na opinião de Lucena. A primeira delas seria “os trabalhos de ordem clínico-

descritiva”, onde, de acordo com o autor, estariam algumas das produções mais “felizes” da 

escola, sendo terreno predileto de alguns especialistas. A segunda característica de trabalho 

seria o uso dos métodos “psicotécnicos ou das ciências sociais” para o estudo dos problemas 

mentais (1937: 23). 

Lucena afirma que as ciências neurobiológicas – ao lado da psicologia e das ciências 

sociais – seriam valorizadas pelos membros da escola, mas seriam tratadas como ciências 

auxiliares da Psiquiatria. Isto porque, em sua opinião, Ulysses Pernambucano, seguiria na 

contramão de uma tendência nacional, não superestimando ciências biológicas, nem as 

colocando acima da psiquiatria, como teriam feito muitos psiquiatras com “complexo de 

inferioridade”. Tampouco Ulysses teria aderido àquilo que seria uma falsa oposição “entre o 

orgânico e o mental”. Todavia, ele também não teria subestimado as ciências neurobiológicas, 

e o número relativamente baixo de trabalhos anatomopatológicos nos Arquivos teria se dado 

por “motivos de força maior”, que o autor não explica alegando razões de espaço (1937: 24). 

A última característica – “essencialmente provisória”, nas palavras de Lucena – seria 

o “aspecto de contribuição pessoal [...], de investigação direta de problemas parciais e bem 

delimitados” (1937: 24). Não haveria, assim, nestes trabalhos, uma “crítica metodológica ou 

de doutrina”, o que daria, na opinião do autor, um aspecto “incompleto” aos artigos 

publicados pelo grupo. Em outras palavras, este grupo de psiquiatras se propunha empirista e 

evitava divagações generalizantes a partir dos fenômenos observados. Tal proposta de 

abordagem cumpriria um objetivo, que era o de colocar o grupo à margem das grandes 

discussões teóricas, mantendo o foco somente nas questões ligadas à observação in loco. Tal 

diretiva também seria uma orientação de Ulysses, que queria manter seus pesquisadores 

“noviços” com o foco exclusivo nos “fatos de observação”, mantendo-os afastados de 

“explanações teóricas e conceitos a priori, integralmente falsos”, contra os quais ele advertia 

seus alunos (1937: 24). 

Em resumo, a autoproclamada Escola Psiquiátrica do Recife, num plano teórico, se 

propunha interdisciplinar, sobretudo em seu diálogo com a Psicologia e com as Ciências 

Sociais. Haveria um diálogo muito intenso, sobretudo com a Sociologia, dado o seu interesse 
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conjunto pelos “desajustados sociais”. Seus objetos de estudo, em ordem de preferência, eram 

definidos a partir de temas locais (pernambucanos), regionais (nordestinos) ou nacionais, o 

que facilitava a compreensão sociológica dos fatos. No plano metodológico, a abordagem dos 

temas estudados seria “clínico-descritiva”, utilizando testes psicotécnicos ou as técnicas das 

ciências sociais200. Por fim, o estudo biológico/orgânico do cérebro cumpria papel auxiliar e 

não protagonista, dentro deste grupo de trabalho.   

 

2.10 A idéia de uma Escola Psiquiátrica resiste ao tempo 

 

É a partir do livro Estudos Pernambucanos, e mais especificamente do artigo 

Características da Escola Psiquiátrica, que o discurso de escola se consolida e se legitima 

publicamente. Após a morte de Ulysses, Lucena escreveu o Necrológio do Prof. Ulysses 

Pernambucano (1945), onde, dentre outras coisas, reafirma, em linhas gerais, todos os seus 

postulados de 1937 a respeito da escola. Seguindo a mesma linha argumentativa, René 

Ribeiro (na qualidade de representante da Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Higiene 

Mental do Brasil) discursou em memória a Ulysses. Neste discurso, Ribeiro afirma que o 

programa desta Sociedade, “uma sociedade que ele [Ulysses] fundou”, seria o mesmo 

programa de trabalho que Ulysses adotou durante a vida, partindo da 

[...] compreensão e estudo do doente mental como um todo, segundo os múltiplos 

aspectos do seu comportamento, independentes, embora atentos às limitações das 

gavetas nosográficas; de estudo amplo do meio social e da patologia social para a 

compreensão do alienado como desajustado e para a escolha de medidas de 

profilaxia dessa forma de desajustamento [...] (RIBEIRO, 1945: 244) 

 

Em outras palavras, Ribeiro diz que o projeto desta sociedade, que reunia médicos e 

higienistas mentais de quase todo o Nordeste, seguiria o mesmo projeto teórico e 

metodológico da escola de Ulysses, que analisava o meio social junto com o corpo do doente. 

O autor foi enfático em seu discurso, ao reafirmar que a psiquiatria feita no “Sul do Brasil” 

(Rio de Janeiro e São Paulo) era distinta daquela feita no Nordeste, que, a seu ver, seria muito 

mais interdisciplinar 

Quem comparar hoje a orientação impressa por Ulysses Pernambucano aos 

psiquiatras do Nordeste com os interesses prevalentes nos círculos psiquiátricos do 

Sul do país, há de notar como traço saliente, talvez, quanto aos problemas de 

                                                           
200 Testes de QI, Idade Mental e uma infinidade de exames psicotécnicos, assim como a observação participante 

em terreiros, eram ferramentas de trabalho comum a este grupo.  
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psicologia (especialmente da psicologia experimental), de sociologia e de 

antropologia (especialmente da antropologia cultural), a utilização dessas ciências, 

do método estatístico e dos métodos do serviço social estão sempre presentes na 

análise, compreensão e dedução do material clínico, o que lhes tem permitido, em 

oposição aos últimos, uma visão mais panorâmica, global dos casos psiquiátricos e 

dos problemas de psiquiatria (RIBEIRO, 1945:  246). 

 

Este projeto político-científico de escola se mostrou resistente ao tempo. Dez anos 

após a morte de Ulysses, em solenidade dedicada a sua memória, em 1953, lá estava o 

psiquiatra José Lucena, reafirmando não só a permanência da escola, como também a 

manutenção dos mesmos atributos que ele assinalou em 1937, mais de dez anos antes 

(LUCENA, 1953: 448). Neste mesmo ano, Heronides Coelho Filho, ao reconstruir a história 

da psiquiatria em Pernambuco, localiza a consolidação da Escola Psiquiátrica 

Pernambucana, no período em que Ulysses Pernambucano dirigiu a Assistência a Psicopatas 

(COELHO FILHO, 1953: 428). O autor descreve as características desta escola utilizando os 

textos de José Lucena (1937) e René Ribeiro (1945).   

O discurso de escola foi sendo reatualizado com a passagem do tempo. O psiquiatra 

Luiz Salvador de Miranda Sá Junior, ao prefaciar o livro de Othon Bastos, A História da 

Psiquiatria em Pernambuco e outras histórias (2002), afirma a existência de três escolas 

psiquiátricas no Brasil da década de 1930: a de Juliano Moreira (RJ), a do Juqueri (SP) e a de 

Ulysses Pernambucano (PE). E, então, completa: “só esta última subsiste com alguma 

identidade cultural e influência no mundo da psiquiatria”. O autor lista nomes que comporiam 

o que seria a primeira geração desta escola – donde figura Ulysses e seus alunos diretos. Uma 

segunda geração seria composta pelos alunos de José Lucena – membro da primeira geração e 

que ocupou a Cátedra de Psiquiatria da Faculdade Medicina do Recife – dentre os quais inclui 

o próprio Othon Bastos. Uma terceira geração seria composta pelos alunos dos professores 

Galdino, Zaldo, Othon, Paulo Sette, Cheops, Cristina e Tácito – todos ex-alunos de Lucena. 

Heronides Coelho Filho é citado como sendo um representante e continuador desta escola no 

estado da Paraíba (SÁ JUNIOR, 2002: não numerado). Salvador de Miranda também destaca 

e comenta o que seriam as características da escola naquele momento: o humanitarismo, a 

tolerância com a diferença, a perspectiva biopsicossocial, a consciência política e a identidade 

médica. 

Em 2007, o médico psiquiatra Bruno Nascimento defendeu sua dissertação de 

mestrado, com o título A Escola Psiquiátrica do Recife: fundação e primeira sucessão – de 

Ulysses Pernambucano a José Lucena. Nela, Nascimento discorre sobre a trajetória de ambos 
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médicos. A dissertação virou um livro, Ulysses Pernambucano e a Escola de Psiquiatria 

Social do Recife (2009), que foi prefaciado por Othon Bastos, o orientador do seu trabalho. 

No prefácio, Nascimento é apresentado por Bastos como um representante da quinta geração 

da escola. Vemos aqui, como o discurso de escola, mais de sete décadas após a sua criação, 

permaneceu sendo acionado por uma parte dos psiquiatras de Pernambuco. Poderíamos dizer 

que a ideia de escola constitui um verdadeiro legado imaterial deixado por Ulysses 

Pernambucano e o seu grupo para a ciência médica local.  

 

2.1.1 A origem da ideia de Escola 

 

Não cabe ao escopo desse trabalho afirmar a existência ou não de uma Escola 

Psiquiátrica no Recife 201.  O que interessa aqui é localizar, salientar e mapear o discurso de 

uma singularidade pernambucana que foi firmado como bandeira de um grupo. Nesta última 

parte do capítulo, cabe mostrar como a ideia de uma Escola Psiquiátrica Pernambucana foi 

construída em data posterior ao que se supõe.  

Defendo a ideia de que a escola constituiu uma resposta às perseguições políticas 

sofridas por Ulysses após o ano de 1935. A rede de apoio mobilizada em defesa de Ulysses 

buscou esvaziar o conteúdo político de sua atuação, ao mesmo tempo em que buscava 

legitimá-la como fruto de uma ciência singular. Nasce aí a ideia de que Ulysses seria um 

Psiquiatra singular, líder de um grupo singular (uma escola), que, ao invés de ser valorizado 

ao lado dos heróis da ciência nacional, era perseguido em sua terra natal. Começam as 

comparações entre ele e Juliano Moreira, Franco da Rocha, Philippe Pinel e tantos outros 

nomes da psiquiatria nacional e internacional.  

Em 1932, por exemplo, nas comemorações de um ano de criação da Assistência a 

Psicopatas, Pernambucano fala da criação dos Arquivos da Assistência a Psicopatas como 

sendo a “expressão de uma escola pernambucana da especialidade” (no caso, a Psiquiatria). 

Na sequência, Ulysses se refere ao seu time de colaboradores como uma “grei” e como uma 

“família neuropsiquiátrica”202. Neste contexto, o termo escola estava muito mais ligado a 

união de uma equipe de colaboradores, que a um fazer psiquiátrico específico, distinto dos 

                                                           
201 Tal afirmação deveria ser embasada em um trabalho comparativo entre as principais revistas psiquiátricas do 

país, na década de 1930, para que se pudesse averiguar o quanto de singularidade havia nos trabalhos de 

Pernambuco. 
202 Diário de Pernambuco, 17/05/1932, p.3 e 08. 
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demais. 

Nos Arquivos da Assistência a Psicopatas, não há nenhum artigo que se ocupe em 

definir o grupo que ali publicava como membros de uma escola. Mesmo no importante artigo 

de Ulysses (depois lançado como livro) Assistência a Psicopatas de Pernambuco: ideias e 

realizações (1932), onde ele apresenta o seu grupo e o seu programa de reforma, não há 

qualquer menção a um projeto de escola psiquiátrica. Ao contrário, o que percebemos neste 

trabalho são as influências do Rio de Janeiro e de São Paulo – por meio das menções a Heitor 

Carrilho e Pacheco e Silva – sobre o grupo de Pernambuco.  

Todavia, após a perseguição política, iniciada em 1935, o discurso da genialidade e 

da singularidade de Ulysses Pernambucano, bem como da especificidade do seu grupo de 

pupilos ganharam nova configuração, tal como no discurso de Gonçalves Fernandes, em 

1936, quando esse disse 

Ulysses marca uma época na Psiquiatria brasileira. Para o Norte diz-se: antes de 

Ulysses e depois de Ulysses (...), o sábio mestre que criou o primeiro serviço de 

Higiene Mental do Brasil. Uma Escola Psiquiátrica – ‘a brilhante Escola do Recife’, 

na expressão de Ernani Lopes.203  

 

A ênfase de Fernandes em pôr Ulysses como um divisor de águas na psiquiatria 

nordestina, já demonstra um esforço de reconstrução da imagem do seu mestre e de seu grupo 

em outras bases. Seguindo linha argumentativa idêntica, o psiquiatra Cavalcanti Borges – ex-

aluno de Ulysses Pernambucano – publica o texto A propósito de uma Ausência204, onde 

lamenta a falta que Ulysses Pernambucano fazia na Assistência a Psicopatas, onde o autor 

continuava trabalhando como médico. O mais interessante no texto é que ele apresenta 

Ulysses como o “primeiro psiquiatra trabalhando em Recife”. Em outras palavras, a 

Psiquiatria só teria se feito em Pernambuco a partir de Ulysses. Este também é apresentado 

como alguém que projetou nacionalmente a Psiquiatria pernambucana e, ao final do texto, 

exalta a “escola psiquiátrica de Recife, a admirável escola, na frase de Ernani Lopes”. A 

referência tanto de Fernandes, quanto de Borges, a Ernani Lopes, um conhecido psiquiatra do 

Rio de Janeiro – que havia sido diretor da Colônia de Alienados do Engenho de Dentro e 

Presidente da Liga Brasileira de Higiene Mental – parece cumprir o papel de reafirmar um 

suposto reconhecimento da escola na capital do país. O nome de Lopes se torna mais 

interessante ainda, na medida em que este médico havia sido um crítico do trabalho de 

                                                           
203 Diário de Pernambuco, 11/07/1936, p. 08. 
204 A propósito de uma ausência, Diário de Pernambuco, 24/02/1937, p. 10. 



 

112 
 

Ulysses, a quem acusou, em 1933, de exploração do trabalho dos alienados na Colônia 

Agrícola de Barreiros, forçando o psiquiatra de Pernambuco a defender o seu projeto205. 

O discurso de Borges, de que Ulysses inaugura a Psiquiatria em Pernambuco, era 

novo. Ele surge neste momento, pós-1935, e se torna hegemônico entre os admiradores do 

psiquiatra, sobretudo a partir do livro Estudos Pernambucanos. Deste modo, psiquiatras mais 

antigos, que atuavam na Tamarineira antes da chegada de Ulysses, como Joaquim Loureiro206 

e Alcides Codeceira207 foram sendo deslocados, a partir de então, ao menos discursivamente, 

para a “pré-história” da Psiquiatria em Pernambuco. 

A ideia de que Ulysses inaugurou a “verdadeira psiquiatria” no Nordeste foi 

defendida por muitos, tal como Luciano de Morais, diretor da Assistência a Psicopatas da 

Paraíba, quando disse que “quem analisar o sistema empregado no tratamento e na assistência 

aos insanos no nordeste, há de constatar duas épocas bem distintas: uma antes; outra depois de 

Ulysses”. A época que ele chama de antes se caracterizaria por “métodos obsoletos e 

medievais”, o depois seria “a era científica” (MORAIS, 1945: 270). O mesmo afirmou José 

Lins do Rego: “com Ulysses começava a psiquiatria a ser tomada a sério no Nordeste [...]. Ele 

vinha senhor da ciência do seu tempo, de tudo que de mais moderno havia” (REGO, 1945: 

289). Estas narrativas são típicas do período pós-1935, não que antes Ulysses Pernambucano 

não fosse apontado como um profissional competente. Porém, a partir da perseguição política 

que viveu e, mais ainda, a partir da sua morte, os discursos de engrandecimento de Ulysses 

atingem proporções épicas.      

Um dado interessante de se observar é o fato de a Escola Psiquiátrica do Recife ter se 

formado à margem da Cátedra de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, cujo ocupante neste 

momento era Alcides Codeceira, que estava à frente da mesma desde a sua criação em 1920. 

Luis Sá Junior, ao falar sobre as características da escola diz que “a atividade docente tem 

sido considerada como sendo a sua principal característica. A docência em clínica psiquiátrica 

foi e continua sendo a sua vertente mais essencial” (SÁ JUNIOR, 2002: não numerado). 

Todavia, o criador da escola nunca ocupou a Cátedra de Psiquiatria. Professor substituto das 

cadeiras de Clínica Neurológica e Psiquiátrica desde 1920, Ulysses foi homenageado com 

uma Cátedra, criada especialmente para ele, de Semiologia Neuro-Psiquiátrica208 em 1933. 

                                                           
205 Recursos modernos de assistência aos doentes mentais, Diário de Pernambuco, 14/05/1938, p. 05. 
206 Que dirigiu a Tamarineira por cerca de trinta anos. 
207 Sucessor de Loureiro na direção da Tamarineira, primeiro e único Catedrático de Psiquiatria na Faculdade de 

Medicina, até este momento, sendo o sucessor de Ulysses na direção geral da Assistência a Psicopatas. 
208 Diário de Pernambuco, 15/11/1933, p. 3 e 10 
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Em 1938, com a morte do professor Gouveia Bastos, Ulysses assume a cátedra de Clínica 

Neurológica, momento no qual relembra do quanto desejou a Cadeira de Clínica Psiquiátrica 

no passado, pois lhe daria “autoridade” e “força” para empreender as reformas psiquiátricas 

que pôs em curso. Falou também de sua “coragem” ao recusar este posto ambicionado quando 

lhe foi oferecido anos antes, aguardando pacientemente o momento oportuno, quando este se 

apresentasse. Ao fim do discurso, agradeceu a “lealdade” dos seus “colaboradores”, cuja 

ligação ele tinha em pé de igualdade com seus filhos, sendo “por amor a esta Escola” o que se 

motivaria a honrar os compromissos vindouros com o novo posto209. 

Tal ideia, de que se estava a frente uma escola de Psiquiatria distinta das demais, foi 

defendida por Ulysses até o fim de sua vida. Em um dos seus últimos pronunciamentos 

públicos, em 1943, ele afirmou 

Como é doloroso, por exemplo, verificar que o nosso pomposo Serviço Nacional de 

Doenças Mentais recolhe todas as estatísticas dos estabelecimentos de assistência 

neuropsiquiátrica do Brasil para deixá-las, melancolicamente, dormir nas suas 

gavetas! Consultem-se os dois volumes de seus Arquivos publicados há poucos dias 

e só um trabalho (“Sexo e psicoses”, pelo dr. Cunha Lopes) se baseia em estatísticas 

e exclusivamente do Rio de Janeiro! Nenhuma pesquisa em que se encarem aspectos 

sociais das psicopatias, nenhum, que possa sugerir a mínima iniciativa no campo da 

higiene mental! (PERNAMBUCANO, 1943: 159) 

 

Em outras palavras, se o maior distintivo teórico de seu grupo era a preocupação com 

os aspectos sociais da doença, se um dos maiores procedimentos metodológicos de sua equipe 

era justamente o uso das estatísticas como uma ferramenta de trabalho, e se nada disso estava 

sendo feito no Sudeste brasileiro, fica clara a reafirmação de Ulysses da distinção do seu 

grupo e por qual razão este seria uma escola. Logo após o trecho destacado acima, Ulysses diz 

que “fora raras exceções” (certamente está se referindo ao seu próprio grupo), as publicações 

de trabalhos no Brasil em psiquiatria são “problemas terapêuticos”, “bizantinices de 

diagnóstico” e “estudos teóricos”; estudos, em sua opinião, desinteressantes aos “homens de 

governo”, incapazes de convencê-los a financiar qualquer tipo de projeto em assistência 

psiquiátrica (PERNAMBUCANO,1943: 159). 

Destacando-se das práticas médicas do sudeste, Ulysses constrói um espaço de 

crítica ao Governo e à Psiquiatria Brasileira como um todo, em sua opinião, pouco afeita aos 

problemas de neuro-higiene, incapazes de articular um serviço “eficiente” e “coeso” de 

estatística em nível nacional. Este serviço, segundo ele, era desinteressante para a maioria dos 

                                                           
209 Diário de Pernambuco, 24/04/1938, p. 06 
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médicos brasileiros, pois exigiria um trabalho coletivo, e por isso, “sem brilho e sem 

possibilidades de aumentar o conceito individual do cientista”. Então, conclui que estaria 

formando uma nova geração de médicos, distinta da atual, sobre a qual incutiu uma clara 

visão destes desafios. Esta nova geração de pesquisadores recifenses foi anunciada por ele 

como sendo o seu maior legado – sua escola.  Sobre esta nova geração ele diz 

Regozijo-me, mais que quaisquer realizações materiais, que podem ser superadas 

por quem disponha de verbas mais fartas ou apagada por desídia e incúria na 

continuidade das administrações, de haver conseguido despertar o interesse pelos 

problemas psiquiátricos e de neuro-higiene em um grupo de jovens médicos que 

constituem hoje uma das expressões mais incisivas e honrosas da nossa medicina. 

Essa escola já tem dado magníficos estudos do maior interesse para a neuro-higiene. 

Encarando o problema da incidência das doenças mentais nos brancos mestiços e 

negros da nossa população; a influencia de fatores psíquicos ligados a praticas 

religiosas largamente divulgadas em nosso meio; estabelecendo o quociente 

intelectual dos escolares pernambucanos; estudando intoxicações euforísticas como 

o maconhismo – só para falar de pesquisas cujos resultados já foram publicados – 

José Lucena, Vicente de Mattos,Ladislau Porto, Pedro Cavalcanti, Cavalcanti 

Borges, Gonçalves Fernandes, J. Marques de Sá, A. de Lascio, Jarbas 

Pernambucano, A. Benício, René Ribeiro, Anita P. Barreto (e suas colegas do I. de 

Psicologia) e tantos outros personagens numa tarefa que há de nos impor, a nós 

psiquiatras pernambucanos, como pioneiros da neuro-higiene brasileira no terreno 

prático. Porque de explanações teóricas e conceitos a priori, integralmente falsos, 

estão cheios a psiquiatria e desencantados os psiquiatras. 210 

 

Esta fala de Ulysses ocorre em um momento crítico da sua carreira, justamente quando 

constata que seu projeto maior, a Assistência a Psicopatas de Pernambuco, já não estava mais 

em suas mãos e que a sua continuidade ou fim já não dependeria mais de seus esforços, mas 

sim da vontade do Governo e da habilidade de outros gestores, pois ele já estava desligado do 

projeto e este desligamento vinha se consolidando como irreversível. Neste momento Ulysses 

afirma a escola psiquiátrica é seu maior legado para o futuro.  

Othom Bastos, em uma Conferência em 1992, quando se aproximava o 

quinquagésimo aniversário da morte de Ulysses, faz uma fala que, 55 anos depois, se encontra 

com a fala de Ulysses 

Pouco resta de seu trabalho e de sua obra. Quase transformaram a Tamarineira em 

Centro Comercial. [...] Os problemas socioeconômicos dos pacientes passaram a ser 

distorcidos e erroneamente psiquiatrizados. Do marasmo geral pouco ou nada se 

salvou. Não obstante tudo isso, a escola psiquiátrica pernambucana permanece viva, 

já na sua quarta e início de quinta geração. Nomes como José Lucena, José Otávio 

de Freitas Júnior, Luiz Cerqueira, René Ribeiro, Anita Paes Barreto, Arnaldo Di 

Lascio e muitos outros não desmereceram sua confiança. Ao contrário, devem ter 

correspondido às expectativas do mestre Ulysses (BASTOS: 2002, 111). 

 

                                                           
210 Doenças Mentais e Higiene, Diário de Pernambuco, 04/04/1937, p.15 
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A ideia de se formar uma escola de pensamento não era propriamente uma novidade 

nem em Pernambuco211, nem no Nordeste. Mariza Correa (2001), por exemplo, fez um estudo 

sobre a Escola Nina Rodrigues, formada por alunos diretos do médico e antropólogo 

maranhense, tais como Oscar Freire e Afrânio Peixoto, e seus “descendentes intelectuais” 

espalhados pelos estados da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo os mais destacados 

Flamínio Fávero, Leonídeo Ribeiro e Arthur Ramos. Estes homens, de acordo com Corrêa, 

foram profissionais polivalentes, médicos de formação, que circularam pelas áreas da Saúde, 

da Educação, da Segurança, das Letras e da política, contribuindo, dentre outras coisas, para a 

institucionalização tanto da Medicina Legal, quanto da Antropologia em seus locais de 

atuação. O principal objetivo da autora foi traçar uma análise minuciosa deste grupo disperso, 

tendo como principal eixo suas continuidades e descontinuidades teóricas, políticas e 

institucionais com o seu patrono, Nina Rodrigues (CORRÊA, 2001). 

Mariza Corrêa monstra que Nina Rodrigues foi para eles uma espécie de padrinho 

intelectual, um precursor, cuja memória eles recorriam para se legitimar. Mas sua influência 

real seria genérica, muito mais retórica que prática, pois seus postulados teóricos específicos 

foram sendo abandonados por seus discípulos. Contudo, o interesse desses homens pelo 

“povo” como objeto de estudo, a definição do Brasil como nação, a reflexão sobre os critérios 

de acesso à cidadania, o uso da ciência como guia, dentre outros fatores, seriam alguns 

elementos que ligariam os alunos ao seu mestre. 

 Assim, Mariza demonstra uma continuidade temática entre Nina Rodrigues e sua 

referida escola: estudaram o louco, o menor abandonado, a criança problema, os criminosos, a 

população afro-descendente, etc. Porém, houve uma cisão teórica e metodológica na maneira 

como estes objetos foram abordados, dado o lapso temporal que separava o mestre, morto em 

1906, e os discípulos – que vivenciaram o auge de suas carreiras entre as décadas de 1910-30 

– bem como às mudanças de paradigmas científicos daí decorrentes. Mesmo no campo da 

Antropologia, que teria herdado muito da metodologia de trabalho de Nina Rodrigues212, seu 

legado teria sido ofuscado por seus discípulos, como Arthur Ramos, que exaltou os 

levantamentos genealógicos de autores contemporâneos seus, como Herskovits, omitindo o 

fato de que Nina Rodrigues já fazia aquilo muitas décadas antes (CORRÊA, 2001: 218).  

Qualquer aproximação entre a Escola Nina Rodrigues e a Escola de Psiquiatria de 

                                                           
211 Sobre a renovação no pensamento social Brasileiro trazida pela Escola de Direito do Recife, liderada por 

Tobias Barreto, ver (SKIDMORE, 1976). 
212 Estudos de caso, levantamentos genealógicos e o uso do método comparativo. 
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Recife requer muitas mediações. Da primeira, é ressaltada sua dispersão espacial, sua difusão 

profissional, e o afastamento temporal e teórico com o seu patrono, Nina Rodrigues – que 

alguns deles nem chegaram a conhecer pessoalmente. Diferente da segunda, cujo patrono 

ainda estava vivo no momento em que definiram uma identidade comum; um grupo 

concentrado espacialmente (na cidade do Recife) e institucionalmente (na Assistência a 

Psicopatas e no Sanatório Recife). Um ponto aproxima essas duas escolas, qual seja, a 

circulação entre as ciências médicas e sociais.  

Não interessa aqui seguir com aproximações e afastamentos entre esses grupos. 

Interessa, sim, inspirado por Mariza Corrêa, perseguir essa ideia de escola em ato, ou seja, 

rastrear e mapear seus componentes em seus percursos institucionais e produção intelectual. 

Então, a seguir, busco fazer isso com René Ribeiro ressaltando as continuidades e 

descontinuidades entre ele e a agenda de trabalho e pesquisa proposta por Ulysses 

Pernambucano. 
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Capítulo 3 – René Ribeiro e a “Psiquiatria maior” 

 

Neste último capítulo, lanço luz sobre a trajetória institucional e a produção intelectual 

de René Ribeiro entre os anos de 1935 a 1949, cotejando-a com trabalhos que estavam sendo 

produzidos por Ulysses e o grupo que orbitava em seu entorno. Assim, através desse percurso, 

busco salientar as continuidades e descontinuidades de seu trabalho com uma agenda de 

pesquisa maior, proposta por Pernambucano. Esse recorte temporal, como já foi dito, visa 

destacar o período prévio a sua diplomação como antropólogo.  

René Ribeiro, dentro desse grupo, ocupou uma posição chave, pois transitou entre as 

ciências médicas e sociais, permitindo-nos vislumbrar, através de sua obra, muito do 

pensamento médico-social deste grupo como um todo. Foi um ator que percorreu um caminho 

profissional sui generis, pois partiu da Psiquiatria e, sem deixá-la, rumou para o Serviço 

Social e, depois, Antropologia. Em Northwestern University, tendo sido orientado por 

Melville Herskovits, tornou-se mestre em antropologia, em 1949, sendo o primeiro brasileiro 

a atuar com diploma específico na área, como ressalta Maio (1997). Retornando ao Brasil, 

Ribeiro esteve entre os pioneiros que ajudaram a instituir a Antropologia como campo de 

estudo e trabalho no estado de Pernambuco. Em 1950, ingressou no Instituto Joaquim 

Nabuco213, fundado por Gilberto Freyre, tendo sido o primeiro Diretor do Departamento de 

Antropologia dessa instituição. Sete anos depois, tornou-se Professor Titular de Etnografia do 

Brasil na Faculdade de Filosofia da Universidade do Recife214, onde ajudou a criar a Pós-

Graduação em Antropologia. Antes disso, esteve à frente dos estudos sobre relações raciais 

brasileiras da UNESCO215, em Pernambuco entre os anos de 1951 e 1952. Foi presidente da 

Associação Brasileira de Antropologia entre os anos de 1976 e 1978. Como Antropólogo, 

René Ribeiro publicou dezenas de trabalhos, entre os anos de 1950 e 1988, tornando-se 

importante referência nos estudos de religiões afro-brasileiras.  

Não vou me debruçar sobre esse período de sua vida depois de ter se tornado e 

antropólogo e se dedicado a produzir, exclusivamente, trabalhos nessa área 216. Dedico-me aos 

trabalhos de Ribeiro enquanto esse produzia, exclusivamente, na órbita de Ulysses 

                                                           
213 Atual Fundação Joaquim Nabuco. 
214 Atual Universidade Federal de Pernambuco. 
215Projeto este, criado sob o impacto das atrocidades nazistas que vieram à tona no pós-guerra, que tinha por 

finalidade estudar a singularidade das relações raciais Brasileiras, entendidas naquele contexto como anti-

racistas. Para saber mais sobre a participação de Ribeiro neste projeto, ver (MAIO:1997) 
216 Mesmo não produzindo mais pesquisa na área psiquiatra, Ribeiro seguiu clinicando até sua morte.  
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Pernambucano. Busco dialogar com um material pouco abordado, qual seja, sua produção 

enquanto médico.  

No primeiro tópico, “Anos de Formação”, busco em sua origem familiar o prestígio 

com que entra para o grupo de Ulysses. Localizo o jovem Ribeiro, ainda universitário, no 

interior da Divisão da Assistência a Psicopatas como membro do Serviço de Higiene Mental 

(SMH) para entender que posição ele ocupava, inicialmente, dentro da estrutura montada por 

Ulysses Pernambucano.  

Em “Uma psiquiatria fora dos muros do hospício: os primeiros artigos”, apresento e 

analiso os primeiros trabalhos publicados por René Ribeiro, no campo médico, na busca de 

entender em que medida estes revelavam as questões, temáticas, abordagens, objetos e 

projetos que estavam em jogo na Assistência a Psicopatas no ano de 1935 – último ano de 

gestão de Ulysses Pernambucano nesta instituição. O objetivo é demonstrar como esta 

proposta de Psiquiatria interdisciplinar desenvolveu canais de diálogo com o Serviço Social, 

com a Psicologia, com a Sociologia e com a Antropologia.  

Depois, em “O pensamento social e científico”, busco substanciar o ambiente 

intelectual e teórico que estimulou e permitiu que René Ribeiro perseguisse um projeto de 

“Psiquiatria Maior”, onde a saída do hospício e a circulação pela cidade se deram em 

continuidade ao trânsito entre as diferentes ciências – da Higiene à Antropologia passando 

pelo Serviço Social. Neste ponto pretendo evidenciar o conceito de “ajustamento” como 

sendo o ponto de encontro entre as ciências da mente e as ciências sociais, constituindo uma 

espécie de passaporte que permitiu ao psiquiatra transitar por diversos campos e objetos.     

Em seguida, em “O grupo de Ulysses no I Congresso Afro-brasileiro”, discorro sobre 

esse congresso a partir dos trabalhos apresentados pelo grupo do SHM. Como veremos, este 

evento foi de grande relevância para a formação intelectual de Ribeiro, introduzindo-o na 

temática que, futuramente, dominaria a sua produção intelectual. Por fim, em “O médico e as 

religiões afro-brasileiras”, parto de dois trabalhos específicos para pensar sobre o modo como 

René Ribeiro apreendeu a temática afro-religiosa. Então, em uma perspectiva comparada, 

resgato os pontos de continuidade e de ruptura teórica e metodológica destes trabalhos, em 

relação àqueles apresentados por seu grupo de trabalho no I Congresso Afro-Brasileiro.  

Neste capítulo Ribeiro é tomado como um médico intérprete do Brasil (HOCHMAN 

& LIMA, 2015). Por meio de uma abordagem geral de sua obra médica, exploro como René 

Ribeiro pensava a sociedade, seus problemas, possíveis soluções e suas preferências políticas. 
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Sobressai neste ponto do trabalho um René Ribeiro um tanto tecnicista, que enxergava mais 

nos técnicos (sobretudo nos profissionais de saúde), que nos políticos, a solução para os 

nossos problemas sociais. 

 

3.1 Anos de Formação 

 

O ensino superior em Pernambuco foi hegemonizado, ao longo de todo o século XIX, 

pela Faculdade de Direito do Recife, uma das mais antigas e prestigiadas instituições do país, 

sendo o seu diploma um dos principais distintivos da elite local, constituindo símbolo de 

status, bem como porta de entrada para o mundo da política e o serviço público 

(SKIDMORE, 1976; MICELI, 1979; SCHWARCZ, 1993). Entretanto, no século XX, entre as 

décadas de 1910-30, iniciou-se um processo de diversificação do ensino, caracterizado pela 

institucionalização de vários cursos de nível superior. É nesta conjuntura que, em 1914, a 

Congregação da Faculdade de Farmácia, onde também se reuniam muitos médicos, votou e 

aprovou a criação de uma Faculdade de Medicina em Pernambuco que daria inicio às suas 

atividades no ano de 1920. René Ribeiro fez parte da geração beneficiada pela inauguração 

dessa Faculdade, diferente de seu pai e de Ulysses, que tiveram que sair do Estado para 

formarem-se doutores.  

Nascido na cidade de Recife, no dia 03 de janeiro de 1914, René Ribeiro era filho 

único do casal Jefferson Firmino Ribeiro e Celina Osias Ribeiro. Seu pai, era médico 

sanitarista com uma sólida carreira no campo da Higiene Pública, na Inspetoria de Higiene do 

Estado, onde iniciou carreira no cargo de Comissário de Higiene e no  qual atuava desde 

1910. Quando René Ribeiro nasceu, em 1914, seu pai já era um médico bem estabelecido e 

prestigiado217. Em 1918, se destaca ao atuar no agreste pernambucano218 no combate à gripe 

espanhola219.  Desde que Ulysses Pernambucano ingressou na vida pública, em 1918, atuaram 

juntos na Inspetoria de Higiene e no Hospital Tamarineira, onde Jefferson trabalhava como 

clínico vinculado à Santa Casa de Misericórdia220. Posteriormente atuaram juntos também na 

                                                           
217 Tendo seu nome divulgado em lista de “pessoas ilustres” que compareciam nos eventos promovidos pelo 

Jockey Club (Diário de Pernambuco, 14/12/1914, p.01) e em desfiles carnavalescos(ibidem, 20/12/1919, p. 04), 

tendo a data de seu aniversário divulgada no “Diário Social” do jornal (ibidem, 16/07/1921, p.04). 
218 Diário de Pernambuco, 21/10/1918, p. 01. 
219 Apenas na cidade do Recife, durante três meses de surto, a moléstia causou a morte de 2.551 pessoas 

(LEVINE: 1980, p.46), isto é, uma média de 28 óbitos por dia. Sobre os impactos da gripe espanhola na Capital 

Federal, ver (BRITO: 1997). Sobre os impactos da pandemia no mundo, ver (KOLATA:2002).  
220 Diário de Pernambuco, 15/08/1923, p. 04 
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propaganda de remédios221. No dia 14 de agosto de 1923, aos 40 anos de idade, Jefferson 

Ribeiro faleceu em decorrência de embolia cerebral222. Foi declarado, no Estado de 

Pernambuco, luto oficial. No enterro, Ulysses Pernambucano discursou como orador, 

conforme relata Celina Hutzler (1987: 26), antropóloga e filha de René Ribeiro.  

Trago essa história de Jeferson Ribeiro, para apontar as ligações que ele mantinha com 

Ulysses, sublinhando que René não era um desconhecido quando ingressou na Faculdade de 

Medicina. Ao contrário, ele era o filho de um renomado Doutor. René foi herdeiro do capital 

social de seu pai, o que incluiria uma rede de contatos que facilitaria sua futura inserção no 

campo médico, tanto na busca por postos de trabalho, quanto na aquisição dos primeiros 

pacientes (clientes), após formado, tendo em vista que o sobrenome Ribeiro, já possuía certo 

prestígio dentro do campo médico local. 

Em 1926, aos 12 anos, Ribeiro foi aprovado no Colégio Marista223, um educandário 

católico tradicional do Recife, onde completou seus estudos. Mas, segundo seu de memórias 

(1984: 84), ele teria crescido em um ambiente familiar diversificado em termos de visões de 

mundo, tendo tido acesso a diferentes correntes de pensamento, tais como o catolicismo, o 

kardecismo, o fabianismo e o darwinismo. Na trilha dos caminhos abertos por seu pai, em 

1931, ingressou na Faculdade de Medicina do Recife.  

No ano de 1932, Ribeiro foi aluno de Ulysses Pernambucano, na disciplina Neuro-

Psiquiatria Infantil. Nessa ocasião, Ulysses o convida para frequentar a Biblioteca da 

Assistência aos Psicopatas de Pernambuco que, de acordo com Ribeiro, seria uma das mais 

atualizadas sobre o tema da psiquiatria (1984: 84). Neste momento começara, formalmente, a 

relação acadêmica entre ambos 224.  

Dentro do universo de possibilidades institucionais oferecidos por Ulysses (Hospital 

de Alienados, Ambulatório do Hospital Correia Picanço, Manicômio Judiciário, Colônia 

Agrícola de Barreiros e o Serviço de Higiene Mental), René Ribeiro recai sobre o Serviço de 

Higiene Mental que tinha seu foco na “prevenção” da loucura.  

Se o campo da Psiquiatria marca, para René, um caminho distinto daquele percorrido 

por seu pai, Jefferson (que atuou como clínico), o campo da Higiene manteria, ainda que 

                                                           
221 Diário de Pernambuco, 04/02/1923; 06/02/1923; 11/02/1923; etc. esta propaganda se estende até o segundo 

semestre deste ano. 
222 Diário de Pernambuco, 15/08/1923, p. 04. 
223Diário de Pernambuco, 24/11/1926, p. 04 
224 Segundo sua filha, Ulysses “foi o principal mestre de René Ribeiro”, tendo deixado marcas na trajetória 

profissional e intelectual de seu pai (HUTZLER, 1987: 23). 
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sutilmente, um vínculo entre ambas trajetórias. Dentro da Psiquiatria, o campo da Higiene 

Mental era o principal escopo da Psiquiatria Social – carro chefe do grupo de Ulysses onde se 

consideravam distintos das demais escolas psiquiátricas existentes no Brasil. O objetivo de 

atuar naquilo que se entendia como sendo as “causas” sociais da loucura (o álcool, a sífilis, o 

baixo-espiritismo, etc.) foi o que propiciou o diálogo deste grupo de médicos recifenses com 

sociólogos (como Gilberto Freyre), antropólogos (como Melville Herskovits), psicólogos 

(como Sylvio Rabello), juristas (como o Juiz de Menores, Rodolfo Aureliano), dentre outros 

profissionais que se dispunham a pensar as questões sociais. Em suma, o SHM foi o elemento 

chave na formação de Ribeiro, permitindo-lhe desde muito cedo, ampla circulação 

interdisciplinar. 

Em 1934, René Ribeiro, ainda aluno de Medicina, tornou-se sócio da Liga de Higiene 

Mental225 (LHM), criada no ano anterior – onde atuaria por muitos anos. Isto não ocorreu por 

acaso, pois a LHM, ainda que fosse oficialmente independente do SHM, na prática era uma 

extensão deste, tendo em vista que todos os membros do segundo eram filiados à primeira. 

Em 1937, Ribeiro compõe a nova diretoria eleita desta entidade (como Secretário de Sessões), 

quando a Presidência passou de Ulysses para o Juiz de Menores, Rodolfo Aureliano226.  

Neste mesmo ano de 1934, René Ribeiro, assisti o I Congresso Afro-Brasileiro do 

Recife, conhece Gilberto Freyre e lê, por empréstimo do próprio, The Mind of Primitive Man, 

de Franz Boas, obra da Antropologia Cultural que inaugura um novo paradigma nos estudos 

raciais. Também lê Casa Grande & Senzala, trabalho que marca uma mudança no 

pensamento social brasileiro a respeito da herança africana, agora vista de maneira positiva. 

Ainda neste ano de 1934, Ribeiro inicia suas atividades como aluno interno do Hospital de 

Alienados da Tamarineira e toma contato com a prática psiquiátrica. Deste modo, percebemos 

que na formação intelectual de René Ribeiro, a Psiquiatria, a Higiene Mental e as Ciências 

Sociais estavam juntas, desde o início (RIBEIRO, 1990). 

Penso não ser produtivo buscar na trajetória de Ribeiro o momento exato de uma 

“conversão” à Antropologia, dado que a sua produção médica nunca perdeu de vista uma 

abordagem sociológica e antropológica nas questões de saúde pública. Todavia, o seu 

encontro com o antropólogo norte americano Melville Herskovits marca um momento de 

inflexão profissional rumo à Antropologia, inflexão que se dá mais como um aprofundamento 

de certos objetos e determinadas abordagens, em detrimentos de outros do que como ruptura. 

                                                           
225 Diário de Pernambuco, 08/03/1934, p. 02. 
226 Diário de Pernambuco, 21/03/1937, p. 06 



 

122 
 

Por exemplo, o tema da esquizofrenia, tão frequente na sua produção intelectual desaparece já 

a partir de seus primeiros contatos com Herskovits, enquanto outros temas ligados à 

negritude, até então marginais, ganharam novo impulso.  

Este é um ponto de vista também defendido por Roberta Campos e Mísia Reesink 

(2017), no artigo René Ribeiro, Antropólogo. Neste trabalho as autoras argumentam que a 

Antropologia era uma “disciplina de conversão ou de dupla filiação”, dada a falta de 

graduação na área. Como o Brasil só forma antropólogos na pós-graduação (em níveis de 

mestrado e doutorado), este campo é forçosamente composto por profissionais graduados em 

outras áreas. Todavia, esta passagem para a Antropologia, segundo as autoras, pode se dar por 

“ruptura” ou por “uma atuação mais interdisciplinar”, isto é, uma forma de continuação a 

trabalhos anteriores. É nessa segunda categoria que as autoras enquadram René (2017: 281). 

Ainda segundo as autoras, Ribeiro já produziria textos de ciências sociais mesmo antes 

de se formar médico, em 1936, bem como após a sua formatura. Para sustentar tais afirmações 

dão como exemplo os seguintes artigos: Inquérito sobre a situação dos egressos do Hospital 

de Alienados, de 1935, e Alguns resultados dos estudos de 100 médiuns, de 1937. O primeiro 

artigo é apontado como sendo “sua primeira incursão na área as pesquisa social” e o segundo 

como sendo de “conteúdo claramente etnográfico”, conteúdo este que nos permitiria “ver um 

psiquiatra formado em atuação, convivendo com um antropólogo ainda em formação” (2017: 

282-283).  

Neste ponto, busco uma perspectiva analítica diferente. Busco evitar a ilusão 

biográfica, proposta por Bourdieu (2006), através da qual, já sabendo onde vai dar a vida de 

um determinado sujeito, somos tentados a inferir, em estágios mais recuados da vida, os 

supostos indícios daquilo que a pessoa se tornará, criando narrativas coerentes e lineares, mas 

que guardam pouca ou nenhuma relação com a complexidade da vida real. Penso, sobre esse 

aspecto, ser mais interessante destacar as fronteiras fluidas entre o que vinha se 

institucionalizando como rígidos campos de saber. Por esta razão, revisito, agora, algumas 

obras iniciais de René Ribeiro tentando compreender que medicina era essa praticada no 

SHM, da qual ele foi tributário.   
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3.2 Uma Psiquiatria fora dos muros do hospício: os primeiros artigos publicados 

 

Tendo em vista que René Ribeiro envereda pela pesquisa social em 1935, antes 

mesmo de se formar em Medicina, a questão que se levanta aqui é: por qual razão um 

estudante de medicina, que pretendia se tornar psiquiatra, empreendia este tipo de estudo? Ao 

que parece, a resposta está no lugar que Ribeiro atuava dentro do projeto reformista de 

Ulysses Pernambucano, o SHM. Este era o lugar, por excelência, das reflexões sociais ligadas 

à saúde pública no campo psiquiátrico. Como veremos, esta Psiquiatria Social, feita dos 

muros do hospício pra fora, em Pernambuco, se apresentou bastante interdisciplinar. 

O SHM marca o início da vida adulta de René Ribeiro227, antes de se formar médico, 

que foi ali que conquistou o seu primeiro emprego, em 1935, no cargo de auxiliar técnico, por 

concurso (RIBEIRO: 1990, 29), tendo como chefe direto o psiquiatra José Lucena, o diretor 

deste Serviço. Neste momento se inicia a sua produção intelectual com os seguintes artigos: 

Inquérito sobre situação dos egressos do Hospital de Alienados; Quatro anos de atividade do 

Serviço de Higiene Mental; e Inquérito sobre as instalações e métodos educativos nos 

orfanatos do Recife; todos eles publicados em 1935, nos Arquivos da Assistência a 

Psicopatas. Estes artigos, tomados em conjunto, revelam muito dos planos de reforma social 

de Ulysses Pernambucano, reformas estas que já estavam em andamento, das quais esses 

artigos constituem parte integrante.  

O artigo Quatro anos de atividade do Serviço de Higiene Mental, escrito em parceria 

com Eulina Lins (1935b), assistente social do SMH, é uma espécie de relatório de atividades 

de tudo aquilo que o SHM realizou entre os anos de 1931 e 1935, isto é, desde a sua fundação 

até o ano em que o artigo foi escrito. A listagem de atividades é longa 228 e evidencia uma 

                                                           
227Foi trabalhando no SHM que René Ribeiro conheceu a sua futura esposa, a assistente social Beatriz 

Cavalcante Uchoa (HUTZLER: 1987, 32), com quem se casaria em 1939. Eles permaneceram casados por 51 

anos, tiveram um casal de filhos. Beatriz – assim como a sua irmã, Maria José Cavalcanti Uchoa – trabalhava no 

serviço de visitadoras do SHM,que frequentava os domicílios dos egressos do Hospital de Alienados e do 

Ambulatório, com o objetivo de orientar a família dos doentes e mantê-los sob estrita vigilância. Sobre a atuação 

das irmãs Uchoa no SHM, ver (Miranda: 2006, p. 84-8). René e Beatriz morreram juntos, em 1990, em um 

acidente de automóvel no dia de Natal.  
228  Todas essas atividades foram apresentadas no capítulo anterior. Conforme listado pelos autores, ela incluiu: 

1) pesquisas realizadas pelo SHM junto aos “centros espíritas” e às “seitas africanas”; 2) os diversos cursos de 

capacitação profissional para os envolvidos no Serviço; a criação de uma biblioteca e de um museu 

especializados em Higiene Mental; 3) a criação de um periódico próprio, o Boletim de Higiene Mental, 

totalmente voltado para a “educação do grande público” em matéria de saúde mental; 4) o patrocínio à Liga de 

Higiene Mental de Pernambuco; 5) organização de semanas antialcoólicas; 6) uma infinidade de conselhos 

impressos e radiofônicos destinados aos alcoólatras, sifilíticos, operários, espíritas, etc.; artigos e comunicados 

na imprensa, conferências e palestras educativas. 
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série de iniciativas com a finalidade de “educar a população sobre as doenças mentais”, o que 

constituía um dos grandes objetivos do SHM, conforme ressaltam os autores (1935b: 77) e 

conforme já abordado no capítulo anterior. Se a reforma de Ulysses Pernambucano no campo 

da Educação se deu pelo viés da saúde, conforme visto no capítulo anterior, vemos aqui que 

parte da sua reforma na Saúde era constituída por um projeto educativo.  

O campo da Higiene Mental, é destacado por Ribeiro e Lins, não se resumiria ao da 

Psiquiatria. A Higiene Mental seria o ponto de encontro entre especialistas em diversos ramos 

da Medicina e Ciências Sociais, logo era um campo multidisciplinar (1935b: 76). Os autores 

ressaltam que a esfera de atuação do SHM não era dentro da Psiquiatria, mas do Serviço 

Social, ao relembrar que inicialmente esta instituição “desenvolveu a sua atuação num sentido 

exclusivo de Assistência Social” (1935b: 71). A própria LHM, que deveria dividir a sua 

atenção entre a “profilaxia no meio social”, os “pequenos psicopatas”, os “grandes 

psicopatas”, e “os delinquentes” operacionalizaria as suas ações entre todas essas esferas por 

meio do Serviço Social (1935b: 76).  

A compreensão desta articulação entre Higiene Mental e Serviço Social no SHM – 

onde a Psiquiatria não ocupava o primeiro plano – revelada neste texto, é fundamental para 

compreender o contexto institucional em que emergem as questões de pesquisa onde se dá a 

prática profissional de René Ribeiro.  

Em Inquérito sobre a situação dos egressos do Hospital de Alienados, também escrito 

em parceria com Eulina Lins (1935a), os autores se propõem analisar as condições higiênicas, 

sociais, econômicas e familiares de cinquenta egressos229 do Hospital de Alienados atendidos 

pelo SMH, entre os anos de 1932-34.  O público alvo da pesquisa eram os chamados 

pacientes de 3ª e 4ª classe do Hospital de Alienados (pensionistas e indigentes), dado que o 

público de 1ª e de 2ª classe, por sua condição social, poderia pagar por médicos particulares e 

não dependeria tanto da assistência prestada pelo SHM (1935a: 29).   

Na primeira parte do trabalho, ao analisar as condições de moradia dos egressos, os 

autores demonstram que 41, dos 50 pesquisados, viviam em situação de “insalubridade”230. 

                                                           
229 Esse número cobriu uma pequena amostragem (31,2%) do total de egressos do período. Essa pequena 

amostragem, segundo os autores seria fruto da dificuldade de localizar o público alvo da pesquisa, dado o uso de 

outros nomes, as trocas de endereço e a “exagerada mobilidade da nossa população pobre” (LINS & RIBEIRO, 

1935a: 28). 
230Deste total, 34 moravam em casas de taipa cobertas com palha (os mocambos); 9 em casas de alvenaria 

cobertas com telha (as melhores); 2 em palhoças (condição considerada de extrema miséria); e 2 em casas de 

madeira e zinco; 1 pessoa em casa totalmente de zinco (condição também considerada de extrema miséria); 1 

pessoa em casa de taipa e telhas; 1 uma pessoa em casa de taipa e zinco. 
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Com exceção de 9 casas, todas as outras habitações (a maioria mocambos) foram 

consideradas totalmente inapropriadas para a “manutenção da saúde”: “pouca circulação de 

ar”, “acúmulo de poeira”, “ninhos de ratos”, “morcegos”, etc.(1935a:. 29). Os autores também 

apontavam o piso inadequado da maioria dessas casas (de “areia socada”); a “má iluminação 

por luz natural e artificial”231; o “péssimo abastecimento de água”232; o “inadequado sistema 

de remoção de dejetos”233, situação que seria agravada nas regiões de mangues (as áreas dos 

mocambos), pois quando chovia o local alagava ainda mais e os dejetos retornavam para as 

casas das pessoas (1935a: 30). 

O texto também enfatiza as más condições de alimentação dos pesquisados, tanto na 

quantidade, quanto na qualidade dos alimentos, caracterizando-os como subalimentados. Fala-

se também da distância entre as residências e os hospitais, o que gerava o problema das longas 

caminhadas a pé. Por fim, abordam a “miséria” e o “sentimento de inferioridade” causada por 

esta. Por conta disso, os autores defendem a criação de uma instituição específica para cuidar 

dos egressos do Hospital de Alienados (1935a: 30-31). Assim, toda a primeira parte do texto 

se configura como sendo de Higiene geral.  

Na segunda parte do texto, estabelece-se a relação entre pobreza e doença mental. 

Mediante o argumento de que a primeira seria agravada pela segunda, dada a redução da 

capacidade produtiva do doente.  Neste ponto da narrativa os egressos são classificados 

segundo suas “doenças mentais”234. Os autores montam um quadro estatístico para 

demonstrar o quanto cada doença mental rebaixava a capacidade econômica da grande 

maioria dos pesquisados. Com exceção de um doente classificado como estando em “regular 

condição econômica” – um paralítico licenciado do trabalho – todos os outros foram 

classificados como estando em “equilíbrio orçamentário periclitante” ou em situação de 

“pauperismo acentuado”. O artigo frisa que nenhum deles recebe qualquer auxílio de 

assistência social, exceto aquele prestado pelo SHM. Denunciam a falta de apoio de outras 

organizações de assistência e apontam que muitos destes pacientes, em função da pobreza, 

abandonam o tratamento nos ambulatórios, o que piora o seu estado de saúde mental. Nesse 

sentido, os autores lamentam a falta de agências de emprego especializadas para onde 

encaminhar estas pessoas (1935a: 32). 

                                                           
231Apenas 13 delas contariam com luz elétrica e outras 37 dependiam do candeeiro de querosene. 
232 A grande maioria utilizava água de chafariz e cacimba, apenas 10 teriam água encanada. 
233 Apenas oito casas contavam com esgoto encanado. 
234 As doenças eram: Psicose maníaco-depressiva; esquizofrenia; alcoolismo; delírio episódico; oligofrenia; 

demência senil; histeria; psicose tóxico-infectuosa; psicose auto-tóxica; heredo-lues;epilepsia conjugada com 

deficiência mental; paralisia geral (em decorrência da sífilis no sistema nervoso).   
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Na terceira e última parte do texto os autores mostram, dentro de cada grupo de 

doentes, quais foram os pacientes que melhor se readaptaram ao convívio com a família e os 

amigos (o que os autores chamam de “rendimento social”) e quais teriam maior chance de 

recaídas, etc. As conclusões apresentadas ao fim do texto são todas parciais, justificada pela 

“pequena amostragem”. Chamam atenção às soluções apontadas para os problemas apurados, 

todas elas passando pelo âmbito do Serviço Social: a criação de um Patronato para os 

Egressos do Manicômio235 para retirá-los das péssimas condições de moradia e alimentação, 

assim como “a colaboração de uma instituição de assistência social que remediasse o 

pauperismo dos ex-internados [...], colocando-os em empregos compatíveis com sua atual 

capacidade profissional ou pela distribuição de auxílios financeiros aos mais necessitados e 

inaptos aos trabalhos” (1935a). Tais medidas visavam combater o abandono do tratamento no 

Ambulatório. Por fim, é ressaltado o papel das assistentes sociais, cuja principal função seria 

educar as famílias, “prepará-las para compreender os pacientes, facilitando-lhes deste modo a 

sua adaptação”. A ação das visitadoras não deveria se restringir às famílias, esta “deve-se 

estender até procurar auxiliar a reintegração do paciente no seu circulo social anterior” 

(1935a: 36).    

Deste modo, evidencia-se que estamos diante de um campo de trabalho (e pesquisa) 

localizado na interface entre o Serviço Social e a Psiquiatria, onde se buscava atuar não sobre 

o corpo do paciente, mas sobre seu meio.  As soluções apresentadas passavam não pelas 

doenças psíquicas, mas pelos problemas sociais do “louco”. O princípio norteador desse 

estudo é de que doença mental e pobreza se retroalimentam e interferem diretamente no 

sucesso do trabalho do psiquiatra em sua clínica. O social e o biológico não eram 

considerados esferas estanques pelo SHM. E o trabalho com a loucura deveria tomar as ruas 

da cidade, se estender sobre o tecido urbano para encontrar ali, e não dentro do hospício, as 

soluções para o tratamento do louco e prevenção da loucura.  

Por fim, apresento o último artigo deste bloco intitulado Inquérito sobre as instalações 

e métodos educativos nos orfanatos do Recife (1935c) e escrito em parceria com o psiquiatra 

José Lucena, então chefe do SHM. Esta pesquisa, realizada em 1935, teve apoio do Juizado de 

Menores do Recife e surgiu como uma proposta da LHM para que houvesse uma investigação 

sobre a estrutura física, as condições higiênicas e os métodos pedagógicos em vigor nos 

orfanatos do Recife. A pesquisa compreendeu apenas os estabelecimentos que abrigavam 

                                                           
235 Essa cobrança retornará dois anos depois em sua tese de livre-docência. A cobrança de René Ribeiro por uma 

maior presença das instituições na vida dos “desajustados” será uma marca desta fase de sua carreira.  
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“menores órfãos e desamparados”, tendo ficado de fora aqueles que abrigavam “crianças 

delinquentes”, pois “apresentam aspectos especiais que merecem ser estudados à parte” 

(LUCENA & RIBEIRO, 1935c: 145).  

Foram visitados 11 orfanatos da grande Recife, todos eles mantidos por congregações 

religiosas ou por associações mistas (civis e religiosas). O inquérito foi extenso buscando 

averiguar as condições dos orfanatos de modo bastante abrangente: investigou-se desde a 

ocupação dos diretores até os métodos de admissão dos menores nos orfanatos (se havia ou 

não exames médicos no momento da entrada, por exemplo).  

Do ponto de vista da estrutura física dos abrigos, diversos aspectos foram observados: 

a limpeza; o “arejamento” e a “insolação” dos ambientes de estudo e trabalho; a capacidade 

de lotação236; se o espaço de recreio era suficiente; se o mobiliários escolar era adequado; se 

havia suficiência de material escolar; etc. Quanto às condições de saúde oferecida aos jovens 

verificou-se: se as roupas eram limpas; se andavam descalços; se havia a obrigação de um 

banho diário; se dispunham de sabonete; se o asseio bucal era obrigatório e se possuíam um 

“gabinete dentário”; se dispunham de enfermarias (com profissionais especializados); se 

recebiam visitas médicas; se possuíam professor de Educação Física; dentre outras coisas. Os 

autores destacaram o que seriam costumes “arcaicos”, como o uso de macacões para o banho, 

exigência “inteiramente descabida”, segundo os autores (1935c: 149). 

Quanto aos métodos educativos averiguaram uma série de itens: se havia Jardim de 

Infância para crianças em idade pré-escolar; se ofereciam o curso primário; o ensino 

secundário; se possuíam recreios; se ofereciam atividades extraclasse; se havia biblioteca; etc.  

Naquilo que tange a profilaxia mental, os autores fazem uma série de denúncias de 

práticas que eram comuns nos orfanatos, mas que, em suas visões, eram extremamente 

prejudiciais ao desenvolvimento mental infantil. Assim, condenam o uso de uniformes para 

passeios externos, por conta do estigma que carregam e por ferirem a liberdade das crianças 

(sobretudo do sexo feminino) na escolha da cor de suas roupas. Pela mesma razão, propõem a 

supressão de nomes como “asilo, abrigos, etc.”, pois desenvolveriam nos “menores” 

sentimentos de inferioridade. Condenam também a adoção de técnicas disciplinares calcadas 

em castigo e recompensa, sobretudo as coerções físicas, que deveriam ser abolidas de 

imediato. Desaprovam a obrigatoriedade da leitura em grupo, atividade considerada maçante, 

e que não desenvolveria nas crianças os hábitos de investigação intelectual.  Censuraram a 

                                                           
236 De acordo com os autores, 8 dos 11 abrigos apresentavam “superlotação moderada”. 



 

128 
 

prática dos orfanatos de separar o trabalho intelectual do manual, o que dava a este último 

“um caráter servil”, bem como reprovaram a prática de dispensar os internos pensionistas das 

tarefas domésticas (inferiorizando os mais pobres). 

O texto prossegue salientando da necessidade de se remunerar os menores, em uma 

caderneta de poupança, caso esses desempenhem algum tipo de trabalho rentável para o 

orfanato; defendem uma maior integração entre o abrigado e a sociedade, dando-lhes 

autorização para participar de festas, para idas ao mercado, para fazer amigos na vizinhança, 

passar férias com a família, etc.; abordam a necessidade do acompanhamento do jovem após o 

processo adotivo, que a princípio, segundo eles, deveria ser provisória; prevenção das adoções 

que visam à exploração do trabalho infantil; histórias de adoções fracassadas; etc. 

Ao fim do texto, os autores divulgam os resultados de um teste que aplicaram a 27 

dirigentes dos orfanatos, a fim de averiguar suas opiniões sobre questões pedagógicas gerais e 

sobre algumas técnicas educativas. Para tal, organizaram uma “lista de opiniões” com 21 

afirmações, as quais os entrevistados deveriam dizer se concordavam, discordavam ou não 

tinham opinião formada a respeito (1935c: 152-154). A finalidade do experimento, segundo 

eles, seria contrapor uma visão de educação que os autores julgavam “tradicional” com outra 

que eles julgavam a “moderna orientação educacional” (1935c: 155). A visão de Educação 

moderna dos autores abrangia uma série de elementos: advogava uma maior autonomia da 

criança sobre si mesma, o fim dos castigos físicos ou repreensões públicas aos alunos, a 

necessidade de falar abertamente sobre as curiosidades sexuais da criança, o fim da separação 

entre meninos e meninas, a redução do papel da educação religiosa, etc. E chegam à 

conclusão de que, entre os dirigentes, a visão “tradicional” seria mais forte do que as “novas 

ideias”.  

Abrangendo diversos temas simultaneamente, sem a intenção de chegar a uma 

conclusão final que dê conta do todo, as opiniões dos autores sobre cada tema abordado são 

diluídas ao longo de todo o texto. Todavia, o trabalho encerra chamando a atenção para a 

centralidade das assistentes sociais, as única capazes de “operar ajustamentos felizes”, entre 

menores e famílias. Defendem um modelo assistencial (boarding-home system) no qual as 

famílias pobres receberiam uma ajuda de custo – paga pela instituição ou pelo Estado – para 

adoção dos abrigados” 237 (1935c: 162).  

                                                           
237 Modelo idêntico ao de “assistência hetero-familiar”, utilizado com os loucos da colônia agrícola de Barreiros 

pela Assistência aos Psicopatas. 
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Por fim, os autores emitem o seu voto de que a I Conferência Interamericana de 

Higiene Mental, onde esse artigo foi apresentado originalmente, atue junto aos “poderes 

competentes” para criar na Capital Federal uma Escola de Serviço Social (algo que ainda não 

existia no país) para formar pessoal capacitado a prestar serviço de Assistência Social 

especializada junto aos hospitais, instituições fechadas, estabelecimentos industriais e 

carcerários, tribunais de crianças e escolas. 

Esses dois últimos artigos aqui apresentados, se, por um lado partem de objetos de 

pesquisa psiquiátrica, por outro, articulam uma série de outros campos de fora da área médica 

para perspectivá-los no campo social. Temos aqui a figura do paciente egresso do hospício e a 

do menor abandonado, ambos considerados expostos aos fatores sociais da loucura e que, por 

isso, necessitariam a ação profilática dos higienistas. A preocupação de fundo é psiquiátrica, 

mas a abordagem teórico-metodológica sobre estes objetos também será higiênica, 

sociológica, assistencial, pedagógica e jurídica (estudos de fronteira) objetivando cercar os 

possíveis fatores sociais da loucura.   Um rápido exame na bibliografia apresentada pelos 

autores, ao fim destes trabalhos, deixa claro esse dialogo que estabelecem com outras áreas238. 

Segundo Lucena (1937), essa seria a “psiquiatria maior” perseguida pelo grupo de Ulysses. 

René Ribeiro, em suas primeiras pesquisas, dá continuidade aos planos de reforma 

social propostas por Ulysses, por meio do SHM, que seria o instrumento de intervenção social 

da Assistência a Psicopatas.  Ao que parece, não há um “antropólogo em formação”, mas sim 

um profissional atuando no campo de uma psiquiatria social que tinha como recurso 

metodologias de outras áreas.  

 

3.4 Os “desajustados” e a circulação interdisciplinar  

 

A trajetória intelectual de René Ribeiro se apresenta peculiar, pois ele era psiquiatra de 

clínica, trabalhava no tratamento das esquizofrenias e publicava artigos com discussões 

farmacológicas sobre o tema, discutindo clinicamente a melhor forma de se tratar 

esquizofrênicos. Simultaneamente, tratava de questões psicossociais ligadas aos “menores” 

encaminhados ao Juizado; ajudou a institucionalizar o Serviço Social em seu estado natal e se 

aprofundando nas questões teóricas ligadas a este campo de saber não apenas na interface 

                                                           
238Na bibliografia encontramos autores específicos do campo do Serviço Social, como René Sand (1931) – Le 

Service Social à traversle monde – ou do campo da Psicologia, como é o caso de Alfred Adler (1930) – La 

psicologia individual y laescuela. 
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com a Psiquiatria, mas em aspectos mais amplos, como temos visto. Paralelamente se 

aproximou do sociólogo Donald Pierson, e adentrou nos estudos da Escola Sociológica de 

Chicago. Esteve nos EUA como aluno de Melville Herskovits e se pós-graduou em 

antropologia por meio dos estudos afro-brasileiros. Esta circulação seguiu um fio condutor, 

que seria o estudo dos “desajustados”239 e minha intenção será apresentar o ambiente 

intelectual que permitiu esta circulação. 

O ambiente intelectual criado por Ulysses Pernambucano na Assistência a Psicopatas 

foi esmiuçado pelo psiquiatra José Lucena, no seu já citado texto Características da escola 

psiquiátrica orientada pelo prof. Ulysses Pernambucano (1937), apresentado no capítulo 

anterior. Recapitulando rapidamente, Lucena nos remete a um ambiente interdisciplinar, no 

qual Psiquiatria, a Psicologia e a Sociologia são chamadas por ele de “ciências do espírito”, 

sendo por esta razão “conexas”, separadas por aquilo que chamou de “barreiras artificiais” 

(LUCENA: 1937, 22). Ainda segundo Lucena, o que unificava estes campos eram as 

“questões fronteiriças” ligadas aos “desajustados”: dependentes, delinquentes, médiuns, 

fanáticos, autores de tentativas de suicídio, crianças anormais, etc. (1937: 23.). Deste modo, a 

circulação de René Ribeiro por diferentes campos vai se tornando mais compreensível, dado 

que a sua preocupação intelectual abarca não apenas esquizofrênicos como objeto, mas 

também “delinquentes”, “médiuns”, “suicidas”, etc.  

Ainda dentro da visão de Lucena, de todos os trabalhos do grupo publicados nos 

Arquivos da Assistência a Psicopatas os mais sociológicos seriam os inquéritos, seguidos 

pelos “trabalhos estatísticos e de neuro-higiene” (higiene mental). Destaco aqui a informação 

de Lucena, a respeito do fato de os “inquéritos”, dentro dos trabalhos do grupo, serem aqueles 

com maior feição sociológica, seguido dos “trabalhos estatísticos". A informação é relevante, 

pois todos os três trabalhos de Ribeiro publicados nos Arquivos fazem uso das estatísticas 

como ferramenta. Durante o período de existência da revista (1931-1936) apenas os trabalhos 

de René Ribeiro receberam o termo “inquérito” já no título. Quando substituímos o termo 

“inquérito” pelo seu correlato “investigação”, encontramos também os títulos de trabalhos de 

autores como Pedro Cavalcanti240 e Gonçalves Fernandes241, ambos pesquisadores do SHM, 

que tinham como principal temática, nesta época, a religiosidade afro-brasileira. Ou seja, 

                                                           
239 Para uma compreensão mais aprofundada de como o tema do “desajustamento social” articulou em torno de 

si os campos do Serviço Social, da Sociologia, da Psiquiatria, da Psicanálise, da Psiquiatria e da Higiene mental, 

ver (MÉDICE, 1966) 
240 Investigações Sobre As Religiões No Recife (1933) 
241Investigações sobre os cultos negro-fetichistas do Recife (1935) 
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todos eles estavam inseridos no campo da pesquisa social, sendo os termos “inquérito” e 

“investigação” conformadores de uma gramática comum. Logo, não é coincidência o fato de 

tanto Cavalcanti, quanto Fernandes serem reivindicados, atualmente, como precursores da 

Antropologia no estado de Pernambuco242, ao lado de René Ribeiro. Todavia, esse grupo de 

jovens psiquiatras estava inserido no mesmo projeto médico-intelectual de Ulysses 

Pernambucano, onde a loucura era abordada em um amplo enquadramento biopsicossocial, 

como salientou José Lucena, tempos depois (1978). 

Parte desta perspectiva biopsicossocial provinha das orientações diretas de Ulysses, 

mas outra parte vinha de seu primo, Gilberto Freyre, que influenciava Ulysses desde a década 

de 1920, quando criou o Centro Regionalista do Nordeste destinado a “preservar a cultura e as 

tradições nordestinas” (PERNAMBUCANO, 1943: 154). Este Centro, segundo Ulysses, era 

voltado também para reflexão sobre os problemas sociais nordestinos, servindo 

posteriormente de inspiração para a criação da Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Higiene 

Mental do Nordeste, com sua proposta interdisciplinar, em um ambiente onde discussões 

médicas e sociais de mesclavam livremente.  

Reafirmando as principais teses de José Lucena (1937), em um trabalho intitulado 

Sociologia, Psicologia e Psiquiatria (1941), Gilberto Freyre defende a tese de que a elas 

seriam disciplinas complementares, dado o seu interesse comum em torno de um mesmo 

objeto, qual seja “o desajustamento da personalidade humana ao meio, à instituição, à cultura 

dominante”. Este campo, dos “desajustamentos”, segundo o autor, se localizaria nas “zonas de 

estudo de fronteiras um tanto vagas e mal definidas” destas áreas do conhecimento. Neste 

campo mal definido, Freyre diz que o sociólogo é simultaneamente necessário e incompleto, 

pois o seu ponto de vista, o seu método e a sua técnica de trabalho deve se juntar a do 

psicólogo e a do psiquiatra, na investigação das possibilidades de “reajustamento da 

personalidade ao meio”, um objetivo que só se atinge levando-se em consideração a unidade 

dos aspectos psíquicos e sociais do problema (FREYRE, 1941: 6). A necessidade de uma 

maior interação entre psiquiatras, psicólogos e sociólogos foi destacada por René Ribeiro em 

alguns trabalhos (1943a, 1946). 

Freyre denuncia aquilo que chama de “totalitarismo cientificista” – ou “materialismo 

exagerado do século passado” – que tentaria fazer da psiquiatria uma vassala da fisiologia, 

bem como tentaria sujeitar esta última ao domínio da química e da física. A proposta de 

                                                           
242 Sobre o trabalho de Pedro Fernandes ver MATOS (2017); sobre Gonçalves Fernandes ver CAMPOS & 

MATOS (2017) 
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Freyre era bem diferente, este entendia a psiquiatria como um lugar de diálogo entre a 

fisiologia, a psicologia, a sociologia, a etnologia, a ética, a jurisprudência, dentre outros 

campos. Pois, no seu entender, o fenômeno da loucura envolveria múltiplas dimensões e 

poderia ser explicado sob múltiplos aspectos – o químico, o fisiológico, o psicológico e 

sociológico – e, desde que cientificamente elaborada, nenhuma explicação deveria se sobrepor 

a outra. (FREYRE, 1941: 7-8). 

A principal contribuição deste texto de Gilberto Freyre é se juntar às vozes que 

chamavam a atenção à dimensão social da loucura, ressaltando o diálogo entre a psicanálise, a 

psicologia social e a antropologia cultural. O autor argumenta que enquanto os psicólogos se 

voltavam cada vez mais para o estudo do folclore, compreendido como cultura, para entender 

a mentalidade de determinadas sociedades, etnólogos como Malinowski aplicavam testes 

psicanalíticos entre os povos ditos primitivos e assim quebrava a validade universal das 

proposições freudianas que, segundo ele, não dava conta de explicar o funcionamento da 

psique destes povos. O texto traz o exemplo de etnóloga Ruth Benedict, que buscou em 

Nietzsche os conceitos de apolíneo e dionisíaco (respectivamente relacionados a 

personalidades introvertidas e extrovertidas) e aplicou-o no seu estudo sobre “comunidades 

primitivas”. Ao demonstrar que existiam sociedades apolíneas e dionisíacas, a autora 

demonstrou como os padrões de normalidade variavam de uma sociedade para outra. Partindo 

deste ponto, Freyre argumenta que o comportamento “bem ajustado” em uma dada sociedade 

pode ser considerado totalmente “desajustado” em outra. Assim, o autor defende a tese de que 

o olhar sobre o indivíduo “mal ajustado”, não pode ser isolado seu meio familiar, cultural e 

regional. 

É neste enquadramento teórico maior, dado por Lucena e Freyre que devemos 

compreender os trabalhos psiquiátricos do grupo de Ulysses Pernambucano e de René Ribeiro 

em particular. É por esse viés do ajustamento psíquico-social que devemos interpretar a 

preocupação de Ribeiro com os “menores” internados nos orfanatos, com as suas condições 

de saúde e educação, quais famílias os adotariam, dentre outras coisas. Todas estas temáticas 

sociais estariam, na visão de Ribeiro e do seu grupo, intimamente relacionadas ao trabalho 

(biológico/psicológico) do psiquiatra dentro da clínica, tendo em vista que a dimensão 

biopsicossocial da loucura – partilhada pelo grupo de Ulysses Pernambucano – não poderia 

ser negligenciada em função de uma abordagem puramente biológica. A pobreza, de um 

modo geral, era vista como uma grande geradora de loucura, pois era da pobreza que vinha a 

maior parte dos criminosos, nos menores infratores, dos alcoólatras, dos usuários de maconha, 
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dos portadores de sífilis, das prostitutas, dos frequentadores do “baixo-espiritismo”, dos lares 

desagregados e de tudo aquilo que era entendido como sendo as causas sociais da loucura. Daí 

este diálogo muito próximo de Ribeiro com as Ciências Sociais e, sobretudo, com o Serviço 

Social, áreas que compartilhavam com esta Psiquiatria Social o interesse pelo pobre e pela 

pobreza. 

O interesse pelo estudo da família desestruturada pelas uniões conjugais ditas 

irregulares (“mancebia”, “amasiamento”), o estudo do “menor abandonado”, do “menor 

infrator” seriam alguns dos temas que conduziram Ribeiro à “encruzilhada” da Psiquiatria 

com o Serviço Social, antes mesmo dele se diplomar médico. O menor abandonado e infrator, 

posteriormente, seriam estudados também pelo viés da psicologia aplicada (dos exames 

psicotécnicos) e não só pela análise clínica/psiquiátrica e social. O problema dos 

“desajustados” seria um tipo de “passaporte” para os psiquiatras circularem entre as ciências 

da mente e as ciências sociais, dado que os “desajustes” constituiriam objetos de estudos 

compartilhados por diversas disciplinas, nesta região de “fronteira” em que se localizava o 

“louco”, o “delinquente”, a prostituta, os médiuns, os “catimboseiros”, e todos os “desviantes” 

de um modo geral.  

 

3.4.1 O pensamento social e cientifico de René Ribeiro 

 

Entendo René Ribeiro como mais um dentre tantos outros médicos que foram 

intérpretes do Brasil243 – seguindo a mesma linha de Hochman e Lima (2015) – isto é, 

profissionais que, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, pensaram a 

saúde pública como sendo o caminho para a superação do que chamavam “atraso” nacional e 

que, deste modo, se debruçaram sobre os problemas sociais, produzindo reflexões e que, por 

vezes, apontavam “soluções” para os mesmos. Deste modo, daqui por diante vou explorar o 

pensamento do médico René Ribeiro, que foi a um só tempo, científico e social. A questão do 

ajustamento social aqui assume centralidade, pois por meio de conceito Ribeiro se apresenta 

como um cientista interdisciplinar, disposto a pensar e a propor soluções para os problemas 

sociais. O posicionamento político de René Ribeiro antivarguista e anti-Estadonovista, 

também será explorado aqui. 

                                                           
243Tais como Belisário Pena, Arthur Ramos, Miguel Couto, Roquette-Pinto, Ulysses Pernambucano, etc. 
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René Ribeiro se formou em Medicina no final do ano de 1936. Neste contexto Ulysses 

Pernambucano já havia deixado a Assistência a Psicopatas e sofrido o seu primeiro infarto, 

além de estar sendo cassado de suas atividades públicas. Banido da vida pública, Ulysses 

transferiu as suas atividades para o Sanatório Recife, seu hospital particular, onde Ribeiro 

iniciou a sua carreira profissional244 - e onde atuou por muitos anos, mesmo após rumar para a 

Antropologia, tendo se tornado diretor do lugar a partir do ano de 1958 (RIBEIRO, 1990: 27).  

No Sanatório, Ribeiro se consolidou como o principal especialista no tratamento das 

esquizofrenias pelos métodos Meduna e Sakel245. 

Embora os trabalhos de René Ribeiro sobre a esquizofrenia sejam trabalhos estritamente 

biofarmacológicos246, que ignoravam quase que por completo questões sociais, o primeiro 

destes trabalhos foi sua tese de livre-docência (1937), onde promoveu uma verdadeira fusão 

entre a Psiquiatria Clínica e a Social. Ribeiro aponta as possíveis causas orgânicas e sociais 

para a doença, fala da interação entre essas causas e defende a importância de se estudar o 

meio social que produz este tipo de doente. Seu texto aponta os malefícios da vida urbana e de 

algumas profissões (as liberais e o comércio) sobre pessoas predispostas à esquizofrenia. O 

autor também descarta distinções sexuais e raciais como facilitadoras da doença. Na época, 

Ribeiro mostrava-se extremamente cético em relação a todos os métodos terapêuticos 

existentes, tratando a todos como igualmente ineficazes247. Assim, ele pôs mais ênfase na 

profilaxia da doença, através de medidas de higiene (exames pré-nupciais, orientação 

profissional, educação sexual para controle da sífilis, educação da sociedade a respeito das 

doenças mentais, etc.), que no tratamento da doença em si. O diálogo com o Serviço Social é 

aberto no texto, que destaca a importância das assistentes sociais para facilitar a readaptação 

dos doentes e propõe a criação de um “patronato para egressos do manicômio”, inclusive para 

                                                           
244O trabalho particular de René Ribeiro foi propagandeado em algumas edições da revista Neurobiologia, na 

sessão de anúncios junto aos sumários. Ver Neurobiologia, tomo VI, n.1, 2 e 3,mar. jun. e set., páginas não 

numeradas,  1941. 
245 Também conhecidos como tratamento biológicos de choque, o primeiro tratava a doença por meio um 

medicamento convulsivo, o metrazol. Já o segundo tratava o doente por meio da indução a um estado de coma 

por meio de injeções de insulina. Ambos os métodos entraram em desuso após a ascensão do eletrochoque. 

Ribeiro produziu inúmeros artigos tratando destes métodos. Sobre o tratamento da esquizofrenia nas décadas de 

1930-40 ver Ver: (SABBATINI: 1998). 
246As esquizofrenias: estudo estatístico e sua aplicação à Higiene mental (1937a); Técnicas de aplicação do 

método de Sakel (1938b); Choque protraído grave durante o tratamento de Sakel (1939a); Estudo estatístico 

sobre a idade dos doentes mentais (1939b); Técnica e resultados dos tratamentos das esquizofrenias no Sanatório 

Recife (1940e); Estudos eletrocardiográficos na convulsoterapia (1940f); Os choques protraídos na 

insulinoterapia (1941a); Ensaio da associação Picrotoxina-Pentametilenotetrazol na convulsoterapia (1941b); 

Prevenção farmacológica das fraturas na convulsoterapia (1942), Problemas de Higiene Mental no presente 

momento (1943a). 
247 Quando ele escreveu estas palavras os métodos de Meduna e de Sakel, eram conhecidos por Ribeiro apenas 

na teoria, em Pernambuco ninguém ainda trabalhava com eles.  
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auxiliá-los na reinserção profissional, dado o preconceito de muitos empresários que lhes 

negavam trabalho. Com esta tese tornou livre-docente de Psiquiatria na Faculdade de 

Medicina do Recife e sinalizou os traços da medicina social que seguiria.      

Paralelamente ao seu trabalho na clínica particular de Ulysses Pernambucano (o 

Sanatório Recife) e na Faculdade de Medicina, René Ribeiro exerceu diversos cargos248 que 

ajudaram a ele a pensar a medicina e a psiquiatria por um prisma social. Ao olhar sua obra 

médica em conjunto, podemos ter uma visão panorâmica do seu pensamento médico.  

René Ribeiro compreendia a doença psíquica como fruto de fatores orgânicos e sociais 

e, mais comumente, da interação entre ambos (1937a: 61-64; 1943a: 306, 1946: 156). Como 

psiquiatra social, interessava-se não só pelas patologias do corpo, mas também pelas 

“patologias sociais” (1940a: 460). Em outras palavras, ele buscava compreender, e se possível 

tratar, as causas da “desorganização social”249, responsáveis pelos problemas sociais 

vivenciados por indivíduos específicos ou por grupos inteiros. Por esta razão, sua produção 

intelectual se debruçou sobre os problemas relacionados à “desestruturação familiar” (1938a, 

1940a; 1944), ao “abandono” e à “delinquência de menores” (1938a, 1940a, 1940d), à 

formação de “grupos de menores delinquentes” (1938a); a questão da “criança problema” 

(1944, 194d); às “condições de vida da classe trabalhadora” (1939c, 1940a; 1944), dentre 

outros temas que foram abordados sob o ponto de vista médico e social. 

O trabalho de Psiquiatria Social iniciado por Ribeiro no SHM teve continuidade no 

Juizado de Menores do Recife, onde atuou em parceria com o Juiz Rodolfo Aureliano, seu 

superior imediato. Aureliano foi membro fundador da Liga de Higiene Mental250, da qual se 

tornou presidente251 a partir do ano de 1937. Ulysses se aproximou de Aureliano quando 

ainda era Diretor da Assistência a Psicopatas, em um contexto no qual esta instituição 

voltava-se cada vez mais para o estudo de temáticas associadas aos “menores delinquentes” e 

“abandonados” (RIBEIRO:1990,20). Rodolfo Aureliano era um ex-aluno de Ulysses 

Pernambucano, com quem estudou no início da década de 1920, no ensino secundário do 

Ginásio Pernambucano (AURELIANO, 1945: 249). 

                                                           
248Secretário da Liga de Higiene Mental (1937); Psiquiatra do Juizado Privativo de Menores (1937); membro 

fundador e Secretário da Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental do Nordeste (1938); 

Neuropsiquiatra das Penitenciárias de Pernambuco e Itamaracá (1944) (RIBEIRO: 1990, 27-28) 
249 Esta seria “o rompimento do consenso entre os membros de uma sociedade, que deixam de obedecer a 

normas de comportamento homogêneas, desequilibrando assim o sistema de reciprocidade da organização 

existente” (WILLEMS: 1950, 43) 
250 Diário de Pernambuco 27/09/1933, p.08. 
251 Diário de Pernambuco 05/05/1937, p.03. 
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O Juizado de Menores do Recife foi o locus privilegiado das observações de Ribeiro, 

daí muitos de seus trabalhos em Psiquiatria Social252 estarem atentos às questões relacionadas 

ao “menor” (abandonado, infrator, trabalhador), embora outros temas também despertassem o 

interesse do autor. Quando abordou a “criança problema”253, levou em conta as suas relações 

familiares e o seu histórico de saúde física e mental e dos respectivos pais. Seguindo a mesma 

linha de trabalho de Ulysses, Ribeiro aplicou muitos testes psicotécnicos – testes de QI, 

Rorschach, Rossolimo, etc. – com a finalidade de medir a inteligência, a capacidade de 

concentração e o controle emocional destes jovens. Sua função era auxiliar o Juiz Aureliano 

na prescrição de medidas sócio-educativas cabíveis para cada caso encaminhado ao Juizado – 

que iam desde advertência, passando por perda do pátrio poder, até o internamento em algum 

reformatório, etc. Vale ressaltar que embora a cor da pele das pessoas seja sempre apontada 

(juntamente com o sexo e a idade) nos trabalhos de Ribeiro, tais descrições parecem ter 

finalidade meramente descritiva ou estatística, pois a questão racial não é um fator que ele 

levasse em conta em suas análises, nem quando tratava das doenças mentais, nem quando 

tratava da delinquência de seus pacientes (1938a: 87; 1940d: 229; 1944: 75). 

O trabalho com o Juiz Aureliano foi iniciado em 1936, quando Ribeiro se tornou 

diretor-orientador do Serviço Social do Juizado de Menores, antes de se tornar o Psiquiatra da 

instituição. Esta parceria entre os dois higienistas, discípulos de Ulysses Pernambucano, 

extrapolou as fronteiras do Juizado de Menores e do campo médico-legal. Eles foram também 

protagonistas na institucionalização do Serviço Social em Pernambuco. Ambos, na companhia 

de outros profissionais ligados a Ação Social Católica254, fundaram a primeira Escola de 

Serviço Social de Pernambuco – na época vinculada ao Instituto Social do Rio de Janeiro – 

sendo posteriormente incorporada à Universidade Federal de Pernambuco (RIBEIRO, 1990: 

21). Esta Escola de Serviço Social – a terceira mais antiga do país, sendo precedida apenas 

pelas escolas de São Paulo (1936) e Rio de Janeiro (1937) – foi inaugurada, em 1938, anexa 

ao Juizado de Menores do Recife. Rodolfo Aureliano foi o seu fundador e primeiro diretor. 

Porém, a instituição não nasceu com a regularidade de uma escola convencional, seu objetivo 

                                                           
252Estudo de um “grupo” de menores delinquentes (1938a); Estudo estatístico sobre a idade dos doentes mentais 

(1939); O problema da habitação do operário urbano no Recife (1939) Investigação sobre o nível intelectual de 

menores delinquentes e abandonados (1940d); Resenha crítica da atividade do Juizado de Menores do Recife 

(1940 a); Problemas de higiene mental no presente momento (1943a); Colocação familiar inadequada – tentativa 

de suicídio de menor (1944) Resultados de um censo comerciário (1947). 
253 Este objeto era partilhado por diversos autores, de diferentes áreas, tais como o legista Leonídio Ribeiro, o 

sociólogo Guerreiro Ramos e o médico e também antropólogo Arthur Ramos (CORRÊA, 2013). 
254Dentre outros estudiosos, estavam juntos na equipe – composta pelo professor de sociologia Luiz Delgado, o 

médico Raimundo Cavalcanti Uchôa (cunhado de René Ribeiro), Padre Costa Carvalho, José Cesar Regueira 

Costa, e pelas assistentes sociais Lourdes Morais Dolores Cruz (RIBEIRO, 1990, 21) 
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inicial era fornecer cursos de curta duração aos funcionários do Juizado. O curso superior na 

área teve início em 1940 (PADILHA, 2008: 185). 

Foi como professor de Metodologia e Organização do Serviço Social que René 

Ribeiro compôs a equipe dessa Escola (RIBEIRO, 1943b: 71). A equipe, chefiada por 

Aureliano, foi fundamental para a instalação da Legião Brasileira de Assistência (LBA) em 

Pernambuco 255 – entidade governamental responsável pela assistência social no Brasil por 

cinco décadas. Cabe relembrar que o envolvimento de René com o Serviço Social remete aos 

seus primeiros textos, quando somos informados que na I Conferência Interamericana de 

Higiene Mental, em 1935, o grupo de psiquiatras do Recife já reivindicava, junto ao poder 

público, a criação da primeira Escola de Serviço Social do Brasil, no Rio de Janeiro 

(RIBEIRO & LUCENA, 1935: 162). O SHM possuía uma equipe de assistentes sociais desde 

os seus primórdios e tinha no Serviço Social o seu principal campo de atuação, conforme já 

foi dito. Mas não só, Ulysses já havia montado uma pequena equipe de assistentes sociais 

para trabalhar na reforma da Escola Normal, na década de 1920, constituindo uma equipe de 

visitadoras que uniam a escola à casa dos alunos. Logo, o Serviço Social e a Higiene Mental 

emergem juntos em Pernambuco. 

A história desta Escola, bem como dos seus vínculos com o pensamento social 

católico (encíclica Rerum Novarum), suas influências internacionais, sua interação com os 

agentes do Estado Novo, foram abordados na tese de Helena Padilha (2008). Este trabalho 

trás um discurso (não publicado) pronunciado por René Ribeiro no dia 14 de março de 1940, 

por ocasião do retorno das aulas da Escola de Serviço Social, intitulado “Oração de 

sapiência”. Em um trecho do discurso, Ribeiro diz que 

 Não poderíamos compreender o Serviço Social na sua acepção mais moderna, mais 

atualizada, sem a noção estritamente sociológica de desajustamento [...] não 

poderíamos respeitar a individualidade do assistido sem a análise fina e 

compreensiva dos seus matizes psicológicos [...]. Pouco ou nenhum auxílio lhes 

daríamos sem o conhecimento das normas e preceitos legais que compõe nossa 

estrutura política e social e nunca teríamos completado uma tarefa sem aplicar muito 

das contribuições da medicina social ao bem estar da comunidade [...] (RIBEIRO, 

1940, s/p, apud: PADILHA, 2008: 214-216). 

 

                                                           
255Entidade criada em 1942, tendo como Presidente a Primeira-Dama, Darcy Vargas, cuja finalidade era prestar 

assistência às famílias dos soldados brasileiros enviados para combater na 2ª Guerra Mundial. Em Pernambuco a 

instituição foi presidida por Antonieta Magalhães (a Primeira-Dama do estado). Posteriormente, com o fim da 

guerra, a entidade se envolveu na prestação da assistência a um público mais amplo. 
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A partir do trecho citado, Padilha enquadra o pensamento de Ribeiro dentro da 

corrente funcionalista das ciências sociais, à qual pertence às noções de “ajustamento”256e 

“desajustamento”257 social. Dentro deste modelo sociológico de pensamento, a realidade 

social seria algo estabelecido e tudo aquilo que destoa é enquadrado como sendo uma 

“patologia social” (“desajustamento”), que necessitava ser “tratada” (“ajustamento”) 

(PADILHA, 2008: 214). Para mim, chama a atenção também o olhar interdisciplinar do autor, 

onde o Serviço Social se torna um campo de diálogo entre a Sociologia, a Psicologia, a 

Medicina Social e o Direito. Ribeiro, neste discurso, resume o Serviço Social a dois objetivos: 

“o ajustamento do individuo ou grupo de indivíduos ao meio ambiente” e “a remoção das 

condições que tornam esse ajustamento difícil para muitos” (RIBEIRO, 1940, s/p, apud: 

PADILHA, 2008: 214-216). Logo, vemos que para René Ribeiro a questão do 

“desajustamento” era central, seja tratando de Psiquiatria (desajustados mentais), seja tratando 

de sociedade (desajustados sociais). 

O texto em que Ribeiro melhor abordou esta temática foi Serviço Social Psiquiátrico, 

de 1946. Nele transparece suas múltiplas influências intelectuais na época: Donald Pierson258, 

Melville Herskovits259, a Escola Sociológica de Chicago260, etc. Neste trabalho, o autor 

classifica a sua visão de Psiquiatria como sendo “moderna”, e justamente por isso, estaria no 

ponto de encontro entre dos saberes médicos com a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia 

Cultural e o Serviço Social. Daí ele explica que foi o conceito de “ajustamento” e 

“desajustamento” social, de inspiração sociológica, que permitiu aos psiquiatras classificarem 

o doente mental como um desajustado e a doença mental como um “desajustamento social”. 

Esta noção de ajustamento/desajustamento social também teria sido apropriado pelo Serviço 

                                                           
256 Este termo, sociologicamente falando, foi inspirado em outro termo, oriundo da biologia, que é adaptação: 

“processo pelo qual um organismo reage às mudanças do meio físico e restabelece o equilíbrio perturbado” 

(WILLEMS: 1950, 02), em outras palavras, é o modo como o organismo se adapta ao ambiente. O termo 

adaptação permaneceu restrito à Biologia e o seu equivalente sociológico é ajustamento, que “designa todos os 

processos tendentes a estabelecer relações de equilíbrio entre pessoas, entre grupos, entre pessoas e grupos, entre 

pessoas e elementos culturais” (id. ibid. 03). Ou seja, é a capacidade de o indivíduo se adaptar ao seu meio sócio-

cultural, introjetando seus valores e cumprindo com aquilo que a sociedade espera dele, sem conflitos ou tensões. 

Outros termos correlatos são “socialização, assimilação, acomodação, aculturação, integração e organização” 
257 Que também pode ser entendido como a “desmoralização” que se manifesta quando há conflito entre a 

conduta do indivíduo e a cultura (moral ou norma) vigentes na sociedade, manifestando-se como: “delinquência 

juvenil, criminalidade, doenças mentais, desemprego, suicídio, divórcio, abandono do lar, ilegitimidade, etc.” 

(id. ibid. 42-43) e todos os demais sintomas da desorganização pessoal, que pode ser reflexo de uma 

desorganização social(Cf. nota 42). 
258 René Ribeiro em várias de suas narrativas atribui ao sociólogo Donald Pierson a sua introdução na moderna 

Sociologia. Sobre o papel que Pierson teve como divulgador de conhecimentos sociológicos no Brasil, ver 

(OLIVEIRA: 1987).   
259 Para um aprofundamento sobre o pensamento de Herskovits ver (GERSHENHORN: 2004) 
260 Para saber o que foi a Escola de Chicago, ver (VALLADARES, et. al. : 2005) 
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Social. Ribeiro relata que o desenvolvimento da moderna Sociologia teria permitido o “estudo 

científico da sociedade” – possibilitando-os vislumbrar a possibilidade de “mudança social”, 

assim como o papel que os indivíduos desempenham dentro desta mudança. Esta renovação 

intelectual teria impactado as antigas noções de filantropia e humanitarismo, assim “veio 

substituí-las um esforço ordenado e cientificamente pautado de ajustamento do homem ao 

meio social e de criação de condições ambientes mais favoráveis a esse ajustamento e ao bem 

estar do indivíduo, que se denomina de serviço social” (RIBEIRO, 1940: 158).   

Neste texto, Ribeiro também afirma que fatores sociais e culturais impactam 

diretamente a formação do ego dos indivíduos, ao mesmo tempo em que relativiza o conceito 

de loucura (sem desconsiderar os fatores orgânicos) como algo variável de uma determinada 

sociedade para outra, na medida em que padrões de comportamento considerados normais nas 

modernas sociedades seriam considerados anormais entre as “sociedades primitivas”, e vice-

versa (RIBEIRO, 1946: 156-157). Ribeiro também estabelece o Serviço Social como uma 

atividade supletiva à Psiquiatria, na medida em que esta cuidaria dos problemas biológicos e 

psicológicos do doente mental, aquela cuidaria dos problemas sociais: dificuldades 

financeiras, conflitos familiares, problemas com transporte até o hospital, etc. Todavia, a 

posição hierárquica superior do psiquiatra, em relação ao assistente social, ao longo do 

tratamento, é marcada em todo o texto, podendo o médico, inclusive, abrir mão dos serviços 

prestados pela assistência social caso julgue conveniente (1946: 161-162). 

Ribeiro também frisa a distinção entre o trabalho do assistente social e do higienista 

mental, trabalhos que, a primeira vista, poderiam soar parecidos, mas que não seriam iguais, 

na medida em que o primeiro atuaria num plano individual ou de grupo, o segundo atuaria 

num plano mais amplo, buscando combater as causas sociais das psicopatias, bem como 

“preparar a sociedade para melhor amparar o doente mental” (1946: 161-162). 

Este trabalho de René Ribeiro, de 1946 – o último no qual ele abordou a temática do 

Serviço Social – reflete uma fase tardia do seu pensamento social, dada sua trajetória 

intelectual cada vez mais especializada nas Ciências Sociais com a passagem do tempo. 

Citando autores da Escola de Chicago (K. Young, E. Burgess, F. Thrasher, Park, etc.) e se 

apropriando de conceitos sociológicos (como as zonas ecológicas das cidades) e de outros 

mais complexos, na interface das ciências humanas, psíquicas e biológicas (tais como 

interacionismo simbólico e patoplastia), Ribeiro traz elementos neste texto, que não estavam 

dados em seus trabalhos anteriores. Todavia, percebemos também continuidades com as 

abordagens e pontos de vista já expressos em fases anteriores.  
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Quando analisamos o pensamento de René Ribeiro por meio dos seus trabalhos no 

campo do Assistência Social261, é possível traçar um perfil geral do seu modo de encarar as 

questões sociais. O Serviço Social é entendido por Ribeiro como uma atividade humanitária, 

entretanto, por estar também intimamente ligado à pesquisa, é compreendido também como 

uma atividade extremamente racional e científica (1940c, 80; 1943c, 317; 1946, 165). Assim 

como Ulysses Pernambucano, Ribeiro é um crítico da “esmola” e do “assistencialismo 

paliativo”, cuja ajuda manteria o indivíduo assistido na condição permanente de 

“necessitado”,desencorajando a sua atividade econômica (1940c, 83; 1943b, 72; 1946, 158). 

René propõe um tipo de assistência de viés liberal, que estimule o assistido a apontar os 

caminhos para a resolução do seu próprio problema, sempre por meio da iniciativa e do 

esforço pessoal aplicados ao trabalho, de modo que a ajuda não lhe retirasse a “dignidade”, 

nem interferisse nos laços sociais. Qualquer auxílio que afastasse o sujeito da sua família e 

das suas redes de sociabilidade – agrupamento político, religioso, etc. – seria considerado 

danoso (1943b, 86-89; 1946, 159).  

A visão que René Ribeiro tinha dos “fatores de desajustamento” era “holística”, indo 

dos problemas sociais aos pessoais sem perder a conexão entre ambos (1940c: 81-82). Ele era 

um crítico das uniões conjugais informais (“amasiamentos”), pois facilitariam a 

“desagregação familiar” e, consequentemente, o “abandono” e a “delinquência dos menores”; 

denunciou as falsas adoções de crianças pobres, que mascaravam a exploração do trabalho 

infantil; apontou os supostos vícios individuais, os “desvios de caráter” e os problemas 

mentais como estando na raiz de vários problemas sociais (1938a, p.85, 1940a, pp. 466, 472; 

1940d, p.217-218; 1943b, p.81-82; 1943c, p. 220; 1944, p. 75). Não deixou de apontar como 

aspectos sociais mais amplos, de ordem política e econômica, tais como o desemprego, os 

baixos salários, a falta de assistência à saúde e de acesso à educação impediam o ajustamento 

das pessoas mais pobres (1939b: 3-4; 1940a: 466 - 473; 1940d: 222; 1943b:85; 1944: 68). O 

autor não tratava estes fatores macro e micro como estanques, ao contrário, buscava abordá-

los como interligados, enfatizando múltiplos fatores dos problemas sociais e individuais. 

Por compreender os problemas sociais como sendo resultado de múltiplos fatores 

(1940c: 81), Ribeiro defendia uma abordagem interdisciplinar sobre eles que pudessem 

                                                           
261 O problema da habitação do operário urbano no Recife (1939b), Resenha crítica da atividade do Juizado de 

Menores do Recife (1940a); Um plano para a organização do Serviço Social (1940c);Problemas de Assistência a 

menores – emprego e colocação familiar (1941); Técnica do serviço social de casos individuais (1943 b); Um 

esquema de Serviço Social Centralizado (1943 c); Colocação familiar inadequada – tentativa de suicídio de 

menor (1944); Serviço Social Psiquiátrico (1946). 
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contribuir para uma maior compreensão dos desajustes (1940d: 225; 1943a: 324, 1943b: 83; 

1944: 75; 1946: 156-158). Também não encontramos em seus escritos caminho a ser seguido 

para a superação dos problemas sociais. A própria ideia de “superação” dos problemas, não 

aparece em seus trabalhos, o que vemos são formas de combate, que passariam por uma 

coalizão de forças entre as diversas instituições de assistência social, os governos, as 

associações religiosas, as instituições médicas (particularmente as de saúde mental), os 

colégios internos, os abrigos, etc. (1940a: 473; 1940d: 229-230; 1946: 160).  

Em alguns textos, Ribeiro se apresenta como um “reformador social”, não trabalha 

com a ideia de revolução (seja ela de qualquer tipo), tão pouco faz críticas diretas aos modelos 

políticos, econômicos e sociais vigentes. As revoluções políticas foram tratadas por Ribeiro 

na mesma categoria em que tratou a guerra, o banditismo, o fanatismo e a depressão 

econômica, como elementos de “perturbações sociais”, que poriam em risco o “equilíbrio 

social” – o autor entendia a sociedade como um organismo262 (1943c: 222-223). 

No âmbito da política institucional, Ribeiro dizia que os “conservadores” acusavam os 

profissionais do Serviço Social de serem “extremistas”, enquanto estes, os “verdadeiros 

extremistas”, chamavam esses profissionais de “remendões”, “por quererem reajustar a 

sociedade sem reformá-la desde os seus fundamentos” (1943b: 90). Deixava claro, assim, que 

os seus ideais de reforma estavam ligados à instituição do seguro social, de salários justos, de 

habitações dignas, de fiscalização do meretrício, de combate às endemias, ao alcoolismo; 

reivindicava a promoção da Higiene Mental e o “combate a todas as causas” de 

“desajustamento social” (1943b). A questão da desestruturação das famílias, presente em 

vários dos seus textos, seria remediada com a oficialização (civil e religiosa) dos matrimônios, 

com a orientação de futuros cônjuges e, até mesmo, com a interferência de juízes nas relações 

domésticas para dirimir conflitos familiares (1940a: 472-44). O papel positivo da família, da 

religião, do patriotismo, da educação e do trabalho no ajustamento social dos indivíduos são 

características marcantes em seus textos, onde, via de regra, o indivíduo é quem deveria se 

adaptar, tornando-se útil e produtivo ao ambiente e não o contrário (1940c: 80; 1943a: 314 e 

323; 1943b: 84; 1943c: 220). Aqui estamos diante de uma ambiguidade no pensamento de um 

intelectual que em alguns trabalhos se julgava um reformista. Como ele diria tempos depois 

desta fase 

                                                           
262Mesmo os grupos de menores delinquentes que Ribeiro estudava, eram vistos como organismos, regidos por 

leis de desenvolvimento e etapas bem definidas de amadurecimento (1938a, pp. 85-86). 
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Durante a 2ª Guerra Mundial lecionamos "Técnica de Serviço Social de Casos 

Individuais" num Curso Intensivo de Serviço Social, promovido pela Legião 

Brasileira de Assistência optando pela orientação da Russell Sage Foundation 

(Boston) da individualização do problema do carente, em lugar da "manipulação 

ambiental" preferida pela Escola de Filadélfia (Ribeiro, 1984, p.88). 

 

Tanto a perspectiva interdisciplinar de Ribeiro, herdada do trabalho com Ulysses, 

quanto à perspectiva de ajustamento social de indivíduos desviantes, eram características do 

Comitê Nacional de Higiene Mental, fundado por Clifford Beers e comentados no capítulo 

anterior. Lá também havia uma tensão entre uma perspectiva terapêutica voltada para o 

indivíduo e outra voltada para o social (POLS: 1997).  

Enfim, aqui estamos diante de uma diferença entre René Ribeiro e seu mestre, Ulysses 

Pernambucano, tendo em vista que, por mais que Ulysses também estivesse comprometido 

com o ajustamento dos indivíduos à sociedade, suas propostas de tributar os mais ricos ou de 

adentrar nas condições de vida dos trabalhadores rurais (o que o conduziu a cadeia como um 

comunista) estavam comprometidas também com o ajustamento do meio social. Todavia, na 

conjuntura política radicalizada que marcou o Estado Novo, nem mesmo Ribeiro escapou da 

alcunha de comunista. Ao criticar um projeto habitacional do Interventor Agamenon 

Magalhães, em um de seus trabalhos (RIBEIRO: 1939b)263, recebeu ordens de prisão, acusado 

de comunismo pelo Interventor. A ordem só não foi cumprida porque o chefe de Ribeiro, o 

Juiz Rodolfo Aureliano, intercedeu em seu favor junto ao Secretário de Segurança, Etelvino 

Lins, que poupou Ribeiro de ser preso um dia antes do seu casamento (RIBEIRO, 1991: 161).   

Retomando a questão da assistência social, Luiz Otávio Ferreira e Gisele Sanglard 

(2014) afirmam que o modelo assistencial que predominou no Brasil nas primeiras décadas do 

século XX, era o que se dava por meio de uma filantropia que conjugava iniciativa pública e 

privada. Segundo os autores, ao Estado caberiam as ações mais gerais de combate a miséria e 

aos filantropos as ações mais individuais, este era o modelo defendido por médicos como 

Juliano Moreira e Fernandes Figueira264. Ainda segundo os autores, esta assistência possuía 

um viés liberal, que visava suavizar a pobreza do “bom pobre” – isto é, daqueles que fossem 

                                                           
263 No trabalho, O problema da habitação do operário urbano do Recife, onde Ribeiro analisa plantas de casas 

operárias referentes a um projeto do Governo Agamenon, que visava combater os mocambos. Então, declarou 

tais casas como sendo muito pequenas para as famílias recenseadas em sua pesquisa, além de inviáveis 

economicamente para tais famílias, tendo em vista que as parcelas do imóvel eram incompatíveis com a renda 

dos beneficiados. 
264 Sobre a relação entre medicina e assistência no Brasil, na primeira metade do século XX, ver: FERREIRA & 

SANGLARD, 2010; FERREIRA, SANGLARD, et. al., 2015. 
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“afeitos ao trabalho” – e não no “mau pobre” (2014: 73-75). Em linhas gerais, este era 

também o modelo de assistência pensada por René Ribeiro. 

Todavia, no pensamento assistencial de René Ribeiro havia nuances, dado que entre o 

“bom pobre” (trabalhador) e o “mau pobre” (vadio), havia uma horda de “carentes” que eram 

alvo do Serviço Social. O autor tratou dessas questões e reivindicou a ação do Governo. Em 

uma entrevista ao Diário de Pernambuco, Ribeiro relatou que suas preocupações sociais 

estavam diretamente ligadas ao “ajustamento” da população, com especial destaque aos 

“inválidos, doentes crônicos, anormais psíquicos, menores abandonados e delinquentes, 

migrantes, mucambeiros, etc.”, que seriam os “desajustados” historicamente abandonados 

pelo poder público. Neste contexto pós-Estado Novo e pós-guerra, Ribeiro resgata a memória 

de Ulysses Pernambucano, morto dois anos antes, como alguém que batalhou “pela 

democracia em suas três frentes: a política, a econômica e a social”, logo, com os seus 

continuadores não seria diferente, segundo ele. É como um “continuador” de Ulysses, que 

Ribeiro diz que qualquer um que refletir sobre as causas e as soluções dos problemas médico-

sociais verá a interdependência entre os vários fatores de ordem política, econômica e social. 

Nesta entrevista, a respeito de um Congresso médico-social que ocorreria em Salvador, ele 

destacou o pioneirismo dos psiquiatras nos estudos sociais e o protagonismo que a Higiene 

Mental teria no “após guerra”, para criar um mundo livre do “individualismo ou da ação de 

mecanismos mentais inferiores, responsáveis por tantos nacionalismos, racismos, 

aristocratismos, classismos, bairrismos, etc.”265. 

René Ribeiro tornou-se um membro ativo da União Democrática Nacional (UDN) no 

contexto da redemocratização do país em 1945. Cabe aqui ressaltar que neste contexto ele se 

engajou na campanha pela eleição de Gilberto Freyre a deputado constituinte, chegando a 

publicar um texto no jornal –“Gilberto Freyre, o reformador social”266 – endereçado à 

juventude universitária do Recife. Neste artigo, além de criticar Getúlio Vargas, que, em suas 

palavras, havia se transmutado em ditador fascista, chamava a atenção para o perigo de se 

reconduzir ao poder as mesmas pessoas que colaboraram com o Estado Novo, e por ele foram 

beneficiados em Pernambuco. Ribeiro relembra que foram estes personagens que, antes do 

Golpe de 1937, combateram o grupo de psiquiatras do qual fazia parte, acusando-os de 

comunistas por conta dos estudos afro-brasileiros; da mesma maneira que conduziram Ulysses 

para a cadeia por querer estudar as condições de vida e trabalho dos camponeses. Durante o 

                                                           
265 Diário de Pernambuco, 27/05/1945, p. 02. 
266 Diário de Pernambuco, 27/11/1945, pp.04-05. 
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Estado Novo, estes mesmos personagens teriam dado voz de prisão a Gilberto Freyre por se 

opor ao Estado Novo; acusaram de comunistas o grupo de pesquisadores católicos que, 

liderados por Rodolpho Aureliano, teriam apontado as falhas dos projetos habitacionais do 

Governo Agamenon Magalhães, em seu combate os mocambos. Os representantes locais do 

Estado Novo teriam ainda, perseguido todos os terreiros de xangôs, mapeados pelo SHM e, 

logo depois, teriam destruído os arquivos referentes à religiosidade negra. Teriam acusado o 

Juiz Aureliano de “criar” o problema do “menor”, pois antes dele ninguém tocava neste 

assunto, dentre tantas outras coisas. 

Ribeiro diz que para os antigos apoiadores do Estado Novo, o problema do 

“banditismo” se resolveria “com um caminhão com metralhadora em cima”, a “dança do 

negro” se resolveria “a pau” e a “reclamação de operário” se resolveria “na cadeia”.  Todavia, 

estes mesmos indivíduos se recusavam a deixar a cena pública, segundo Ribeiro, agora 

travestidos de “democratas”, “trabalhistas” e “saudosos” de Ulysses Pernambucano e 

“veneradores do Pai Adão” (famoso Pai de Santo do Recife). O autor chama atenção para a 

importância da eleição de Gilberto Freyre, um “estudioso dos problemas sociais”, “defensor 

da tolerância religiosa” e um “antifascista de primeira hora”. Tudo isso, além de um cientista 

disposto a “lançar-se em uma grande obra de reforma social”, sem “messianismo” ou “método 

mágico de redistribuir riqueza”. Sua proposta seria a mesma preconizada por Pernambucano: 

criação de institutos para pesquisar problemas e propor soluções locais, que seriam ampliados 

na medida em que obtivessem êxito267. Ficam claros os posicionamentos políticos de René 

Ribeiro, que exalta Gilberto Freyre mais como um técnico (um cientista) do que como um 

político na maneira de enfrentar os problemas sociais.    

Poucos anos depois, em 1948, René Ribeiro se colocava em debate público com os 

“tisiólogos”, em uma entrevista intitulada É necessário estudar os problemas de ordem social 

na tuberculose268, dirigindo-se especificamente aos participantes do IV Congresso Nacional 

de Tuberculose, que aconteceria em Recife. René convida, em tom de desafio, os tisiólogos a 

irem além da abordagem patogênica da doença, para abordarem também “os problemas de 

ordem social que a tuberculose revela”, tais como: a maior incidência nas pessoas que migram 

do campo para a cidade; o efeito devastador da doença nos aglomerados urbanos, 

                                                           
267 De acordo com Gilberto Freyre, Ulysses Pernambucano, quando morreu, deixou em curso um projeto que 

ambos tinham em comum. Tratava-se da criação de um Instituto de Pesquisas Médicas e Sociais, onde 

trabalhariam juntos, no estudo de problemas sociais brasileiros, médicos, psiquiatras, psicólogos sociais, 

economistas, sociólogos, antropólogos e historiadores. Nas palavras de Freyre: “Ulysses se preparava para ser 

um médico ampliado em cientista social nas suas preocupações e realizações (FREYRE, 1966: 13). 
268Diário de Pernambuco,18/06/1948, p.03 
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especialmente nos meios fabris; a maior incidência nos pobres e naqueles com menor 

educação sanitária; a maior proliferação em países semicoloniais, etc. Então, exalta o papel 

histórico dos tisiólogos, como sendo os primeiros a iniciar campanhas públicas de educação e 

de prevenção desta grave doença. Neste ponto ele resgata a atuação de Calmette, um tisiólogo 

francês, que teria sido o pioneiro na assistência social individualizada, com visitadoras que 

atuavam junto ao tuberculoso e sua família. O foco de Ribeiro é chamar a atenção para a 

necessidade de um maior diálogo entre o Serviço Social e o corpo médico responsável pelo 

tratamento da tuberculose em sua cidade. 

Deste modo, quando abordamos o médico René Ribeiro, estamos falando de um 

profissional com o pensamento profundamente social, não apenas quando tratava de 

Psiquiatria, mas quando pensava a saúde como um todo, em sua busca pelo “estudo amplo do 

meio social e da patologia social” (RIBEIRO, 1945: 244). Tal qual afirmou aos tisiólogos do 

Recife, “sua profissão [de médico] mais que qualquer outra (exceto o ministério religioso) 

leva à simpatia social e impõe a melhoria social”269. Assim, a seu ver, no processo de 

ajustamento do indivíduo à sociedade, os médicos e os higienistas mentais assumiriam o papel 

de protagonistas. Podemos vislumbrar a partir daí, que a sua concepção de intervenção social 

eficaz se daria por meio de técnicos, não de políticos (evidentemente o fator político é 

subjacente aqui), tendo em vista que para ele os responsáveis pela correção da “defeituosa 

organização social” seriam os “técnicos em vários ramos”: “médicos clínicos, puericultores, 

sifiligrafistas, sanitaristas, psiquiatras, sociólogos, psicólogos, juízes, assistentes sociais, 

neuro-higienistas, diretores e patrocinadores de associações e obras de assistência social, 

etc.”270. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
269 Diário de Pernambuco,18/06/1948, p.03 
270 Diário de Pernambuco, 27/05/1945, p. 02. 
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3.5 O grupo de Ulysses Pernambucano no I Congresso Afro-Brasileiro 

 

Em seu livro Ilusões da Liberdade, Mariza Correa apresenta a forte rivalidade 

acadêmica que se formou entre os intelectuais Arthur Ramos271 e Gilberto Freyre a respeito da 

prioridade da retomada das temáticas ligadas à herança negra no Brasil, cada qual 

reivindicando para si e para o seu estado natal o pioneirismo desta retomada por um viés 

antropológico moderno. Esta nova geração de antropólogos, regida pelo paradigma 

culturalista iniciado por Franz Boas, se propôs a romper com quaisquer determinismos 

biológicos ligados à noção de raça. Porém Corrêa nos mostra que esta desvinculação com a 

biologia foi mais retórica que concreta. Tanto Ramos, quanto Freyre, como aponta a autora, se 

mantiveram presos a paradigmas raciais biologizantes, ainda que pelo viés da psique. 

Psicologia e a psicanálise marcaram os limites das abordagens culturalistas de ambos – da 

mesma forma que a eugenia marcou um limite para Edgar Roquette-Pinto, um dos primeiros 

brasileiros a reivindicar profissionalmente o título de antropólogo e a se dizer discípulo de 

Franz Boas. 

Partindo do exposto acima, vou explorar os limites das abordagens sociais e 

culturalistas do grupo de Ulysses Pernambucano em suas análises raciais. Apontados por 

parte da historiografia como pioneiros na superação do racismo272, quero explicitar que este 

grupo não havia superado por completo explicações biologizantes para dar conta do fenômeno 

do adoecimento mental desigual entre negros e brancos. É neste contexto que a própria 

religiosidade negra emerge como fator de adoecimento mental, sendo esta a principal razão da 

aproximação os psiquiatras do Recife e os terreiros.    

As religiões afro-brasileiras, assim como todo o espiritismo, eram interpretados como 

mais uma forma de “desvio” ou “desajuste” favorecedor da loucura.  O estudo deste tipo de 

religiosidade era a chave (ou o “passaporte”) para se estudar a população negra, do ponto de 

vista cultural, social e, sobretudo, mental. A metodologia aplicada para estes estudos – que 

dentre outras coisas, lançava mão de um amplo leque de testes psicotécnicos – revelam os 

                                                           
271 Ramos mantinha um estreito diálogo com o grupo de Pernambuco, tendo participado do I Congresso Afro-

Brasileiro do e tendo publicado na primeira edição da revista Neurobiologia. Arthur Ramos era frequentemente 

citado nos trabalhos do grupo reunido no SHM, inclusive por René Ribeiro. As trajetórias de Ramos e Ribeiro 

têm muitos pontos em comum: ambos eram médicos de formação se diziam membros de escola (o primeiro se 

dizia membro da escola Nina Rodrigues); ambos atuaram na Higiene Mental e tiveram na questão do “menor” 

um objeto preferencial (embora Ramos abordasse o tema por um viés mais psicanalítico que propriamente 

psiquiátrico); e, por fim, ambos se tornam antropólogos, tendo os estudos afro-brasileiro como principal campo 

de interesse. Enquanto Ramos trabalhou para a institucionalização da Antropologia no Rio de Janeiro, Ribeiro 

trabalhou para institucionalizar esse campo em Pernambuco. 
272 Ver: PEREIRA, 2005; MIRANDA, 2006; ALMEIDA, 2007; CAMPOS, PEREIRA & MATOS, 2017. 



 

147 
 

limites das análises sociais dentro do grupo de Ulysses Pernambucano, revelando-nos que o 

culturalismo boasiano (transmitido via Gilberto Freyre) não possuía raízes tão profundas 

neste grupo como se advoga atualmente273, é isso que pretendo demonstrar daqui pra frente. 

Ocorrido entre os dias 11 e 15 de Novembro de 1934, o I Congresso Afro-Brasileiro, 

reunido no Recife, foi organizado por Gilberto Freyre e tendo Ulysses Pernambucano como 

Presidente de Honra. A notícia do Congresso foi anunciada com grande destaque no Diário de 

Pernambuco, onde foi anunciado que o objetivo era reunir especialistas dispostos a apresentar 

trabalhos sobre arte, folclore, sociologia, psicologia, etnografia, dentre outros temas ligados a 

temática do negro no Brasil. O jornal também anunciou reuniões à noite, nos “terreiros de 

seitas africanas”, com “danças e músicas afro-brasileiras, além de uma exposição de objetos 

de arte religiosa (xangôs, macumbas, candomblés, etc.) e de desenhos, pinturas e fotografias 

de grandes artistas pernambucanos: Cícero Dias, Manuel Bandeira, Luiz Jardim e Francisco 

Rabelo, sobre assuntos afro-brasileiros”. A repercussão nacional do evento também foi 

destacada, confirmando-se a presença de personalidades ilustres, como o maestro Villa 

Lobos274. O evento reuniu um grupo bastante heterogêneo, composto por intelectuais como o 

antropólogo Melville Herskovitts, passando por militantes da causa negra como Miguel 

Barros (representante da Frente Negra Pelotense), romancistas como Jorge Amado e 

chegando até aos representantes dos terreiros, como a ialorixá Santa e os babalorixás Oscar 

Almeida e Apolinário Gomes, que juntos apresentaram como trabalho receitas de quitutes 

afro-brasileiros275.  

A presença médica no 1º Congresso Afro-Brasileiro também foi marcante, sendo 

composta não apenas de profissionais atuantes em Pernambuco, como também de figuras 

destacadas no Rio de Janeiro, como o neurologista Antonio Austregésilo e o legista Leonídeo 

Ribeiro, o que sugere que o negro estava sendo abordado, não apenas do ponto de vista 

cultural, histórico e social, mas também biológico. Meu objetivo é discutir o grupo de Ulysses 

Pernambucano, buscar compreender como eles abordaram este objeto, o negro, para 

compreender as continuidades e possíveis rupturas intelectuais no trabalho de René Ribeiro – 

que, conforme já foi dito, esteve presente neste congresso como ouvinte. 

                                                           
273 Ver (CAMPOS, PEREIRA & MATOS, 2017). 
274 Diário de Pernambuco, 07/09/1934 (p.02) 
275 Sobre os detalhes deste Congresso consultar: FREYRE, Gilberto. O que foi o I Congresso Afro-Brasileiro. In: 

FREYRE G. (org.) Novos Estudos Afro-Brasileiros. Ed. Massananga, Recife, 2º vol., 1988, pp. 348-352; PAZ, 

Clilton Silva da.Um monumento ao negro: memórias apresentadas ao Primeiro Congresso Afro-Brasileiro do 

Recife, 1934. Dissertação de Mestrado defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em História Social da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. 
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Roberta Campos, Fabiana Pereira e Silvana Matos (2017), na apresentação do se livro, 

tomam como objeto “A Nova Escola de Antropologia do Recife”, termo cunhado por 

Roquette-Pinto para designar um grupo de pesquisadores, em Antropologia, liderados por 

Gilberto Freyre.  Os membros desta “escola” eram profissionais médicos, cuja atuação teria 

sido de fundamental importância para a consolidação das Ciências Sociais em Pernambuco. 

De acordo com as autoras este grupo seria composto por Ulysses Pernambucano e os seus 

pesquisadores do SHM: Gonçalves Fernandes, Pedro Cavalcante, René Ribeiro, Waldemar 

Valente e Vicente Lima – todos eles “invisibilizados” pela corrente hegemônica da 

Antropologia praticada no Sudeste do Brasil. 

Esta Nova Escola e seus autores formavam “uma rede de pesquisadores com clara 

vocação sócio-antropológica, que, sob influencia do culturalismo freyriano, rompiam com o 

biologismo de Nina Rodrigues” (CAMPOS, et. al, 2017: 23). As principais características da 

“Escola Psiquiátrica do Recife” – a proposta interdisciplinar de “Psiquiatria Social e 

Transcultural” – segundo elas, seria uma influência direta do culturalismo de Gilberto Freyre, 

e desta parceria teria nascido uma Antropologia “moderna e científica” (2017: 24-27). Em um 

artigo especificamente sobre Ulysses Pernambucano276, as autoras afirmam que este, já no 

início da década de 1930, por influência do culturalismo de Gilberto Freyre, rompeu com o 

“modelo biológico e eugênico então preconizado no Sudeste do país”, no que diz respeito à 

“loucura espírita” (2017: 183). Mesmo demonstrando a visão pessimista de Ulysses 

Pernambucano em relação ao “baixo espiritismo”277, no início desta década, o texto afirma 

que com o desenvolvimento das pesquisas e com a realização do I Congresso Afro-Brasileiro 

esta perspectiva havia mudado (2017: 198). 

Uma perspectiva diferente desta é dada por Luis Rossi (2011), que apresenta Ulysses 

Pernambucano e o seu grupo como pertencentes a uma “linhagem de estudos médicos 

preocupada com a capacitação penal e civil dos indivíduos”, praticantes de uma psiquiatria 

preocupada com as “garantias da normalidade e manutenção da ordem pública e social” 

(ROSSI, 2011: 158-159). Rossi enfatiza a participação do grupo de Ulysses no I Congresso 

Afro-Brasileiro pelo pessimismo do Psiquiatra em relação à saúde mental dos negros, 

teoricamente, mais propensos à loucura. Ele também critica o projeto “particular de 

                                                           
276Da Prática Médica à Interdisciplinaridade: A Contribuição de Ulysses Pernambucano e Mello Sobrinho à 

Antropologia dos Estudos Afro em Pernambuco (2017), por Fabiana Pereira, Roberta Campos e Janayna Emídio. 
277 O termo “espiritismo” neste trabalho é acionado sempre de maneira genérica para se referir a qualquer uma 

das religiões mediúnicas, isto é, que se propõe estabelecer contato com espíritos. Já o termo “baixo espiritismo”, 

atualmente em desuso, era amplamente utilizado para se referir a qualquer religião espírita não-kardecista, 

sobretudo às afro-brasileiras.   
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fiscalização”278 dos psiquiatras do Recife sobre as “seitas africanas”, deixando-as “melhor 

controladas no que dizia respeito à manutenção da ordem e dos interesses públicos” (2017: 

160). A partir desta imagem de Ulysses Pernambucano delineada por Rossi, fica difícil 

imaginar como, no ano seguinte ao I Congresso, este psiquiatra é preso acusado de 

subversivo, em parte, por conta destes mesmos estudos. 

As análises de Rossi e de Campos são discordantes: a primeira coloca Ulysses 

Pernambucano como mais um representante de uma medicina racista; a segunda superestima 

o culturalismo do grupo de psiquiatras do Recife. Minha análise irá sondar as ambiguidades 

de um pensamento médico que conjugava fatores socioculturais e raciais, para investigar a 

questão da doença mental. 

 A partir da análise dos Anais do I Congresso Afro-Brasileiro (1934), organizados por 

Gilberto Freyre, e publicados em 1935 e 1937, vou buscar reconstruir a maneira como o grupo 

psiquiátrico do Recife abordou a herança cultural africana e como eles viam o elemento negro 

na construção da nacionalidade.  Os trabalhos apresentados pelo grupo de Ulysses foram: 

Doenças mentais entre os negros de Pernambuco (Ulysses Pernambucano), As seitas 

africanas do Recife (Pedro Cavalcanti), A maconha em Pernambuco (Jarbas Pernambucano) e 

Alguns dados antropológicos da população do Recife (Ulysses Pernambucano, Arnaldo Di 

Lascio, Jarbas Pernambucano e Almir Guimarães) – esta é a ordem na qual eles vão 

aparecendo nos anais do congresso organizados por Gilberto Freyre279 - sendo os dois 

primeiros artigo pertencentes ao primeiro volume (1935) e os dois últimos ao segundo (1937). 

Em Alguns dados antropológicos da população do Recife, Ulysses Pernambucano e o 

seu grupo de colaboradores procuram identificar a composição étnica no conjunto da 

população pernambucana. O artigo se inicia com um lamento em relação às estatísticas 

psiquiátricas brasileiras, que apenas falam sobre a distribuição das doenças em relação aos 

indivíduos, informando a sua frequência, omitindo, no entanto os fatores biológicos 

(hereditariedade, ação da sífilis, do álcool) e sociais (condições de vida, estudo do meio, 

religiões, fetichismo) causadores das doenças. Tampouco as estatísticas nacionais ajudavam o 

                                                           
278 Neste ponto o autor está se referindo diretamente à política de Ulysses Pernambucano de não permitir a 

repressão policial aos terreiros, para que estes pudessem ser melhor mapeados e estudados.  
279FREYRE, Gilberto (org.)Estudos Afro-Brasileiros: trabalhos apresentados ao 1º Congresso Afro-Brasileiro 

realizado no Recife em1934. [1ª ed.] Rio de Janeiro: Ariel, 1º vol., 1935. [2ª ed.] Massananga, Recife, vol. 1 e 2, 

1988. 

FREYRE, Gilberto (org.)Novos Estudos Afro-Brasileiros: trabalhos apresentados ao 1º Congresso Afro-

Brasileiro realizado no Recife em1934. [1ª ed.] Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2º vol., 1937. [2ª ed.]. 

Massananga, Recife, vol. 1 e 2, 1988. 
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trabalho dos psiquiatras, na medida em que não informavam os componentes raciais da 

população. Após apontar as dificuldades da Estatística no Brasil, os autores relatam que foi a 

necessidade que os impeliu a esta pesquisa, para verificar a porcentagem de negros, mestiços 

e brancos na população de Pernambuco – ainda que por inferência, dada a realização da 

pesquisa apenas na cidade do Recife (PERNAMBUCANO, et.all, 1988 [1937]: 257-258) 

O que mais chama a atenção no trabalho é a classificação das raças, onde os termos 

“branco”, “mestiço” e “negro” só aparecem no início e no fim do texto, sendo substituídos ao 

longo por “leucodermos”, “faiodermos” e “melanodermos” respectivamente – termos 

utilizados nos trabalhos de Roquete Pinto. Para averiguar o contingente racial, a metodologia 

não tomou como principal índice a cor da pele dos indivíduos, mas sim o índice nasal, que 

posteriormente foi cruzado com outro índice, o cefálico, e com as escalas de Von Luschan, de 

Fischer e de Martin, utilizadas respectivamente para medir a cor da pele, do cabelo e dos 

olhos.  

Ou seja, o trabalho inspira-se na Antropologia Física para medições raciais, 

procedimento usual do século XIX, mas desacreditado já naquela altura do XX, entretanto, 

mostrando ainda a sua força neste grupo psiquiátrico de Pernambuco na década de 1930 

(PERNAMBUCANO, et.all, 1988 [1937]: 258). Os autores não explicam as razões desta 

metodologia adotada para determinar os grupos raciais de Recife. Tal explicação, no entanto 

pôde ser encontrada em outro trabalho de um dos autores, Arnaldo de Di Lascio, que usou 

metodologia idêntica em outra pesquisa intitulada Incidência das psicopatias no lepto, meso e 

platirrinos de Pernambuco, de 1937. Neste artigo, Arnaldo Di Lascio divulgou os resultados 

de um estudo em que mediu o nariz de doentes internados no Hospital de Alienados entre 

1934 e 1935, relacionando as dimensões do nariz com a incidência das doenças mentais em 

um total de 605 pessoas. Este estudo concluiu que os platirrinos seriam o grupo que mais 

sofreria de doenças mentais, não pela amostragem em questão, mas por sua proporção na 

população como um todo. Em outras palavras, haveria um maior adoecimento mental entre os 

negros. 

O enfoque metodológico adotado no trabalho apresentado ao I Congresso Afro 

Brasileiro é aprofundado neste segundo trabalho (1937). Di Lascio suprime por completo as 

palavras “branco”, “negro”, “mestiço” ou qualquer outra que remetesse à cor da pele dos seus 

pesquisados. O autor relembra a pesquisa de 1934, apresentada ao I Congresso, e afirma que o 

ponto forte de ambas pesquisas é o fato de desprezarem a coloração da pele como um 

marcador racial relevante. No trabalho de 1937, Di Lascio afirma que os pesquisadores 
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concluíram, já em 1934, que a maioria dos “leucodermos” (brancos) de Pernambuco eram, na 

verdade, mulatos, quando se levava em consideração as outras “características 

antropológicas”, tais como cabelo, olhos, nariz e crânio. Isto porque a melanina se perderia 

muito facilmente com a miscigenação, ao contrário de outros marcadores raciais, tais como o 

tipo de cabelo e o formato do crânio. Porém, o marcador racial mais resistente à miscigenação 

seria o índice nasal, daí ele protagonizar nas pesquisas em questão (DI LASCIO, 1937:116-

117) 

Após esta visão ampliada por meio de outro trabalho, podemos chegar a algumas 

conclusões sobre este texto apresentado ao I Congresso Afro-Brasileiro. O texto demonstra 

como eram profundas as marcas deixadas na população recifense (e pernambucana, por 

extensão) da miscigenação racial. Neste cenário, para o grupo de Ulysses, a classificação 

racial exigiria critérios antropométricos mais “rigorosos”, dado que a pele clara não seria um 

critério seguro para identificar os “verdadeiros brancos”. Evidentemente, uma classificação 

racial “rigorosa”, que trace linhas rígidas para diferenciar brancos de mestiços, só seria 

relevante para uma psiquiatria que leve a raça muito a sério (biologicamente falando), na 

busca de uma compreensão sobre os múltiplos fatores que conduziriam ao adoecimento. Este 

texto é importante, pois revela que na década de 1930, mesmo um grupo médico que se 

propunha ter como carro chefe de sua psiquiatria um olhar social sobre a loucura, não 

desprezava os supostos fatores raciais das doenças.  

Tendo em mente o exposto acima, podemos partir para o segundo texto, de Ulysses 

Pernambucano, As Doenças mentais entre os negros de Pernambuco (1935). Se no trabalho 

anterior o foco era problematizar os caracteres raciais para melhor identificar os grupos, neste 

artigo é dado o passo seguinte, onde o autor demonstra como estes grupos raciais adoeceriam 

de modo “diferente”. 

Já no início do texto Ulysses faz alusão a um trabalho anterior, escrito em parceria 

com a psicóloga Helena Campos, cujo título era o mesmo deste As Doenças mentais entre os 

negros de Pernambuco (1932b), onde já concluíam que os negros adoeciam mentalmente 

mais que os brancos e os mestiços. Este trabalho seria uma continuação daquele, pois se no 

trabalho anterior ele trabalhou com o público internado no Hospital de Alienados entre os 

anos de 1928-1930, agora ele se debruçava sobre uma amostra reatualizada, isto é, com 

público que deu entrada entre os anos de 1932 e 1933. Neste novo experimento, Ulysses 

estudou 1.745 pessoas, das quais 1.525 foram classificadas como sendo brancas e mestiças, e 

220 como sendo negras, ou seja, 12,6% do público total. A metodologia de aferição racial 
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aqui não foi divulgada, o que nos leva a crer que foi a constatação da cor da pele. O autor 

afirmou que a população total do estado era de 3.160.036 habitantes neste período, sendo os 

negros 6% do total desta população. Daí conclui que a cada 100.000 indivíduos brancos e 

mestiços 25,61 eram atacados por doenças mentais, mas entre a população negra este índice 

subiria para 58,01. Então, afirma que “esses números são significativos e parecem indicar 

uma fragilidade manifesta nos negros, em nosso meio, em relação às doenças mentais” 

(PERNAMBUCANO, 1988 [1935]: 93), mesma conclusão a qual já havia chegado em estudo 

anterior. Mesma conclusão também que chegou seu ex-aluno, Arnaldo Di Lascio (1937) 

quando levou em consideração apenas o formato dos narizes dos doentes entre 1934-35280.  

A estatística constitui a principal ferramenta deste trabalho. Por essa razão, Ulysses 

lamenta a falta de homogeneidade nas classificações das doenças mentais, bem como a falta 

de um órgão que coordene e centralize as estatísticas psiquiátricas brasileiras. Deste modo, 

informa que seu estudo utiliza a classificação indicada pela Sociedade Brasileira de 

Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, que agrupa as diversas doenças mentais em três 

grandes categorias: “psicoses constitucionais” (ligadas às doenças de nascença), “psicoses 

orgânicas” (ligadas ao adoecimento do organismo) e “psicoses tóxicas e infecciosas” (doenças 

causadas por agentes químicos ou microbianos). 

Partindo da classificação acima, os números conduzem Ulysses Pernambucano a 

diversas conclusões tais como: os negros sofrem menos de psicoses constitucionais, pois seu 

índice seria de 44,97% do total destes, internados no hospital; já nos brancos e mestiços este 

índice subiria para 53,94%. Todavia, 37, 69% dos negros internados sofreriam de psicoses 

orgânicas, número que cai para 32,42% entre brancos e mestiços. Já entre as psicoses tóxicas 

e infecciosas a porcentagem de negros acometidos seria de 17,26%, número que cairia para 

12,97 entre brancos e mestiços. Dentro destes grandes grupos o autor desmembra seus 

números por doenças específicas para demonstrar, por exemplo, que negros sofreriam menos 

de esquizofrenia (uma psicose constitucional) e mais de oligofrenia (uma psicose orgânica), 

por exemplo, ou de alcoolismo (uma psicosetóxica). O psiquiatra deixa claro que estas 

                                                           
280 E interessante observar que em 1939, René Ribeiro também divulga um trabalho estatístico muito parecido 

com o de Di Lascio (1937) e o de Pernambucano (1932; 1935) onde analisou 5.055 fichas de doentes internados 

na Tamarineira entre os anos de 1931 e 1937, para avaliar a incidência de psicoses orgânicas, constitucionais e 

tóxicas/infecciosas. O título do trabalho é Estudo estatístico sobre a idade dos doentes mentais, no qual, fora a 

idade, a única discriminação que Ribeiro faz dos seus pesquisados é por sexo (masculino e feminino), o fator 

racial não aparece, mesmo tendo sido um trabalho orientado diretamente por Ulysses Pernambucano. Este é 

apenas um indicativo do caráter desracializado da produção médica de Ribeiro.  
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conclusões seriam provisórias, pois necessitavam ser complementadas por estudos estatísticos 

posteriores, que ele pretendia realizar, relacionando doenças mentais e mestiçagem. 

Chama a atenção nesta investigação o destaque que autor dá ao fato de no meio 

pernambucano, assim como em todo o Nordeste, “a vida dos negros não diferem, sob 

qualquer ponto de vista, da dos brancos e mestiços das classes pobres que constituem a 

maioria dos nossos doentes” (1988[1935]: 97). Esta observação sociológica é central no 

trabalho, tanto que Ulysses volta a ela em sua última conclusão, quando reafirma que a grande 

maioria dos doentes internados na Tamarineira provém do “grosso da população e que nesta, 

as condições econômicas, na maioria dos casos, não diferem entre brancos, mestiços e 

negros” (188: 98). Deste modo, Ulysses leva em conta os fatores sociais para refletir sobre as 

causas do suposto maior adoecimento mental dos negros, para descartá-los como explicação 

para o entendimento do fenômeno.  

Isto posto, parece claro que, para Ulysses, a maior “fragilidade dos negros” em relação 

às doenças mentais não poderia ser explicada por fatores sociais e econômicos. Deste modo, 

fica subentendido que a causa é biológica. Logo, penso que este texto está em consonância 

com o trabalho anteriormente apresentado, Alguns dados antropológicos da população do 

Recife, onde os pesquisadores reafirmam a importância de marcadores raciais rígidos para se 

pensar o fenômeno do adoecimento mental. Mateus Skolaude (2016), que escreveu sobre o I 

Congresso Afro-Brasileiro e analisou este mesmo trabalho, chegou a uma conclusão oposta. 

Segundo ele, neste artigo, Ulysses Pernambucano “deslocava os problemas psíquicos de uma 

lógica racializada para uma concepção mais socioeconômica” (2016: 215). Creio que isso 

possa se explicar por conta de uma leitura já enviesada pelo conhecimento prévio da literatura 

que apresenta Ulysses e seus alunos como psiquiatras sociais, influenciados por Gilberto 

Freyre, e supostamente imunes à interpretações biologizantes.    

Ulysses Pernambucano procurou demonstrar, que os negros seriam mais suscetíveis ao 

adoecimento mental e isso constituiria um dado biológico. Todavia, haveria muitas maneiras 

diferentes de se adoecer, daí se abrindo brechas para as análises de fatores sociais. Por 

exemplo, a afirmação por parte do autor, de que os negros seriam mais predispostos às 

psicoses tóxicas, dá margem para se pensar em muitas questões sociais, tal qual o problema 

do alcoolismo, que, supostamente, acometeria mais os negros. De acordo com os números de 

Ulysses Pernambucano 7,01% do total de brancos e mestiços internados na Tamarineira, lá 

estariam por conta do “alcoolismo cerebral”, já entre os negros este número subiria para 

11,81% do total (PERNAMBUCANO, 1988 [1935]: 96). O álcool não seria o único tóxico 
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capaz conduzir uma pessoa – sobretudo as negras – à loucura, sendo que outras drogas, como 

a maconha (a cocaína, o éter, etc.) também teriam este potencial. Por isso, o grupo de Ulysses 

desenvolveu inúmeros trabalhos sobre o “maconhismo”, sendo José Lucena um autor 

destacado nesta temática. Um destes trabalhos foi apresentado neste I Congresso por Jarbas 

Pernambucano (o filho mais novo281 de Ulysses, ainda estudante, neste momento), sob o título 

A maconha em Pernambuco. 

Neste texto, profundamente sociológico, Jarbas aponta, por meio de relatos 

portugueses da segunda metade do século XVI, os diferentes nomes que a planta recebeu e as 

diferentes maneiras pelas quais era utilizada como narcótico – sendo fumada, bebida, mascada 

ou ingerida – pelos povos árabes, indianos e africanos (PERNAMBUCANO, 1988 [1937]: 

185-186). 

Uma das principais teses defendidas no texto é de que a erva teria chegado ao Brasil 

por meio dos escravos africanos. Isto por causa da maneira como ela seria conhecida nas 

diferentes regiões do Brasil: “liamba” ou “maconha” em Pernambuco (vocábulos originários 

da África Ocidental, segundo ele), “pango” no Rio de Janeiro e em Minas (vocábulo de 

origem africana ou asiática) e “macumba” na Bahia – o que lhe dava 99% de certeza da 

origem africana da erva no Brasil. O único impeditivo para o autor declarar sua total certeza é 

o fato de vários babalorixás, que faziam uso da erva em seus rituais, chamarem a planta de 

fumo de caboclo e atribuírem o uso da mesma à adoção de um costume indígena. Mas 

manifesta sua descrença nesta possibilidade, pois o índio seria um tipo “mais imitador que 

criador” (1988: 188-189), logo, o mais provável seria o indígena ter aprendido o uso da planta 

com o negro. 

Após discorrer sobre os diversos efeitos psicoativos da maconha, o texto atinge um 

dos seus principais objetivos, que seria demonstrar que “a maconha é muito pouco conhecida 

entre a classe mais elevada, sendo, no entanto, mais divulgada do que se supõe entre a 

população baixa do Recife e de Maceió” (1988: 189). Utilizada para diversas finalidades, para 

dar energia “nas grandes caminhadas”, pela “ação afrodisíaca”, ou para dar alívio aos 

“sofrimentos da profissão”, a erva seria muito consumida por gazeteiros (vendedores 

ambulantes de jornais), barcaceiros (segundo o autor, os principais responsáveis pela 

importação da droga para Pernambuco), meretrizes, malandros e frequentadores do catimbó. 

                                                           
281 O filho mais velho de Ulysses, José Antonio Gonsalves de Mello Neto, também apresentou trabalho no 

Congresso: A situação do negro sob o domínio Holandês. Não incluo este trabalho em minhas análises porque 

este autor, ao contrário de seu irmão, não compôs o grupo médico de seu pai, tendo seguido carreira no campo 

historiográfico.   



 

155 
 

Por fim, o autor fala de uma pesquisa que fez na penitenciária do Recife, onde verificou que o 

uso da maconha entre “criminosos” era pequeno, todavia, era grande entre os “correcionais” 

(“malandros e vagabundos”) (PERNAMBUCANO, 1988 [1937]: 190-191). 

Deste modo, em um Congresso disposto a refletir sobre a herança africana no Brasil, 

Jarbas Pernambucano apresenta a maconha como mais um elemento deste legado. Se 

quisermos estabelecer um diálogo mais próximo entre este trabalho e o de seu pai, As doenças 

mentais entre os negros de Pernambuco, é sugerido que estamos diante de uma planta com 

propriedades narcóticas, amplamente utilizada por uma “raça” supostamente mais suscetível 

ao adoecimento mental via intoxicação. Dada a sua origem na senzala, ao menos em terras 

brasileiras, a maconha, ao contrário do álcool, seria desconhecida da elite branca. Todavia, 

amplamente utilizada pelas camadas pobres da população, onde se concentravam os negros, 

os mestiços e, juntamente com eles, os seus “desajustamentos sociais”: a malandragem, a 

vadiagem, a prostituição, os terreiros de catimbó e a loucura. Apesar de sugerir, o texto não 

estabelece nenhuma relação direta (de causa e efeito) entre o uso da maconha e a loucura, ou a 

qualquer problema social, embora insinue, ao apontar as ruas de meretrício como um dos 

principais locais de uso e ao apontar o grande número de usuários entre os “correcionais” da 

penitenciária. Deste modo, podemos dizer que a maconha foi mapeada como mais um, entre 

tantos outros elementos, a serem investigados para a compreensão da loucura entre os pobres, 

sobretudo, entre os pobres negros, já apontados como os mais predispostos à loucura.    

Por fim, apresento o último trabalho deste conjunto, As Seitas Africanas do Recife, do 

médico psiquiatra Pedro Cavalcante. Diferente dos demais trabalhos apresentados até agora, 

este é um trabalho etnográfico, ligado diretamente às observações do autor nos terreiros do 

Recife. O texto abre com Cavalcanti contando a história pessoal de aproximação com a 

religiosidade afro-brasileira quando ainda era aluno de medicina e auxiliar-técnico do SHM 

em 1931. Nesta época aproximou-se do babalorixá, Pai Anselmo, que facilitou a sua 

aproximação com as “seitas”, popularmente conhecidas em Pernambuco como xangôs ou 

catimbós, vez ou outra denominadas de maracatus e, mais raramente, macumbas ou 

candomblés. Estes primeiros encontros, segundo ele, foram marcados por desconfiança por 

parte dos “negros” por conta das perseguições policiais. 

 O ano de 1932 é apontado como sendo o grande marco desta história, pois foi o ano 

em que Ulysses Pernambucano convocou uma reunião com representantes das autoridades 
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policiais e dos terreiros para promover a “regulamentação de algumas seitas”282. Segundo 

Pedro Cavalcanti: “nós nos comprometíamos a conseguir da polícia licença para tal. Os pais 

de terreiros nos abririam as suas portas e nos dariam os esclarecimentos necessários para que 

pudéssemos distinguir os que faziam religião e os que faziam exploração”. Cavalcanti 

apresentou este acordo como algo benéfico para os dois lados envolvidos, pois dois anos após 

o encontro “as seitas estão aí, fazendo a alegria de uma gente boa e oferecendo material para 

que se observem as sobrevivências das manifestações religiosas dos africanos, entre nós” 

(CAVALCANTI, 1988 [1935], 243-244).  

O autor destaca que a maioria dos terreiros se localiza nas áreas mais afastadas e 

pobres da cidade. Também explicita a sua opinião de que apesar de os praticantes 

reivindicarem a origem de seus cultos em determinadas nações africanas (nagô, jeje e xambá) 

ele crê que todos tenham uma mesma origem em comum dada a semelhança dos rituais. 

Também é dado relevo ao papel dos babalorixas (homens ou mulheres) como um misto de 

“sacerdotes, juízes, conselheiros e médicos”, cujos “filhos de terreiros” consultam para todos 

os assuntos da vida. O texto, dado o seu caráter descritivo, expõe os detalhes dos cultos da 

adoração aos orixás – os chamados “toques” –, relata as cerimônias de iniciação na religião 

(para “sentar o santo”) e comenta algumas festas específicas como a do inhame e das crianças 

(“Beije”). O artigo não chega a qualquer conclusão sobre o exposto, pois se tratava da 

apresentação de um trabalho ainda em andamento. Após o texto, o autor apresenta um rico 

apêndice contendo um glossário com 137 expressões de terreiro em linguagem supostamente 

africana (o texto não afirma nem nega), bem como os seus respectivos significados 

traduzidos. O apêndice também trás o estatuto de um dos terreiros, as letras de algumas 

canções (toadas); um calendário com os dias de cultos mais frequentes e outro com as festas 

anuais; apresenta alguns cânticos e orações; além de uma lista com os endereços dos terreiros 

registrados no SHM (1988: 248-57). 

Este trabalho possui um caráter antropológico e Pedro Cavalcanti toma o cuidado de 

não associar de maneira explícita a religião afro-brasileira com a loucura (as razões para isso 

                                                           
282Carlos Alberto Miranda revela os detalhes do acordo feito entre a Assistência a Psicopatas e os terreiros, em 

1932, revelando as inúmeras exigências feitas para que os terreiros funcionassem legalmente, tais como a 

submissão do sacerdote a exames psiquiátricos e psicotécnicos, criação de um estatuto (onde fosse 

expressamente proibido o uso de álcool e fumo nas sessões), fornecimento dos dias e horários de funcionamento, 

não praticarem o curandeirismo, aceitarem a visita dos estudiosos, dentre outras coisas ((MIRANDA: 2006,. 87). 



 

157 
 

não são claras283), o que pode conduzir o leitor a pensar que este se trata mesmo de um 

trabalho de Antropologia Cultural. Se nos detivermos apenas no texto, fica parecendo que o 

objetivo da pesquisa do SHM dentro dos terreiros era tão somente fazer a distinção entre os 

pais de santo que promoviam a “verdadeira” religião e os que praticavam a “exploração”, 

conforme exposto anteriormente. Inclusive, segundo o autor, este era um anseio dos próprios 

sacerdotes, que seriam os que mais reclamavam de muitas lideranças religiosas que se 

espalhavam por aí, sem “competência”, ou mesmo com a intenção deliberada de explorar 

financeiramente os seus fiéis. As “farsas” e os “farsantes” não seriam tolerados – ao menos 

não na presença dos médicos. Cavalcanti narra uma cena em que presenciou uma Mãe de 

Santo agredir com um cipó e enxotar para fora do terreiro, aos berros, um sujeito que, estando 

alcoolizado, fingiu estar possuído por um “santo” (1988: 245). 

Demonstrar a seriedade do trabalho que realizavam era o grande objetivo dos 

sacerdotes junto a Assistência a Psicopatas, pois, possivelmente, estaria aí, neste 

reconhecimento, a possibilidade de se construir um futuro em que não tivessem mais que 

optar entre a repressão religiosa ou liberdade condicionada. A preocupação dos médicos em 

denunciar a exploração financeira sobre os fiéis e combater o exercício ilegal da medicina 

praticada pelos curandeiros, era algo real também, mas o objetivo maior desta pesquisa de 

Cavalcanti era outro. Mesmo suprimido do corpo do texto é possível saber que o 

estabelecimento de uma relação entre a religiosidade negra a e loucura era o escopo maior 

deste trabalho. Mas para isso precisamos nos afastar um pouco deste texto, ainda que 

rapidamente. 

Se relembrarmos da conclusão a qual Ulysses Pernambucano chegou, de que o negro 

seria mais propenso ao adoecimento mental que os demais grupos raciais, notaremos que esta 

estava longe de ser uma novidade para o pensamento médico da época. Na verdade a 

correlação entre loucura e negritude era um lugar comum no discurso psiquiátrico brasileiro 

desde o século XIX, desde as pesquisas pioneiras de Raimundo Nina Rodrigues. Segundo 

Angélica Almeida (2007), havia um consenso entre os psiquiatras brasileiros da primeira 

metade do século XX (Franco da Rocha, Henrique Roxo, Pacheco e Silva, etc.) segundo o 

qual os negros, as mulheres e as camadas mais baixas da população seriam grupos 

naturalmente predispostos à loucura por meio das práticas espíritas (2007: 136). A autora, em 

                                                           
283Talvez o fato de o evento ter contado com a parceria de diversos pais de santo e membros de terreiros, que 

frequentavam as palestras, além da sua proposta política –  pela qual foi publicado um manifesto contra a 

repressão policial aos terreiros de todo o Brasil –  tenham contribuído para a decisão. 
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sua tese de doutorado Uma fábrica de loucos: psiquiatria x espiritismo no Brasil (1900-

1950), expõe como a medicina da época construiu a “loucura espírita”, ou seja, como a 

mediunidade (kardecista, umbandista, candomblecista, etc.) passou a ser interpretada pelo 

saber médico como sendo sintoma de loucura.  Tanto Ulysses Pernambucano quanto Arthur 

Ramos são apontados por ela como partícipes deste consenso, todavia, o maior contato destes 

com a Antropologia teria lhes possibilitado uma perspectiva também cultural do fenômeno 

mediúnico, segundo a qual a repressão policial deveria ser substituída pela vigilância e pela 

educação da população (2007: 112). 

A opinião de Ulysses Pernambucano, em 1931, quando criou a Assistência a 

Psicopatas e iniciou as pesquisas em terreiros, era de que o baixo espiritismo atraia pessoas 

predispostas às doenças mentais, dado o seu estímulo ao “desregramentos da imaginação, que 

se exalta a tal ponto que o delírio se instala”, sendo, por esta razão “o ponto de partida para 

doenças mentais mais graves que os simples episódios delirantes”284. Neste contexto, Ulysses 

apresentou estatísticas para o ano de 1930, segundo as quais as sessões espíritas, de um modo 

geral, seriam mais responsáveis pelo internamento de doentes na Tamarineira que o álcool285. 

Não por acaso, quando idealizou o SHM, Ulysses colocou entre seus principais objetivos “o 

combate às causas das doenças mentais diretamente acessíveis: álcool, sífilis e baixo 

espiritismo” (PERNAMBUCANO, 1932: 47). Este combate inicialmente se deu por meio do 

Boletim de Higiene Mental, periódico encarregado de alertar ao público geral sobre estes três 

“perigos” (1932: 41). Esta tarefa foi compartilhada com o Serviço Aberto da Assistência a 

Psicopatas que também educava os seus pacientes e familiares sobre os riscos inerentes à 

saúde mental por este conjunto de fatores (1932: 41). A opinião de Pernambucano não mudou 

no I Congresso Afro-Brasileiro. Para ele era necessário estudar os “fatores sociais” da 

loucura, tais como a “religiões” e “fetichismo” (PERNAMBUCANO, et. al., 1988 [1935], 

257).  

É importante retomar as concepções de Ulysses Pernambucano para o centro deste 

debate porque ele foi o mentor intelectual de Pedro Cavalcanti, que em trabalhos anteriores 

deixou clara a sua visão sobre a finalidade dos estudos de religião. Darei aqui o exemplo de 

três outros trabalhos deste autor. O primeiro é o seu artigo Investigações sobre as religiões no 

Recife: uma seita panteísta (1933), onde, na conclusão, afirma que as religiões “inferiores”, 

                                                           
284 Diário de Pernambuco 20/09/1931, p.03. 
285Onde num total de 989 pessoas internadas 102 teriam enlouquecido por frequentarem sessões espíritas. 

Fontes: Diário de Pernambuco 20/09/1931, p.03; 10/01/1932, p. 03. 
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típicas da “população inculta”, criam entre os seguidores “manifestações mórbidas do 

automatismo psicológico [...]. Sabe-se como esse automatismo desregradamente alimentado 

pode chegar a manifestações mórbidas das mais graves” (CAVALCANTI, 1933: 63). As 

consequências sociais destas “manifestações mórbidas” iriam do magnicídio até os grandes 

movimentos contestatórios (o autor dá o exemplo de Canudos), que depois de iniciados 

seriam “casos de polícia”, mas que antes da eclosão seriam casos de Higiene Mental. Logo, o 

acompanhamento destas manifestações religiosas seria, antes de qualquer coisa, um trabalho 

profilático sobre as “‘epidemias’ que povoam os asilos e, às vezes, fazem correr o sangue” 

(1933: 63). Tais palavras foram publicadas no ano anterior ao I Congresso Afro-Brasileiro. 

O segundo trabalho é de 1934, ano em que aconteceu o I Congresso, mesmo ano em 

que Pedro Cavalcanti é aprovado em um concurso para médico assistente da Assistência a 

Psicopatas com a tese Contribuição ao estudo do estado mental dos médiuns, publicada neste 

mesmo ano nos Arquivos da Assistência. No trabalho ele condena a “prática perniciosa de 

‘comunicação com o além’”, responsável pelo aumento do número de casos de internação no 

Hospital de Alienados por “delírio episódico” (loucura espírita). Daí o trabalho educativo que 

o SHM vinha promovendo, desde a sua criação, contra tais práticas (CAVALCANTI, 1934: 

135). Na tese é exposto um estudo que o autor fez com 14 médiuns, aplicando exames de QI, 

Idade Mental (I.M) e um teste de perfil psicológico (chamado Rossolimo), onde chegou a 

conclusão de que 12 deles eram “débeis mentais”, 1 era “imbecil”, 1 estava acima da 

debilidade mental, embora estivesse um pouco abaixo da inteligência normal. Cavalcanti 

explica que o débil mental é o “indivíduo a quem falta a inteligência capaz de auto conduzir-

se na vida”, possuindo deficiência nas três modalidades de inteligência: “compreensão, 

criação e crítica” (CAVALCANTI, 1934: 142). Logo, a conexão entre anormalidade mental e 

mediunidade estaria bem estabelecida na compreensão do autor.        

Por fim, Cavalcanti escreveu o artigo Ulysses Pernambucano e as Seitas Africanas 

(1937), cujo objetivo era defender a importância de seu antigo mestre para a ciência brasileira, 

dada a sua iniciativa de pôr fim às perseguições aos terreiros, o que possibilitou inclusive a 

realização do I Congresso Afro-Brasileiro. Mesmo escrevendo três anos após o evento, 

Cavalcanti ainda defendia o ponto de vista segundo o qual este tipo de religiosidade estaria no 

âmbito do “problema das sobrevivências religiosas dos negros africanos, entre nós” (1934: 

51). Citando Arthur Ramos, Cavalcanti argumenta que estas religiões seriam “resultantes de 

uma mentalidade pré-lógica, primitiva”, vindo daí a necessidade de conhecer este pensamento 

“primitivo” para melhor corrigi-lo e fazê-lo progredir (1934:52). 
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 Deste modo, podemos afirmar que o artigo de Pedro Cavalcanti apresentado no I 

Congresso, por mais que pareça ser o trabalho de um antropólogo, é na verdade o trabalho de 

um médico utilizando técnicas de observação comuns à Antropologia, para atingir finalidades 

médicas. Essa concepção difere, mas não exclui, a defendida por Silvana Matos (2017)286, que 

apresenta este trabalho de Cavalcanti como sendo “um marco nos estudos sobre religiões afro-

pernambucanas” (MATOS: 2017, 225), dado o caráter inédito de quase todas as informações 

referentes aos xangôs que este texto trás, constituindo uma obra pioneira neste campo de 

estudo, sobretudo naquilo que tange à descrição do transe religiosos. Matos é categórica ao 

afirmar que neste trabalho ele foi “mais antropólogo que médico”, tendo feito, inclusive, uma 

antropologia sofisticada em termos de descrição. Cavalcanti é apontado por ela como sendo o 

precursor dos estudos antropológicos sobre xangô do Recife. Mesmo concordando com 

Silvana Matos – no que concerne ao pioneirismo do autor e da importância do seu trabalho 

descritivo – parto do princípio de que o caráter culturalista deste trabalho não pode nos fazer 

perder de vista a intenção médica por trás da obra, cujo autor, por meio de rigorosas análises 

psiquiátricas, buscava desvendar os vínculos que uniriam tais práticas religiosas às doenças 

mentais.   

Assim, As seitas africanas do Recife não pode ser isolada do contexto maior da 

produção intelectual de Pedro Cavalcanti, nem dos demais trabalhos apresentados pelo grupo 

de Ulysses Pernambucano no I Congresso. Trabalhos que, no seu conjunto, apontavam para a 

necessidade de se aplicar rígidos critérios antropométricos para a identificação de negros e 

mestiços; que defendiam a tese de uma maior propensão biológica dos negros ao adoecimento 

mental, além de apontar também para os fatores sociais que favoreciam este adoecimento, tal 

qual o uso do álcool, da maconha e a prática do espiritismo (no sentido genérico do termo). 

Fica evidente, a partir do exposto, que a Psiquiatria praticada por Ulysses Pernambucano e os 

eu grupo era social, sim, todavia, não abria mão de pesquisar os fatores biológicos da loucura, 

nem rompeu, como é comum se afirmar, com o paradigma racialista em sua compreensão 

multifatorial da loucura. Todavia, o discurso da inferioridade racial do negro – seja do ponto 

de vista moral ou intelectual – ou a condenação do mestiço como um tipo degenerado, não 

aparecem de maneira explícita em nenhum destes textos.  René Ribeiro não apresentou 

trabalho neste evento, mas esteve presente, como aluno do quarto ano de medicina, ouvinte, 

                                                           
286 Seu artigo sobre este autor, cuja biografia é quase que completamente desconhecida, é um esforço pioneiro. 

Nada sabemos sobre a vida pessoal de Pedro Cavalcanti, tampouco se sabe qual foi o seu destino, cujos últimos 

registros datam do final da década de 1940. A partir de 1950, Pedro Cavalcanti “desaparece”. Silvana Matos 

resgata o seu protagonismo no esforço para o fim da repressão policial aos terreiros, bem como a sua 

contribuição, como pesquisador, para a elaboração de Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre.  
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complementando a sua formação intelectual e forjando a suas compreensões sobre a questão 

racial brasileira, temática que carregaria consigo ao longo de sua carreira, sobretudo como 

antropólogo.  

 

3.6 O médico René Ribeiro e as religiões afro-brasileiras 

 

A temática do “baixo espiritismo” acompanhou René Ribeiro desde os seus primeiros 

escritos quando nem médico ele ainda era.  O fato de René Ribeiro começar a publicar no ano 

de 1935 se torna relevante na medida em que podemos analisar os impactos imediatos dos 

debates do I Congresso Afro-Brasileiro sobre ele. Lá esteve em contato com o pensamento 

não só de Gilberto Freyre e o grupo de Ulysses Pernambucano, mas de outros intelectuais 

como Arthur Ramos, Edson Carneiro, Melville Herskovits, dentre tantos outros. 

Ribeiro abordou o tema da religião em seu primeiro trabalho, Inquérito sobre a 

situação dos egressos do Hospital de Alienados (1935), já mencionado aqui, onde a questão 

do espiritismo entra exatamente no momento em que avalia as possibilidades de recaída dos 

egressos, isto é, quais deles estariam expostos aos fatores que poderiam reconduzi-los a um 

novo surto psicótico. Das 50 pessoas estudadas 8 estariam expostas a tais fatores: 4 

consumiam álcool; 2 viviam conflitos familiares agudos; 1 estava exposta a excesso de 

trabalho e 1 frequentava sessões espíritas. Ou seja, o espiritismo – não fica claro aqui de qual 

tipo de sessão espírita o autor esta falando – é enquadrado entre as “circunstâncias 

favorecedoras de novo surto mórbido” (RIBEIRO, et. al. 1935b: 35). Em seguida, ao indagar 

sobre quais egressos se mantinham ou não em tratamento, o autor verificou que 2 deles 

tomavam remédios receitados em sessões espíritas. Sobre essas duas pessoas que se tratavam 

consultando o espiritismo o autor é claro, estavam entregues a “práticas nocivas à sua saúde 

mental e física” (1935a: 36). 

Vale ressaltar que das 50 pessoas estudados por René Ribeiro, 5 haviam sofrido de 

delírio episódico (o delírio espírita), ou seja, foram internados por conta de seu contato com o 

espiritismo. Infelizmente o texto também não deixa claro se as pessoas já apontadas como 

mantendo envolvimento com o espiritismo são exatamente aquelas internadas por delírio 

episódico, o que evidenciaria atitude de resistência por parte dos egressos frente à intervenção 

médica sobre suas vidas. Se somarmos a este número outras 5 pessoas que foram internadas 

por problemas de alcoolismo e outros 5 com problemas mentais relacionados à sífilis, 
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percebemos que os principais alvos do SHM (álcool, espiritismo e sífilis) correspondiam a 

30% dos pesquisados por René Ribeiro. 

A temática religiosa também está presente em Quatro anos de atividade do Serviço de 

Higiene Mental (1935a), onde Ribeiro relembra o cenário que motivou Ulysses 

Pernambucano a iniciar o estudo das religiões. Segundo ele, havia um número de 200 “centros 

espíritas” na capital e no interior do estado e um “número não menor de seitas africanas”, 

seguido pelo contínuo aparecimento em Recife de “novas religiões”287. O texto relembra o 

acordo formalizado por meio de uma parceria entre a Assistência a Psicopatas e a Secretaria 

de Segurança Pública no dia 15 de Outubro de 1933. René Ribeiro esclarece que para 

funcionarem os centros teriam que submeter os seus médiuns a diversos exames psicotécnicos 

(RIBEIRO, et. al., 1935 b: 73-74). 

Neste trabalho, Ribeiro deixa clara sua opinião sobre esta questão: “são essas religiões 

na maioria criadas para o exercício ilegal da medicina e dão-se a práticas mágico-fetichistas, 

determinando principalmente fenômenos de possessão de grande interesse para a psiquiatria” 

(1935b: 74). Nota-se que a preocupação com o charlatanismo médico e as implicações 

psiquiátricas dos fenômenos mediúnicos constituíam as principais questões que o autor 

relacionava ao tema. Há uma crítica aberta à inutilidade da repressão policial anteriormente 

praticada. Ribeiro contrasta o cenário antigo de repressão com o atual, onde os terreiros e seus 

rituais eram visitados pelo SHM e os babalorixás eram submetidos a testes clínicos e 

psicológicos, então conclui que “do estudo dessas seitas depende a solução de diversos 

problemas referentes aos afro-brasileiros” (1935b: 74-75).  

A inutilidade da repressão policial era um ponto de consenso dentro do grupo de 

Ulysses Pernambucano, sendo esta mensagem deixada por Ribeiro em harmonia com a 

mensagem final deixada por Pedro Cavalcanti no encerramento da sua tese, Contribuição ao 

estudo do estado mental dos médiuns, onde o autor, sem descartar de todo o auxílio da 

polícia, põe a necessidade da pesquisa acima da necessidade da repressão 

Não acreditamos no êxito da repressão policial. Possivelmente as “vítimas”, 

assumindo ares de “mártires”, maior prestígio desfrutarão entre os seus adeptos. 

Acompanhar essas manifestações, como já começamos a fazer, é já grande passo 

para a obra de profilaxia mental. A intervenção da autoridade policial dever-se-á 

fazer sentir em último caso, e a pedido do Serviço de Higiene Mental, fracassados os 

conselhos à educação necessários (CAVALCANTI, 1934: 144). 

 

                                                           
287 Pedro Cavalcanti (1933), por exemplo, apresenta um trabalho bastante interessante sobre uma seita panteísta 

existente no Recife, O “Circulo Deus e Verdade”. 
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Ou seja, a repressão desmedida não só não resolveria como agravaria o “problema”. O 

braço armado do Estado, neste assunto especifico, deveria se submeter ao saber médico e 

atuar como uma ferramenta a serviço da psiquiatria e sob as ordens dos psiquiatras – 

esgotados os recursos “educativos”. Deste modo, era o psiquiatra quem determinaria quando 

determinado agrupamento religioso deixava de ser um problema de saúde pública para se 

tornar um problema de segurança pública. 

Outro texto de René Ribeiro a tratar da temática religiosa, certamente o seu mais 

importante estudo na área como médico, foi Alguns resultados do estudo de 100 “Médiuns” 

(1937), artigo que trás um resumo de uma pesquisa, cuja elaboração estatística foi muito 

maior que a apresentada no texto. O diálogo com o supracitado trabalho de Pedro Cavalcanti 

(1934) é constante. O grupo de cem religiosos, aqui estudado, foi submetido a exames 

clínicos de saúde mental e a exames psicotécnicos – Quociente de Inteligência288 e Perfil de 

Rossolimo289 – para avaliar suas capacidades mentais.  

O quadro estatístico mais geral do grupo pesquisado é o seguinte: dos 100 médiuns 

pesquisados 63% eram mulheres; 50% eram mestiços (nada é dito sobre a outra metade, 

supostamente “pura”, suponho que sejam negros, mas não dá para afirmar); 59% tinham idade 

entre 26 e 40 anos; 68% eram casados; 52% eram analfabetos; 35% viviam do curandeirismo; 

27% tinham profissão mal definida; 18% sincretizavam suas práticas com crenças católicas; 

7% harmonizavam a pajelança com o espiritismo; e 68% mantinham os centros espíritas em 

sua própria residência (RIBEIRO, 1937: 73). 

                                                           
288O teste de Q.I, devidamente complementado por exames clínicos, era fundamental para o diagnóstico de 

deficiência normalidade e genialidade mental (termo utilizado na época era supernomalidade), bem como para 

quantificar em que nível destes estágios se encontravam os indivíduo. A forma mais acabada do teste é fruto de 

um trabalho coletivo de diversos pesquisadores (Binet, Simon, Stern, Terman). Ulysses Pernambucano dava 

tanto valor a estes testes que encarregou as pesquisadoras do Instituto de Psicologia a desenvolverem uma versão 

local do teste, uma escala pernambucana, que demorou dez anos para ficar pronta, em 1935. Para maiores 

informações ver Anita Paes Barreto, Revisão Pernambucana da escala Binet-Simon-Terman (1935).   
289 Trata-se de um exame psicotécnico criado pelo professor Rossolimo, apresentado pela primeira vez no 

Congresso de Psicologia e Pedagogia de Petersburgo, em 1909 (BARRETO: 1945, 165), cuja melhor definição 

que encontrei é esta: “Como podemos notar, as técnicas psicométricas tinham um papel central na prática de 

“vigilância religiosa”, como um dos desdobramentos da ideologia higiênico-racial. O Perfil Psicológico de 

Rossolimo, a que se refere o trecho acima (Cerqueira, 1989), era um teste que se mostrava eficiente para avaliar 

indivíduos envolvidos em “epidemias religiosas” ou em outros distúrbios sociais de fundo psicopatológico 

semelhantes (Editorial, 1929). Essa prova era dividida em vários quesitos quantificáveis: Atenção, Vontade, 

Retentividade (com os sub itens: figuras/visual; elementos de linguagem/auditivo; números/visual e auditivo), 

Apreensividade, Julgamento, Poder de Combinação, Engenho, Imaginação e Espírito de Observação (Lucena, 

1940). A cada uma dessas dimensões mentais era atribuída uma nota; traçava-se então um gráfico e tirava-se 

uma média geral do nível intelectual e da personalidade do probando. Era um teste que procurava congregar 

tanto elementos psico-motores quanto cognitivos, sublinhando-os separadamente. Embora com algumas 

modificações, era uma prova com influências de Galton e de Binet”.(MASIERO, 2002, não paginado). Para uma 

melhor compreensão de como o teste funcionava recomendo o texto de Anita Paes Barreto, Psicotécnica e 

Psiquiatria (1945).  
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As estatísticas para o exame de QI foram as seguintes: um médium foi declarado 

“imbecil” (QI de 25 a 50 pontos); 73 foram declarados “débeis francos” (QI de 51 a 70 

pontos); 7 deles estavam no “limite da debilidade” (QI de 71 a 80 pontos); 8 possuíam 

“inteligência embotada” (QI de 81 a 90) e apenas 11 tinham “inteligência normal” (QI de 91 a 

110). Assim, nenhum médium foi apontado como possuidor de “inteligência acima da 

média”; o QI mais alto encontrado foi de um homem com 106 pontos e o menor foi em um 

homem com 46 pontos. Nas mulheres o máximo e o mínimo encontrados foram de 97 e 51 

pontos, respectivamente. 

Diante de uma amostragem de 73% de “débeis mentais”, o autor pondera e fala sobre 

“a necessidade da aplicação do critério do rendimento social ao lado do teste psicotécnico 

para podermos afirmar que estamos diante de débeis mentais francos”. Neste ponto, Ribeiro 

faz toda uma crítica ao uso isolado dos testes de Q.I para medir a capacidade mental das 

pessoas e cita Claparède (para quem estes testes mediriam apenas um tipo de inteligência: a 

escolar) e J. M. Lahy (que aponta a influencia de “fatores econômicos” e de “classe social” 

sobre os resultados do teste) para corroborar o seu ponto de vista. Porém, Ribeiro não descarta 

o teste de QI como um todo, apenas crê que seja necessário complementá-lo com os demais 

testes clínicos (RIBEIRO, 1937: 74-75). Submetidos ao exame clínico complementar, o 

estudo mostrou que 23% deles estariam aptos a exercerem “profissões industriais, comércio e 

liberais”; haveria, sim, “débeis francos” no grupo, mas não na ordem de 73%. Na verdade, a 

maior parte deste contingente, segundo Ribeiro, teria apenas “’inteligência embotada”, mas 

ele não revela, na totalidade, os novos números atualizados pelo seu exame clínico. Nota-se 

aqui um diálogo claro entre uma psiquiatria clínica (orgânica) e uma psiquiatria social, que 

não isola o indivíduo do seu meio comunitário290.  

A explicação científica apresentada para o fenômeno religioso da mediunidade passa 

pelo conceito de “sugestão”, isto é, uma ideia incutida no cérebro, capaz de influenciar 

opiniões e comportamentos – é a mesma abordagem dada por Pedro Cavalcanti (1934). O 

autor mobiliza uma série de especialistas nacionais e internacionais – dentre eles Arthur 

                                                           
290 Em outro trabalho de sua autoria, Investigação sobre o nível intelectual de menores delinquentes e 

abandonados (1940d), onde estuda o QI de 222 jovens apreendidos no Juizado de Menores, Ribeiro voltou a 

relativizar os resultados dos exames de QI. Ele demonstrou que muitos jovens inicialmente diagnosticados como 

sendo débeis mentais pelos testes de QI, após novos exames psiquiátricos, na clínica, acompanhados por análises 

de rendimento social, tinham o diagnóstico inicial revertido para inteligência normal. Neste trabalho Ribeiro se 

mostra como um duro crítico da utilização mecânica dos testes de QI sem se levar em conta os fatores sociais 

dos examinados. 
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Ramos – para explicar o fenômeno psíquico do transe e sentencia que trata-se  de 

“sobrevivências no individuo das estruturas mentais primitivas” (1937: 78). 

Quanto aos resultados do teste de perfil de Rossolimo291, Ribeiro diz que este 

“mostrou déficits de vontade, julgamento, poder de combinação, imaginação e espírito de 

observação”. (1937: 78). Então, ele também cita os resultados encontrados por Pedro 

Cavalcanti (1934), que aplicou o mesmo teste em seu grupo de estudo e também os encontrou 

“deficientes” quanto “a vontade, o julgamento e a imaginação”. Logo, à luz dos resultados 

deste teste (cujos números são apresentados em uma longa folha anexa, à parte do texto), os 

médiuns são apontados como pessoas “dotadas de juízo crítico inferior”, “com espírito de 

observação deficiente”, e entregues “à credulidade incondicional”, além do fato de serem 

“pessoas analfabetas na maioria e pouco inteligentes”. Assim, segundo a conclusão de René 

Ribeiro, “essas deficiências ainda estão na base dos fenômenos de desagregação que veem a 

apresentar” (RIBEIRO, 1937: 79). 

Na sequência, os médiuns foram distribuídos em três grupos principais, de acordo com 

seu lugar no interior das seitas. Dentro de cada grupo o autor formou subgrupos, organizados 

por médias aproximadas nos resultados dos exames de QI e de Rossolimo. O grupo I foi 

composto por 51 indivíduos. Estes seriam os membros mais comuns do espiritismo, pessoas 

que começaram a frequentar os centros pelas razões mais variadas possíveis. Os diagnósticos, 

dados por Ribeiro, são de pessoas medianas e muitas são apontadas como sendo “bem 

dotados em imaginação”, daí a propensão para a mediunidade. O grupo II foi composto por 33 

observados. Estes seriam as lideranças espíritas, os donos das casas onde as sessões ocorriam. 

O diagnóstico deste grupo, no geral, indicou se tratar de pessoas pouco sugestionáveis, e 

justamente por esta razão ocupariam os cargos de chefia na hierarquia dos centros e terreiros, 

na opinião de René. O grupo III, composto por 5 indivíduos, que, segundo o autor, “são 

responsáveis por centros cuja única finalidade é a prática ilegal da medicina”. Após detalhar 

as características destes últimos indivíduos René Ribeiro sentencia “estamos diante de um 

grupo de indivíduos que exclusivamente vivem iludindo a boa fé dos elementos mais 

inferiores de nossas classes sociais. Ao observador deram a impressão de simuladores 

intencionais” (1937: 83). 

                                                           
291 Não os apresentarei na integra, pois, do modo como foram apresentados no texto, estes resultados fazem 

pouco ou nenhum sentido para quem não conhece a metodologia do teste e sua linguagem específica. Ative-me, 

então, as conclusões de Ribeiro sobre os resultados obtidos.  
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Em momento algum o texto reivindica a necessidade de intervenção policial, mas a 

maneira como ele apresenta este último grupo de cinco indivíduos é incriminatória e deixa 

implícita a necessidade de repressão sobre estes. O psiquiatra, aqui, cumpre o seu papel, um 

papel de “juiz”, com autoridade para distinguir os verdadeiros religiosos dos “charlatões”.  

Neste artigo há muitas continuidades com aquilo que o grupo de Ulysses 

Pernambucano pensava alguns anos antes, no I Congresso, mas também há descontinuidades 

flagrantes. Chama a atenção a abordagem desracializada deste trabalho, onde as palavras 

“raça” e “negro” não aparecem uma única vez, enquanto que a palavra “mestiço” aparece de 

maneira meramente descritiva apenas no início da obra, não se constituindo como 

característica explicativa para o fenômeno religioso estudado. O termo “seitas africanas” 

também não é encontrado aqui, o que pode ser indicativo da compreensão desta religiosidade 

como um fenômeno brasileiro e mestiço, ainda que suas origens mais remotas remetam às 

senzalas.  

O espiritismo é apresentado como um “problema de saúde mental”, inerentemente 

ligados à pobreza e às classes populares. Esta religiosidade evidenciaria um complexo 

problema social relacionado aos problemas de saúde mental: “esses centros se distribuem na 

quase totalidade nos bairros pobres, bairros habitados pela parte de nossa população de nível 

cultural inferior; população cujas expressões artísticas, folk-lore, crenças, etc. demonstram 

sobrevivências da mentalidade pré-lógica” (RIBEIRO, 1937: 74). Deste modo, a dimensão do 

“problema religioso” para René Ribeiro era um emaranhado, onde pobreza, doenças e 

deficiências mentais, assim como o charlatanismo e exploração da credulidade popular 

estariam unidos em um todo inextrincável e complexo. Neste trabalho a psiquiatria social não 

é sujeitada pela psiquiatria clínica, ambas estão em um diálogo permanente. 

O último texto a ser analisado aqui será Exibição pública de menor – Práticas 

Mágicas, de 1940, onde René Ribeiro trata de um caso, interpretado por ele, como abuso do 

trabalho infantil e prática de trabalho indevida. Trata-se da história de uma “menina 

prodígio”, apresentada pelo próprio pai como atração na Exposição Nacional de Pernambuco. 

A menina era apresentada ao público como telepata e seu show consistia na apresentação de 

seus “dotes paranormais”, adivinhando as coisas que seu pai tinha em mãos, mesmo sendo 

totalmente privada da visão de tais objetos. 

A menina foi apreendida, por determinação do Juiz de Menores, Rodolfo Aureliano, e 

seu pai intimado a prestar esclarecimentos sobre o caso. A menina, identificada no texto 
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apenas como X, era branca, tinha oito anos de idade e escolaridade primária incompleta. O pai 

da menina, identificado apenas pelas iniciais, M. L., trabalhou em diversos empregos e 

dedicou-se a muitas atividades profissionais, inclusive a apresentar espetáculos de mágica em 

público, pois conhecia diversos truques e possuía livros sobre o tema (RIBEIRO, 1940: 372). 

A família de X residia no Rio de Janeiro, onde a menina se apresentava com 

regularidade. Ela fez tanto sucesso no Rio que mereceu reportagens a seu respeito em jornais 

de grande circulação, tais como O Globo e Diário da Noite. Para não correr riscos, o pai da 

menina conseguiu um alvará do Juiz de Menores do Distrito Federal, Eugênio Martins Pinto, 

para que a menina pudesse realizar suas apresentações na cidade. Desta forma, já 

relativamente famosa, a menina viajou com o pai para uma exibição em Recife, onde tiveram 

problemas com a Justiça local (RIBEIRO, 1940: 372-373). 

Sendo intimado a prestar esclarecimentos ao Juizado de Menores de Recife, M.L. 

manteve a versão de que a menina era telepata e tinha poderes de transmissão de 

pensamentos. Esta versão dos fatos se tornou insustentável durante o interrogatório, então ele 

acabou por revelar como funcionava o esquema. A menina, cuja família identificou uma 

capacidade intelectual, “bem acima da média”, já a partir dos cinco anos de idade, foi treinada 

pelo pai, durante um ano e cinco meses, para decorar jogos de palavras, onde determinadas 

perguntas já conteriam em si mesmas as respostas, dada a ordem em que as palavras eram 

pronunciadas. Assim a menina X, que possuía grande capacidade de memória, identificava 

todos os objetos que seu pai tinha em mãos através da exata sequência de palavras utilizadas 

por ele, na formulação das perguntas. O texto dá alguns exemplos de como isso ocorria na 

prática, apresentando algumas perguntas padrões e suas respectivas respostas tabeladas. 

René Ribeiro, que era médico do Juizado, interrogou tanto ao pai quanto a filha, para 

fazer um levantamento do histórico de saúde (física e mental) da família, bem como para 

compreender a sua situação social. O autor, dentre outras coisas, faz uma discreta crítica à 

credulidade das reportagens sobre a menina no Rio de Janeiro e denuncia a relação de 

exploração a qual ela e seu pai estavam submetidos em um contrato com um empresário, que 

ficaria com 60% de todos os ganhos das apresentações deles em Pernambuco, ficando o 

genitor com apenas 40%. 

O exame físico da menina não apresentou nenhuma anormalidade e o exame mental 

identificou poucos conhecimentos escolares, certa insubordinação em relação ao pai e uma 

Idade Mental avançada, de 12 anos e 4 meses – apesar de uma idade real de 8 anos, 8 meses e 
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26 dias – além de um QI de 142 pontos. Seu QI era de uma pessoa “genial na classificação de 

Terman” ou “superior na classificação de Kuhlmann” (RIBEIRO, 1940: 374). A interpretação 

psiquiátrica de Ribeiro sobre o caso da menina foi a seguinte: “[seus]dotes intelectuais estão 

sendo utilizados numa finalidade prejudicial ao seu equilíbrio mental. A sua apresentação em 

público, como criança-prodígio, já influiu desfavoravelmente sobre o seu caráter provocando 

na menor atitudes de suficiência e sensível hipertrofia do eu” (1937: 376). 

Dado o diagnóstico acima, a ordem médica de Ribeiro é peremptória: “Uma 

providência imediata deve proibir sua participação em ‘sessões telepáticas’ de qualquer 

gênero” (1937: 374). O laudo prossegue assim: “a solicitação intensiva e precoce da sua 

memória [...] em detrimento de outras faculdades, as perturbações de sua escolaridade, ao 

lado da atitude mistificadora que o genitor lhe impõe, terminarão provocando um 

desenvolvimento desarmônico de sua personalidade” (1937: 374). Citando diversos autores, 

Ribeiro segue falando da necessidade de uma educação diferenciada para crianças 

“supernormais”. Tal educação especializada, recomendada para X, evitaria “desarmonias por 

influencia de condições inibidoras” (1037: 374). 

A convivência da menina com o pai foi considerada danosa – René o acusa 

abertamente de “ignorante e pouco escrupuloso” – sendo recomendada, por conta disso, a 

internação da mesma em uma instituição educacional apropriada às suas aptidões, com a 

justificativa de que ela pudesse algum dia se tornar “útil socialmente”. Este pedido para a 

retirada de X da sua família foi encaminhado ao Juiz de Menores do Distrito Federal, não 

apenas com base no laudo de René, mas também com base no atestado do médico Arnaldo 

Botelho, diretor da Assistência a Psicopatas do D.F, que a analisou em ocasião anterior e 

também recomendou a esta uma educação especializada e proteção do poder público a esta 

jovem. 

O Juiz Rodolfo Aureliano atendeu ao pedido de Ribeiro, proibiu a exibição da menor 

em shows no Recife e a enviou para a tutela do Juizado de Menores do D.F, com base no 

artigo 115, parágrafo 4, do Código de Menores (que proíbe a participação de menores em 

espetáculos que lhe sejam prejudiciais ao bom desenvolvimento físico, intelectual e moral) e 

com base no art. 131 do mesmo Código que dá ao Juiz plenos poderes, “segundo seu prudente 

arbítrio”, para tomar medidas de “proteção e assistência” dos menores. (RIBEIRO, 1940: 

377). 
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O artigo se encaminha para a fase final com a conclusão de que a atitude do Juiz 

Aureliano foi importante, não apenas para proteger a menor em questão, mas, também, pela 

“defesa social”, dado o apelo sobrenatural das apresentações da menina. De acordo com 

Ribeiro, este apelo dialogava diretamente com as “sobrevivências pré-lógicas da mentalidade 

primitiva das camadas inferiores da nossa população” que tanto favoreciam “os centros 

espíritas, as sessões de catimbó, os centros africanos” que proliferavam no Brasil da época – 

sobre esta temática Ribeiro faz referência ao seu trabalho anterior (Alguns resultados do 

estudo de 100 “mediuns”) e a outro de Arthur Ramos292 (RIBEIRO, 1940: 377), como sendo 

necessários para uma maior compreensão deste caso. 

Para fechar o artigo, autor retoma um caso narrado no início do texto, para ilustrar o 

quanto pode ser socialmente danosa tais exibições de magia. Trata-se do caso de um 

“saltimbanco”, que se apresentou em inúmeras casas de diversão em Recife, e alegava ter 

poderes sobrenaturais, inclusive o dom da telepatia. O sujeito passou a dar consultas no hotel 

onde se hospedava, mas a junta médica da Assistência a Psicopatas de Recife interveio, “para 

salvaguardar a saúde mental da coletividade reduzindo as exibições às suas justas proporções 

de habilidades”. Porém, a população, supostamente instigada pelo “aventureiro”, não gostou 

da intervenção e hostilizou a equipe médica (RIBEIRO, 1940: 377). 

Este caso supracitado, segundo o autor, seria uma prova, para os estudiosos da 

psicologia social, de que as práticas mágicas não seriam tão inofensivas quanto poderiam 

parecer, sobretudo quando conduzidas por “elementos mais qualificados (do ponto de vista 

intelectual e cultural) do que os habituais frequentadores de candomblés e centros de magia” 

(1940: 377). Ribeiro cita os trabalhos de J. M. Armillas Arana, para afirmar que estes 

“aventureiros”, por meio de sugestão coletiva, conduziriam as pessoas ao “fanatismo” (1940: 

377). 

Este texto é interessante sob diversos aspectos, primeiramente porque abre margem 

para pensarmos as interações entre o poder judiciário e o poder do médico, e como a interação 

entre esses saberes/poderes poderia interferir nas liberdades individuais dos cidadãos, tanto na 

esfera pública quanto na esfera privada. O artigo também demonstra o quanto não havia 

consenso entre os portadores destes saberes/poderes, pois onde o Juiz Rodolfo Aureliano e o 

Médico René Ribeiro identificaram uma situação de abuso infantil e atividade contraventora, 

o Juiz Eugênio Martins Pinto e o Médico Arnaldo Botelho, ambos do Rio de Janeiro e Distrito 

                                                           
292 “A promessa fetichista na Bahia”. Arquivos do Instituto Nina Rodrigues I: 2, 1932. 
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Federal, não viram problema algum e concederam autorização para as atividades deste pai 

com sua filha. O texto evidencia o poder do psiquiatra, que ao definir uma dada situação 

como abusiva, pôde retirar uma menina de oito anos do convívio com o pai, a mãe e os irmãos 

para o “seu próprio bem”.  

Outra faceta deste texto é nos permitir observar a tenacidade com a qual os psiquiatras 

pernambucanos combatiam a todos aqueles que identificavam como sendo “aproveitadores”, 

ou seja, qualquer pessoa que alegasse possuir poderes sobrenaturais (“curandeiros”, 

“paranormais”, “médiuns”), em nome da preservação da saúde mental da coletividade.  

Por fim, este texto nos mostra uma fase da atividade intelectual de René Ribeiro, onde 

este ainda nutria uma visão pessimista em relação à religiosidade popular (o xangô, o catimbó 

e os cultos espíritas de um modo geral), entendendo tais práticas como “sobrevivências pré-

lógicas da mentalidade primitiva das camadas inferiores da nossa população”. Esta chave 

interpretativa da religiosidade afro-brasileira, seis anos após o I Congresso Afro-Brasileiro, e 

três anos após o II Congresso Afro-Brasileiro (ocorrido em Salvador, em 1937), mostra que, 

mesmo estando em contato permanente com Gilberto Freyre, o pensamento psiquiátrico em 

Pernambuco não rompeu com determinados modelos explicativos, biologizantes, para dar 

conta de fenômenos ditos “mediúnicos”. Mesmo em se tratando de uma Psiquiatria que se 

propunha social – cautelosa em relação à ação policial, interdisciplinar e aberta ao diálogo 

com as ciências sociais – a explicação dos fenômenos religiosos não era sociológica ou 

antropológica. A mudança intelectual em direção a uma interpretação positiva da 

religiosidade negra foi gradativa e o ponto de inflexão, ao que tudo indica, se deu com a 

chegada de Melville Herskovits em Recife, na primeira metade dos anos 1940. Em outros 

lugares do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, essa mudança se deu um pouco mais tarde, 

sobretudo, a partir de 1950, como coloca Almeida (2007). 

Vale lembrar que esta interpretação negativa a respeito da religiosidade negra e do 

fenômeno mediúnico, compreendidos como “desajustamentos” até o início da década de 1940 

por René Ribeiro, sofreu uma mudança radical ainda na primeira metade desta década. 

Segundo palavras do próprio Ribeiro, houve “uma guinada de cento e oitenta graus dos 

estudos até então procedidos” (1990: 23). Guinada esta que ele atribui aos contatos 

estabelecidos entre o antropólogo Melville Herskovits e o grupo de Ulysses Pernambucano, a 

partir de 1942, quando a compreensão do transe mediúnico como um fenômeno 

psicopatológico passou a ser interpretada cada vez mais como um fenômeno cultural. Sendo 

esta nova perspectiva a que será defendida em sua tese de mestrado The Afrobrazilian cult-
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groups of Recife, a study in social adjustment (1949), posteriormente traduzida e 

transformada em livro pelo Instituto Joaquim Nabuco sob o título: Cultos Afrobrasileiros do 

Recife: Um Estudo de Ajustamento Social (1952) – o primeiro trabalho do René Ribeiro, 

institucionalmente, antropólogo.  

Neste trabalho as polaridades são todas invertidas. Se antes o transe religioso era 

tomado, a um só tempo, como causa e consequência da loucura, a partir de agora ele será 

reinterpretado como sendo algo benéfico, dada a “satisfação emocional” que proporcionaria 

ao promover a “libertação de tensões psicológicas”. Se antes o ambiente de terreiro era visto 

como um fator de “desajustamento”, agora ele era descrito como um fator de “ajustamento 

social”, conforme expresso no título da obra. Isto porque os indivíduos pobres, dentro da 

estrutura do xangô, alcançariam ali posições de prestígio superior às que possuíam nas demais 

esferas sociais podendo gozar de “experiências mais satisfatórias do que quaisquer outras que 

lhes possam ser proporcionadas em nossa sociedade”, encontrando ali o “apoio psicológico 

para enfrentar os problemas e situações da vida cotidiana” (RIBEIRO, 1978 [1952]: 143-145). 

A partir de 1950, as temáticas raciais e religiosas irão praticamente monopolizar a produção 

intelectual de Ribeiro como antropólogo, algo que não ocorreu em sua fase médica de 

produção. 

Assim, fica claro que no I Congresso Afro-Brasileiro o grupo de Ulysses 

Pernambucano revelou uma abordagem interdisciplinar sobre a temática do negro, em total 

harmonia com a própria proposta do evento. Todavia, a abordagem biologizante que este 

grupo lançou sobre este objeto de estudo revelou os limites de sua abordagem social sobre o 

mesmo. Para René Ribeiro o contato com a intelectualidade ali reunida, mais especificamente, 

o seu permanente contato com Gilberto Freyre – por meio de quem recebeu o livro The mind 

of primitive man, de Franz Boas – não alteraram chave psicopatológica com a qual ele e o seu 

grupo psiquiátrico interpretavam o fenômeno afro-religioso, até o seu contato com Herskovits.  

Deste modo, podemos definir René Ribeiro (nas décadas de 1930-40) como um 

Psiquiatra Social, cujas preocupações com a Higiene Mental e o “ajustamento social” dos 

indivíduos conduziram-no para caminhos interdisciplinares. Assim, preocupado com as 

questões sociais que conduziriam os indivíduos à doenças mentais, ele percorre um trajeto em 

que a Psiquiatria Clínica vai perdendo relevância nos seus escritos, diante das suas crescentes 

preocupações com as questões sociais ligadas ao menor, à pobreza e aos demais objetos 

compartilhados com o campo do Serviço Social. As questões raciais ganham maior relevância 

em fase posterior, quando ele ingressa no campo da Antropologia. Todavia, a maneira como 
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este abordou a temática afro-religiosa, ainda na fase médica de sua carreira, revela os limites 

da perspectiva social dentro desta proposta psiquiátrica, que, mesmo estando em contato com 

a sociologia e com uma antropologia de cunho culturalista, se mostrou resistente em 

abandonar antigos paradigmas biologizantes para abraçar novas perspectivas e, por isso, 

menos pessimista em relação à saúde mental dos frequentadores de terreiro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 
 

Considerações Finais  

 

Esta dissertação abordou as trajetórias profissionais de Ulysses Pernambucano e René 

Ribeiro, rastreando, por meio delas, projetos de reformas psiquiátricas e sociais que ocorreram 

no estado de Pernambuco entre fins das décadas de 1910 e 1940. Os principais temas 

abordados foram o debate médico que antecedeu a Reforma do Hospício da Tamarineira 

(1924-1926), a segunda Reforma psiquiátrica empreendida por meio da Divisão de 

Assistência aos Psicopatas de Pernambuco (1931-1935), bem como os seus desdobramentos 

políticos na trajetória de Ulysses Pernambucano, e as possíveis continuidades deste projeto na 

trajetória profissional e intelectual de Ribeiro como Psiquiatra Social e Higienista Mental 

(1935-1949).  

O primeiro capítulo apresentou o debate que se estabeleceu em torno do caso das três 

órfãs aprisionadas no Hospício da Tamarineira. A análise deste debate revelou que no centro 

da polêmica estava a reconfiguração do papel social do manicômio e as diferentes maneiras 

de se lidar com o louco e com a loucura. Ao retomar as fontes originais deste debate (os 

Jornais Diário de Pernambuco e Jornal Pequeno), pude mapear os principais atores nele 

envolvido e suas posições em relação ao caso – médicos, leigos em medicina, a alta hierarquia 

da Igreja Católica e a Sociedade de Medicina de Pernambuco. O conflito foi protagonizado, 

de um lado, pelo diplomata Oliveira Lima e o psiquiatra Ulysses Pernambucano e, de outro, o 

também psiquiatra e diretor do Hospício Joaquim Loureiro e os membros da Junta Diretora da 

Santa Casa. Os primeiros se colocando como defensores de métodos “modernos” e 

“humanizados” no tratamento psiquiátrico, enquanto os segundos se posicionando de acordo 

os métodos tradicionais praticados pela instituição.   

A noção de “punição” esteve no cerne desse debate. O diretor do hospício e a direção 

da Santa Casa defendiam como legítima a antiga prática de se enviar moças ao hospício em 

regime de clausura como forma de castigo por comportamentos desviantes e como um 

mecanismo para escoar a superlotação dos orfanatos da Santa Casa, desde que estivesse claro 

que as ingressavam na instituição, não como loucas, mas como serviçais. Por outro lado, para 

Ulysses Pernambucano e Oliveira Lima o hospício não poderia mais ser utilizado como um 

lugar de punição, muito menos de correção e ressocialização de pessoas consideradas lúcidas, 

pois lá estariam sujeitas tanto ao adoecimento físico, quanto mental.  
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De acordo com os defensores das “modernizantes” concepções de tratamento 

psiquiátrico, ninguém mais poderia ser punido dentro do hospício; nem pessoas sãs, nem 

doentes mentais. Defendiam que deveriam ser abolidos todos os métodos coercitivos – 

quartos de isolamento, camisas de força e drogas sedativas. Seria “inconcebível”, disseram 

representantes da Sociedade de Medicina, que ainda naquele ano em que o debate acontecia 

(1919) ainda perdurassem tais “meios de tortura” 293. Defendiam, ainda, que no lugar dos 

métodos tradicionais para tratar os “loucos furiosos” (em crise nervosa), fossem utilizados 

novos métodos terapêuticos como banhos quentes (balneoterapia), repouso prolongado no 

leito (clinoterapia), jogos e distrações (ludoterapia) e, sobretudo, o trabalho (laborterapia ou 

praxiterapia). Sinalizo como o trabalho em regime de Open Door foi entendido como o que 

havia de moderno em psiquiatria em Pernambuco. Assim, busquei demonstrar como o caso 

das órfãs foi mobilizado para se repensar o próprio tratamento dos loucos. O fato de as jovens 

terem sido colocadas em quartos de isolamento chamou a atenção para esses espaços que 

passam a ser questionados como método de tratamento dos loucos.  

Outro aspecto destacado e apresentado desse debate foi o confronto semântico que se 

estabeleceu com os termos próprios para qualificar esse universo. Os “dementes” deveriam 

ser tratados por “doentes”, os loucos “furiosos”, por “agudos”. O que era chamado de 

“células” ou “quartos de segurança” pelos diretores da instituição, era referido pelos 

defensores das mudanças como “calabouços” ou “masmorras”.  

Desse debate destaco e analiso, também, o choque entre visões deterministas e 

sanitaristas que se dá no confronto entre os membros da Santa Casa e Oliveira Lima. Por um 

lado, os membros da Santa Casa que defendiam concepções deterministas ligadas à 

degenerescência e à loucura hereditária, sobretudo em filhos “ilegítimos” (bastardos). Por 

outro, Oliveira Lima como defensor do pensamento sanitarista, em ascensão no Brasil da 

década de 1910, que negava a degenerescência e transferia a questão do doente para a doença.  

Sinalizo, também, a partir desse debate, o gênero das pessoas tradicionalmente 

castigadas no hospício, invariavelmente mulheres. Mostrado, ainda, como a possibilidade de 

trabalho e possíveis casamentos com funcionários, foram apontadas como alternativas de 

ascensão social para essas moças.  

                                                           
293 Diário de Pernambuco, 10/12/1919, p. 01. 
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Este debate apontou ainda para os lugares onde as práticas consideradas novas em 

Pernambuco já seriam uma realidade – as colônias agrícolas de Luján e Olivos, na Argentina, 

e o Hospital Nacional de Alienados no Rio de Janeiro. Discorri, então, sobre o tratamento 

psiquiátrico desenvolvido nestes espaços a fim de mapear a origem de algumas concepções 

consideradas inovadoras. 

Por fim, nesse capítulo, apresentei, ainda que de forma sucinta, a primeira reforma 

psiquiátrica promovida por Ulysses Pernambucano (1924-1926), episódio bastante tratado 

pela historiografia. Demonstrei como o debate sobre o caso das três órfãs projetou o nome do 

jovem psiquiatra Ulysses como um entusiasta da “modernização psiquiátrica” local, dado que 

este já propunha reformas desde 1918, ou seja, antes do caso das órfãs. Busquei evidenciar, 

também, que este debate criou um ambiente de pressões para que esta reforma ocorresse. 

Assim, este capítulo coube o papel lançar luzes sobre o cenário que antecedeu esta reforma, 

preparando-lhe o terreno. 

No capítulo dois, apresentei e analisei a segunda reforma psiquiátrica implementada 

por Ulysses Pernambucano entre os anos de 1931 e 1935. Nesse período, Ulysses esteve à 

frente da Divisão da Assistência a Psicopatas de Pernambuco, órgão projetado por ele com a 

finalidade de implementar o seu projeto reformista. O exame das relações entre esse projeto e 

as pautas da Higiene Mental foi o escopo maior deste capítulo. Por isso, retomei a reforma da 

Escola Normal de Pernambuco, promovida por ele, entre os anos de 1923-1927, pelo viés da 

Higiene Mental enfatizando alguns aspectos desta reforma que serviram como um tipo de 

plano piloto para a sua segunda reforma psiquiátrica. Desse modo, busquei evidenciar o viés 

da Saúde, que estava posto em um projeto maior de reforma Educacional. 

Em seguida, apresentei a segunda reforma psiquiátrica por meio das instituições que 

foram criadas em seu bojo. Procurei mostrar que, ainda mais que a primeira reforma, ocorrida 

na década de 1920, esta segunda reforma representou uma mudança de paradigma em relação 

ao que até então vinha sendo feito em termos de trabalho psiquiátrico em Pernambuco. Seus 

principais objetivos foram a flexibilização do aprisionamento do doente, que passou a ser 

distinguido, com base em critérios médicos, entre os que poderiam ou não viver em 

sociedade, reduzindo o aprisionamento generalizado praticado até então e inaugurou-se um 

serviço profilático pioneiro, de combate às causas sociais da loucura, levantando-se, assim, a 

bandeira da Higiene Mental.  Busquei demonstrar, ainda, que, como ferramenta de 

intervenção social, a Higiene Mental era um instrumento científico e político. Por meio do 
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discurso higiênico, Ulysses Pernambucano empreendeu campanhas antialcoólicas, pôs fim às 

batidas policiais aos diversos terreiros de xangô (candomblé) que passaram a receber visitas 

de psiquiatras estudiosos do fenômeno mediúnico e denunciou formas de trabalho 

consideradas insalubres, bem como malefícios da “vida em concorrência” (mercado de 

trabalho, disputa entre empresas, etc.). Antes da reforma, conforme saliento, o internamento 

no Hospício da Tamarineira representava o início e o fim de todo o tratamento psiquiátrico em 

Pernambuco. Após o ano de 1931, o manicômio tornou-se o lugar destinado ao internamento 

daqueles que estavam em “crise nervosa”, configurando-se como um lugar de internamento 

provisório. Para que isso fosse possível, foi criado um Hospital Aberto e um Ambulatório 

para o tratamento de distúrbios mentais considerados leves. Para os doentes considerados 

crônicos foi criada uma Colônia Agrícola, onde o tratamento se dava por meio do trabalho. 

Aos doentes sem família foi destinado um serviço de adoção por famílias pobres, mediante 

remuneração. Para a população geral, foi criado o Serviço de Higiene Mental, que deveria 

zelar pela manutenção da saúde mental bem como educá-la para esta finalidade.  

Depois, ainda nesse capítulo, me volto para o mapeamento das possíveis influências 

formadoras de Ulysses, onde retomo seus antigos mentores do Hospital Nacional de 

Alienados – Juliano Moreira, Antônio Fernandes Figueira, Ulysses Vianna e Antônio 

Austregésilo –, personagens sempre lembrados pela historiografia como sendo formadores do 

seu pensamento médico psiquiátrico. Neste ponto, volto meu olhar para um personagem, até 

então pouco comentado, o filantropo norte-americano Clifford Beers, um militante das 

reformas psiquiátricas ocorridas nos EUA no início do século XX e um precursor das ligas de 

higiene mental que se espalharam pelo mundo. Busquei demonstrar a centralidade do 

pensamento de Beers sobre o grupo psiquiátrico comandado por Ulysses, cotejando pontos de 

contato entre as propostas reformistas de Beers e de Pernambucano. Tais pontos destacados 

foram: o fim dos métodos coercitivos no tratamento da loucura; a adoção de um tratamento 

considerado humanizado nos hospícios; o estímulo, tanto quanto possível, dos vínculos 

familiares, de amizade e de trabalho mantidos pelo doente antes da internação; a educação da 

sociedade a respeito do adoecimento mental, visando combater preconceitos em relação ao 

doente, à sua família, ao tratamento, etc.; e centralidade na prevenção das doenças mentais, 

com ênfase nas crianças.  

Após, apresento e analiso as perseguições políticas sofridas por Ulysses 

Pernambucano devido ao seu projeto reformista, enquadrando tais estas perseguições em uma 
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perspectiva ampliada onde outros dirigentes do Governo Lima Cavalcanti também 

empreendiam reformas sendo igualmente perseguidos. Então, mostrei que enquanto Ulysses 

era acusado de comunista devido a sua aproximação com os terreiros, membros do alto 

escalão do Governo estavam sofrendo acusações semelhantes, por razões outras294. 

Investiguei a crise institucional que provocou a saída de Ulysses Pernambucano do Governo 

na segunda semana de novembro de 1935. Reconstituí esse cenário marcado por recusas a 

novos internamentos no Hospício da Tamarineira, já superlotado, por cortes de verbas para a 

Assistência a Psicopatas e pela eminência de colapso daquele que foi o maior projeto da 

carreira pública de Ulysses. Analisei as concepções políticas de Ulysses, que valendo-se do 

discurso técnico e científico, fez críticas a alguns aspectos do capitalismo, idealizando 

reformas neste em nome da saúde mental e atraindo para si inimigos da elite política e 

econômica. Sinalizei que quando ele foi preso, após o Levante Comunista de 1935, foram 

junto com ele para a prisão os ex-secretários Nelson Coutinho, Sylvio Granville e Paulo 

Carneiro foi forçado a deixar o Pernambuco. Contextualizei o evento em um plano maior 

relacionando ao fato de que, por motivos semelhantes, o Prefeito do Distrito Federal, Pedro 

Ernesto também foi preso e seu secretário de Educação, Anísio Teixeira, cassado da vida 

pública. Assim, busquei evidenciar e defender que Ulysses Pernambucano foi uma das 

vítimas do processo de depuração das elites, como elaborado por Dulce Pandolfi e Mario 

Grynszpan (1997), que preparou o caminho para a implementação do Estado Novo (1937-

1945).       

Nesse capítulo, também mapeio e lanço luzes à rede de apoio que se formou em torno 

de Ulysses Pernambucano, após sua prisão e posterior alijamento da vida pública. Mostro que 

o livro Estudos Pernambucanos dedicados a Ulysses Pernambucano (1937) se insere dentro 

de uma série de outras homenagens prestadas ao psiquiatra, evidenciando a presença de atores 

políticos derrotados pela Revolução de 1930 entre os autores da obra. Deste modo, defendo 

que mais do que uma homenagem a um “cientista injustiçado”, essa obra é um ato de protesto 

de antigas lideranças políticas afastadas do poder às quais Ulysses se juntava após o 

movimento que gestou o Estado Novo.  

Por fim, apresento a emergência da ideia de uma Escola Psiquiátrica de Recife, 

lançada pelo grupo de Ulysses, ressaltando o viés político dessa e defendendo que ela surge 

como uma resposta às perseguições políticas sofridas por Ulysses Pernambucano. Também 

                                                           
294 Paulo Carneiro (na pasta da Agricultura, Indústria e Comércio), Sylvio Granville (Secretaria de Fazenda) e 

Nelson Coutinho (Secretária de Justiça e Negócios Interiores).  
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apresento os parâmetros teóricos e metodológicos que a autodenominada Escola utilizou para 

se definir.   

No terceiro capítulo, apresento e analiso a trajetória médica e a produção intelectual do 

psiquiatra René Ribeiro, um aluno de Ulysses Pernambucano. Parto da apresentação do pai de 

René, o médico sanitarista Jefferson Ribeiro, renomado localmente, para salientar os laços 

profissionais e de amizade, que uniam Jefferson a Ulysses Pernambucano, desde que este 

ingressou no serviço público, na área de higiene, antes de se consolidar como psiquiatra. 

Busco, deste modo, sugerir que René, ao ingressar no campo médico pela Faculdade de 

Medicina de Pernambuco, herdou o capital social de seu falecido pai, facilitando sua 

aproximação profissional com Ulysses. 

Em seguida, discorro sobre o ingresso de Ribeiro nas pesquisas sociais, muito antes de 

se formar antropólogo, pouco antes de se formar médico, no ano de 1935 – quando publicou 

seus primeiros trabalhos. Mesmo reconhecendo o encontro de Ribeiro com o antropólogo 

Melville Herskovits, em 1942, como sendo um ponto de inflexão em sua carreira, rumo às 

ciências sociais, defendo o ponto de vista segundo o qual, o lugar em que ele atuava, o 

Serviço de Higiene Mental (SHM) da Assistência a Psicopatas de Pernambuco, já o colocava 

na interface entre os estudos médicos e sociais, desde o ano de 1934.  

A partir da apreciação dos três primeiros artigos295 de René Ribeiro, publicados no ano 

de 1935, na qualidade de auxiliar técnico de SHM, vislumbra-se um cenário de fronteiras 

fluidas entre a Psiquiatria, a Higiene, o Serviço Social, a Psicologia, Pedagogia e a 

Sociologia. Este teria sido o projeto de Ulysses Pernambucano quando idealizou esta 

instituição: partir do campo médico para dialogar com outros campos. O objetivo de René 

Ribeiro, nestas primeiras pesquisas era identificar e combater os fatores sociais da doença 

mental, por meio de uma parceria entre psiquiatras e assistentes sociais. A promoção da saúde 

mental era o objetivo último do SHM, sendo sua atuação direcionada não mais a indivíduos 

senão à população, ao conjunto da sociedade. E esse foi o lugar que Ribeiro ocupou no 

interior da estrutura reformista criada por Ulysses. 

Ao longo do capítulo, discorri sobre o pensamento social de René Ribeiro, situando 

como mais um, entre outros, médicos interpretes do Brasil, isto é, profissionais que, pela 

chave da saúde, pensaram os problemas sociais brasileiros e propuseram caminhos para o 

                                                           
295 Inquérito sobre situação dos egressos do Hospital de Alienados; Quatro anos de atividade do Serviço de 

Higiene Mental; e Inquérito sobre as instalações e métodos educativos nos orfanatos do Recife 
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enfrentamento destas questões, como elaboraram Hochman e Lima (2015). Procurei 

demonstrar que Ribeiro, assim como Ulysses Pernambucano, compreendia a doença psíquica 

como fruto de fatores orgânicos, sociais e da interação entre ambos. Daí seu pensamento 

médico-social abordar questões identificadas por ele como “patologias sociais”, fruto da 

“desorganização social”, que também produziria os chamados “desajustados sociais e 

mentais” (doentes mentais, alcoólatras, prostitutas, menores abandonados ou infratores, etc.).  

O Juizado de Menores do Recife foi apontado como sendo o locus privilegiado do 

exercício da Psiquiatria Social de Ribeiro, que teve no “menor” (abandonado, infrator, 

trabalhador) um dos seus principais objetos de estudo e atuação. O trabalho desenvolvido em 

parceria com o Juiz de Menores, Rodolfo Aureliano, conduziu Ribeiro a compor um grupo de 

pesquisadores sociais ligados a Ação Social Católica que irá fundar a primeira Escola de 

Serviço Social de Pernambuco. Nesta escola Ribeiro ocupou a cadeira de Metodologia e 

Organização do Serviço Social, tendo que aprofundar ainda mais suas análises sobre os 

problemas sociais. Neste ponto, apresento e analiso a visão que Ribeiro tinha do Serviço 

Social como instrumento de “ajustamento social” de indivíduos e grupos “desajustados” e 

como um ponto de encontro entre Sociologia, Psicologia e Medicina Social. E, quanto à 

psiquiatria, mostro que Ribeiro a pensava como ponto de diálogo entre a Psicologia, a 

Sociologia, o Serviço Social e a Antropologia Cultural. Assim, com base nas análises teóricas 

do psiquiatra José Lucena, do sociólogo Gilberto Freyre, além do próprio René Ribeiro, 

evidencio que as noções de “ajustamento” e “desajustamento” social foram tomadas como 

uma espécie de passaporte que permitiu e impulsionou tanto Ribeiro, quanto aos demais 

psiquiatras do SHM, a transitarem pelos diversos campos do saber, atuando na interface entre 

os saberes médicos e sociais.      

No capítulo, também exponho as concepções políticas de Ribeiro, sobretudo após 

1945, quando se filia à UDN, posicionando-se como opositor do fascismo e do Estado Novo.  

O médico engajou-se na campanha para deputado de Gilberto Freyre apontando-o como um 

continuador dos projetos de Ulysses Pernambucano no campo social. Ribeiro apresentava 

Freyre não como um político, mas como um cientista envolvido na política, comprometido 

com o combate dos problemas sociais por meio de pesquisas científicas sobre os mesmos. O 

exame do pensamento social de Ribeiro revela que sua crença para superação dos problemas 

sociais esteve sempre colocada no trabalho dos técnicos e dos cientistas, não nos políticos.  
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Posteriormente, apresento e analiso os trabalhos apresentados pelo grupo de Ulysses 

Pernambucano no I Congresso Afro-Brasileiro do Recife, ocorrido em 1934, onde Ribeiro 

esteve presente como ouvinte. Discorrendo sobre esses trabalhos busco expor as 

ambiguidades de um pensamento médico-social, que não abriu mão de explicações 

biologizantes para explicar o suposto maior adoecimento mental entre negros, assim como 

explicar o fenômeno mediúnico pelo viés da loucura. Confronto estes trabalhos com a obra 

médica posterior de René Ribeiro, que também refletiu sobre a religiosidade afro-brasileira, 

apontando as continuidades entre esses: uma visão pessimista em relação ao fenômeno 

mediúnico, interpretado pelo viés do desequilíbrio mental; uma abordagem interdisciplinar 

sobre a fenômeno afro-religioso, visto sob o aspecto médico, psicológico, psicotécnico, 

educacional, etc.; e uma postura crítica em relação à repressão policial. Aponto também 

descontinuidades como uma análise desracializada sobre a religiosidade dos terreiros, 

abordado por ele como um fenômeno típico da pobreza e uma análise mais sociológica sobre 

a suposta deficiência mental de alguns indivíduos, análise esta utilizada para contrabalançar o 

resultado dos testes de Q.I. Assim, evidencio que Ribeiro só rompe com a interpretação 

patológica sobre o transe religioso, passando a interpretá-lo positivamente (como um fator de 

“ajustamento social”) a partir do seu contato com Herskovits. 

As trajetórias de Ulysses e René revelam um momento da histórica da Psiquiatria 

brasileira na primeira metade do século XX. A Psiquiatria, por meio da Higiene Mental, 

ganhou feições sociais e tornou-se, nas mãos de um grupo de psiquiatras do Recife, 

instrumento de intervenção social e política. Novas instituições psiquiátricas foram criadas na 

primeira metade da década de 1930 para tratamento de doenças mentais para além do velho 

Hospício da Tamarineira: Hospital Aberto, ambulatórios, Manicômio Judiciário e Colônia 

Agrícola. O SHM consolidou-se como uma ferramenta abrangente de intervenção social 

promovendo campanhas antialcoólicas, buscando mecanismos de combate à sífilis, pondo fim 

às batidas policiais nos terreiros, iniciando um projeto pioneiro de estudos sobre a 

religiosidade afro-brasileira296 naquele estado, combatendo “curandeiros” e “falsos magos”, 

empreendendo estudos pioneiros sobre o uso de maconha e esboçando projetos de estudo e 

intervenção na indústria canavieira para combater formas insalubres de trabalho. Tudo isso 

em nome da prevenção às doenças mentais.  

                                                           
296 O livro do Albino Gonçalves Fernandes, Xangôs do Nordeste, de 1937, inaugura a bibliografia afro-religiosa 
de Pernambuco. Seu autor foi psiquiatra e membro do SHM. 
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Se estendermos a atuação dos membros do SHM, através do grupo mais amplo da 

Liga de Higiene Mental (LHM) de Pernambuco, podemos listar diversas outras atividades, 

tais como o combate ao “excesso de ruídos” na cidade, combate ao “mau cinema”, construção 

de uma escola para educação de crianças “anormais”, dentre tantas outras atividades. Cabe 

lembrar aqui que foram os membros do SHM quem propuseram no Rio de Janeiro, durante I 

Conferência Interamericana de Higiene em 1935, a criação da primeira Escola de Serviço 

Social do país. Isso salienta a proposta das várias frentes de intervenção social propostas por 

este grupo nos seus primeiros quatro anos de existência. 

Tendo estado à frente da institucionalização do Serviço Social no estado de 

Pernambuco, René também assim esteve quanto à Antropologia - tanto por meio do Instituto 

Joaquim Nabuco, ao lado de Gilberto Freyre, quanto na organização do Mestrado neste campo 

na UFPE. Ao retomar a história deste grupo psiquiátrico, liderado por Ulysses Pernambucano, 

retomamos também uma parte importante da história da medicina social brasileira, 

apresentando uma época em que profissionais médicos pensavam a sociedade e desbravavam 

campos ainda não institucionalizados dentro das diversas ciências.      
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