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• Resgatando a Memória dos Patronos
Francisco Franco da Rocha - Cadeira nº 01

( 21 de agosto de 1864 -  08 de novembro de 1933)

Yolanda C. Forghieri (Cad.nº1)1

Instituto de Psicologia - USP

Resumo:  Franco da Rocha, como é conhecido o eminente psiquiatra e psicólogo de
renome internacional, brasileiro, paulista da cidade de Amparo, distinguiu-se por ter sido
um dos pioneiros da Psiquiatria e da Psicologia no Brasil, onde foi também o idealizador
e fundador do primeiro hospital psiquiátrico em São Paulo. Dominava diversas línguas, o
que lhe propiciou assenhorear-se dos conhecimentos de psiquiatras da Europa e da América
do Norte, atuais na época em que viveu. Assenhoreou-se, também das idéias e teorias de
filósofos gregos e romanos da antigüidade, nos textos originais. Diante de todos esses
conhecimentos  assumia sempre uma posição crítica, o que o levou a ter suas próprias
idéias diante deles, caracterizada, por uma atitude sobretudo humanitária em relação aos
doentes mentais. Idealizador e fundador do então Hospício do Juqueri, na cidade do mesmo
nome, que acabaram, ambos recebendo a designação de Franco da Rocha, tal a sua
importância no País. Foi professor de Clínica Neuriátrica e Psiquiátrica na Faculdade de
Medicina de São Paulo e introduziu a teoria freudiana, divulgando-a, pela primeira vez, no
Brasil. Devido às suas numerosas e importantes publicações, redigidas em estilo elegante,
porém, simples e esclarecedoras, logrou ser membro da Academia Paulista de Letras,
tendo ocupado a Cadeira nº três, que tem como Patrono Matias Aires. Foi um dos pioneiros
da Psiquiatria Social e da Psiquiatria Forense, como também da Psicologia Social e
Psicologia Jurídica no Brasil. Dedicou grande parte de sua vida às pessoas com doenças
mentais, procurando não apenas o seu tratamento, mas, também, fazendo o possível
para que fossem, de certo modo, felizes, desenvolvendo atividades úteis das quais elas
gostavam e faziam com que se sentissem valorizadas. O seu legado o conduziu a distinção
de Patrono desta Academia.

Palavras-chaves: origens da psiquiatria, hospitais psiquiátricos, doenças mentais,
psicopatologia, terapias.

Abstract: The internationally renowned, eminent psychiatrist and psychologist known as
Franco da Rocha, Brazilian, Paulista from the city of Amparo, distinguished himself for
being one of the pioneers of Psychiatry and Psychology in Brazil, where he also idealized
and founded the first psychiatric hospital in São Paulo. He spoke several languages,
which enabled him to learn all the knowledge from the European and North American
psychiatrists, during his lifetime. He was also able to take possession of the ideas and
theories of the Greek and Roman ancient philosophers, in their original texts. In face of all
this knowledge, he always assumed a critical position, what led him to have his own ideas
before them, characterized by a humanitarian attitude toward the psychiatric patients. He

1 Acadêmica eleita, ainda não empossada. Professor Titular e Professor Livre-Docente pelo
IPUSP; docente no Curso de Formação em Psicoterapia Fenomenológica Existencial do Centro
de Psicoterapia Existencial. Endereço para correspondência: R. Estado de Israel 847, ap. 31,
Vila Clementino, 04022-002 São Paulo/SP, tel (11) 557-2787

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXV, nº 1/05: 22-33



23

projected and founded the former Juqueri Hospice, in the city of Juqueri, which both city
and hospice ended up by being designated as Franco da Rocha, because of his importance
in the country. He was a professor of the Neuriatric and Psychiatric Clinic of the São Paulo
Faculty of Medicine, and introduced the Freudian theory, making it known for the first time
in Brazil. Due to his numerous and important publications, written in an elegant style
however, simple and enlightening, he was elected to the São Paulo Literary Association,
occupying Chair # 3, whose Patron was Matias Aires. He was one of the pioneers of Social
Psychiatry and of Forensic Psychiatry, as well as of the Social Psychology and Forensic
Psychology in Brazil. He dedicated a great part of his life to the psychiatric patients,
offering not only treatment, but mostly doing all possible for them to be happy, in their own
ways, and developing useful activities which they liked to do and making them feel worthy.
His legacy led him to being distinguished as Patron of this Academy.

Keywords: origins of psychiatry, psychiatric hospitals, mental illness, psychopathology,
therapies.

1. Primórdios da psiquiatria

A preocupação pelos seres humanos com as doenças em geral e com os
recursos para tentar curá-las, remonta a épocas imemoriais. Porém, inicialmente,
tanto as doenças, a sua terapia e a saúde não eram consideradas de forma
racional e sim de modo mágico. Para o homem primitivo o mundo era povoado
de deuses: os do Bem e os do Mal, sendo estes últimos causadores de todos os
sofrimentos, e aqueles, os propiciadores das alegrias, da saúde e das curas. A
competência do então curador consistia na sua capacidade de invocar os deuses
do Bem, para investi-lo do poder de abençoar tanto as beberagens como as
palavras e os gestos e assim afastar os deuses do mal (Watkins, 1965).

Com o correr do tempo, os seres humanos começaram a distinguir as
doenças corporais das enfermidades mentais, mas o tratamento de ambas
continuava a ser feito nos templos. Apenas, a partir do século VII (A.C.) é que
começaram a substituir, lentamente, a atitude mágica por uma perspectiva
racional. Nesse sentido, foi de significativa importância a contribuição de filósofos
gregos e romanos da Antigüidade, que eram, também, considerados como
médicos. Já no século V (A.C.), Empédocles, deu grande importância às emoções
e introduziu a “cura pela palavra” para os doentes mentais. Depois dele foram
se sucedendo Protágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros tantos filósofos,
cujas observações e ensinamentos proporcionaram consideráveis avanços
racionais a respeito das enfermidades e de sua terapia, principalmente das
doenças mentais.

No período de grande contribuição desses filósofos, a ciência médica
culminou com Galeno que viveu entre os anos 131 e 200 da Era de Cristo. É
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considerado o último dos grandes médicos dessa época, que durante séculos,
influenciou a medicina, mais do que qualquer outro. (Haggard, 1933).

Com o desaparecimento de Galeno, a ciência médica começou a entrar,
aos poucos, em um período de decadência e de retorno às crenças nos deuses
do Bem e do Mal, ao misticismo e à demonologia, principalmente em relação
aos doentes mentais. Estes passaram a ser considerados os causadores de
todos os sofrimentos por se encontrarem possuídos pelo demônio. (Zilborg, 1945).
No início, esta crença incorporava apenas às mulheres, sendo elas chamadas
de feiticeiras, mas lentamente, passou a ser generalizada a todas as pessoas
doentes mentais. Entre estes, os agitados e agressivos eram recolhidos nas
cadeias, junto com os criminosos, onde recebiam violentos castigos. Os outros
doentes vagavam pelas ruas, na mais completa miséria, sofrendo de fome, frio
e abandono das pessoas que, quando os encontravam, caçoavam de seus
comportamentos bizarros.

A crueldade com os doentes mentais chegou a ponto de sacrificá-los nas
fogueiras com o intuito de exterminar os demônios que supunham dominá-los.
E as pessoas que procuravam impedir tal crueldade, eram condenadas a morrer
do mesmo modo. O extermínio de doentes mentais e de dissidentes atingiu o
máximo, entre o final do século XV e o começo do século XVI. Até essa época,
uma enorme quantidade de seres humanos foi sacrificada, ardendo nas fogueiras.
Na vaga informação de historiógrafos, o total de vítimas varia entre oitocentos
mil e vários milhões (Zilborg, 1935). As vítimas eram doentes mentais e
dissidentes: homens, mulheres e até crianças.

Foi apenas a partir do século XVII, que uma atitude racional começou a
retornar. Lentamente, foram surgindo movimentos intelectuais que, embora
apresentassem idéias diferentes, possuíam um denominador comum: a confiança
do ser humano, na sua capacidade de adquirir conhecimentos através de suas
experiências e de sua capacidade de observação e de raciocínio a partir delas.
Seu intuito passou a ser: descobrir a verdade, em lugar de acreditar em teorias
elaboradas, apenas, por raciocínio silogístico ou revelações divinas.

Entretanto, a racionalidade estendeu-se ao mundo e às doenças em geral;
ela só atingiu às doenças mentais a partir do início do século XVIII. Um dos
maiores filósofos daquele século, Emanuel Kant, prestou significativa contribuição
à psiquiatria ao argumentar que o homem primitivo era sadio, e que o adoecimento
mental era decorrente das exigências, necessidades e contratempos que a
sociedade passara a lhe impor, cada vez mais. Este pode ter sido um dos
primeiros alertas a respeito do estresse provocado pelo progresso social e do
quanto as emoções encontram-se presentes no adoecimento mental.
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2. A criação de hospitais psiquiátricos

Apesar de inúmeras abordagens racionais sobre a doença mental terem
surgido nessa época, não havia, ainda, a preocupação de aplicá-las ao seu
tratamento e muito menos de criar um local para realizá-lo. Os loucos eram
párias que vagavam como animais, procurando refúgio nos estábulos e nas
pocilgas (Ziborg 1945, p357).

Apenas no final desse século e início do século XIX é que começou a
aparecer alguma ação produtiva no sentido de se conseguir locais para acolher
e tratar os doentes mentais. Vários médicos na Europa e nos Estados Unidos
da América clamaram às autoridades oficiais, providências para atender à
urgente necessidade da criação de hospitais psiquiátricos.

Nesse panorama, coube aos médicos da França a instalação dos primeiros
hospitais psiquiátricos: o “Salpêtriére” e a “Bicetre”. Nesses locais, destacou-se
inicialmente a figura de Philipe Pinel, considerado o pai da psiquiatria científica.
(Flugel, 1948). Colocou uma certa ordem nos diferentes conceitos que havia
sobre a insanidade mental e iniciou um movimento terapêutico que denominou
de “tratamento moral”. Acreditava na cura da doença mental, introduzindo uma
perspectiva otimista no seu tratamento, que veio contradizer a visão negativista
que reinava anteriormente.

O “tratamento moral” consistia em proporcionar ao doente um ambiente
prazeroso, com companhias agradáveis, boa alimentação, música, exercícios
físicos e contato com a natureza. Nesse ambiente, o médico devia procurar
obter a confiança do doente para levá-lo a dirigir as suas paixões, suscitando o
desenvolvimento de outras novas, a fim de substituírem as que eram causadoras
das doenças; ao domínio da razão sobre as idéias errôneas ou mórbidas que as
provocaram.

Os hospitais “Salpêtriére” e “Bicetre” acabaram se transformando em
verdadeiras escolas psiquiátricas destinadas ao tratamento e à investigação de
doenças mentais e transtornos psicológicos. Além de uma abordagem racional,
elas desenvolveram perspectivas humanitárias e otimistas a respeito da
recuperação das pessoas com essas enfermidades. Nesses hospitais foram
também de grande importância o médico Charcot, seguido de Janet.

3. Franco da Rocha, a Psiquiatria e a Psicologia no Brasil

A criação do primeiro local destinado ao abrigo de doentes mentais, no
Brasil aconteceu em 1852, na cidade de São Paulo – SP, na então rua São João,
próximo a atual Avenida Ipiranga. Não era, ainda, um hospital psiquiátrico, e sim
um local para retirar da sociedade aqueles doentes mentais que, por serem
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agitados e agressivos, eram considerados perigosos para as pessoas da sua
comunidade.

Vinte anos depois, a referida instituição foi transferida para uma chácara
junto à Ladeira Tabatinguera, que recebeu a denominação popular de “Velho
Hospício da Várzea do Carmo”. Lá, em um espaço maior, os doentes mentais
começaram a receber algum tratamento com a dedicação de seu primeiro
administrador, Thomé de Alvarenga, sucedido por seu filho Frederico Alvarenga.

Nesse panorama segue, então, a figura de Francisco Franco da Rocha,
eminente médico brasileiro, paulista da cidade de Amparo, que em 1887, aos 29
anos de idade, ingressou naquele hospício, passando a dirigi-lo de 1889 a 1893.
Se nome é destino, esse grande homem correspondeu ao seu. Francisco, ligado
à idéia de amor ao próximo, da caridade e do desprendimento dos bens materiais.
É dando que se recebe, são as famosas palavras de São Francisco de Assis.
Franco, descreve sua maneira direta e honesta de lidar com os pacientes e os
seus colegas. Rocha, lembra sua firmeza de caráter e obstinação na consecução
de seus objetivo. (Piccinini, 2003).

Franco da Rocha que havia se formado na Faculdade de Medicina e Cirurgia
do Rio de Janeiro, retornou a São Paulo para aqui exercer suas atividades
profissionais no “Vellho Hospício da Várzea do Carmo”. E ao iniciá-las, verificou
suas precárias condições e começou, então, a lutar em prol da criação de um
moderno nosocômio, com instalações adequadas ao seu bom funcionamento.
Proferiu conferências e palestras para médicos  e para o público em geral;
escreveu artigos em revistas e jornais nos quais denunciava as péssimas
condições daquele hospício e clamava por providências urgentes para saná-las.

Em 1896, com o apoio dos governos de Cerqueira Cesar e de Bernardino
de Campos, acabou conseguindo a criação do “Hospício do Juqueri”, em amplo
terreno de 170 hectares, próximo à estação da cidade de Juqueri, às margens
do rio do mesmo nome, Um local favorecido pela natureza, com ótimas condições
para acolher os doentes, com muitas árvores, nascentes com água em grande
quantidade, colinas cobertas pela verde relva, paisagens lindas e tranquilizadoras.
O arquiteto Ramos de Azevedo elaborou o projeto da construção do prédio;
Franco da Rocha foi o seu idealizador, o orientador da construção e o fundador
do “Hospício do Juqueri”. Na época, seu principal projeto era criar e organizar
colônias agrícolas e outras atividades produtivas, em contato com a natureza,
que pudessem proporcionar aos doentes alguma liberdade e satisfação por, de
certo modo, deixarem de ser, apenas, pacientes inúteis. E assim, Franco da
Rocha inaugurou no Hospício do Juqueri, a sua primeira colônia agrícola, que
apresentou resultados bastante favoráveis, conforme ele havia planejado. Desse
modo ele foi o primeiro psiquiatra a introduzir na América do Sul, alguma liberdade
aos doentes internados.
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Dedicava-se com afinco ao tratamento desses doentes e como percebia
que os medicamentos da época quase não apresentavam bons resultados,
procurava, então, lhes proporcionar alguma felicidade incumbindo-os de
atividades que pudessem deixá-los contentes. Dizia que:

Como agricultores tranqüilos e descuidados do futuro, logram eles na
inconsciente desgraça, uma boa dose de felicidade (Pacheco Silva em
homenagem póstuma a Franco da Rocha). Em uma tarde quando uma turma
de pacientes voltava de seu trabalho no campo, foi notada a falta de um deles.
Antes mesmo de começarem a procurá-lo, ele apareceu meio sonolento, mas
alegre e feliz; adormecera sobre a relva macia, à sombra de um arvoredo. Havia
doentes que faziam criação de pássaros, outros que pescavam no rio, e outros
que passeavam pelo mato, em busca de mel silvestre, muito apreciado por todos.
Eles faziam várias atividades com prazer por não serem obrigados e por verem
os resultados de seu trabalho. Assim, sentiam-se úteis e valorizados por seus
companheiros, pelos funcionários e pelos médicos. O próprio exercício que
faziam, espontaneamente, levando-os até ao suor, aliviava suas angústias, com
um cansaço que lhes trazia, depois, um descanso agradável e tranqüilo.” (Fraletti,
s/d)

Depois de introduzir no Hospício uma porção de atividades benéficas para
os doentes, Franco da Rocha iniciou então uma campanha para a criação de
um laboratório destinado à investigação da Anatomia Patológica e da Patologia
Experimental. Insistiu, com veemência, junto às autoridades governamentais,
ressaltando a importância do laboratório para o avanço de conhecimentos sobre
a doença mental e a sua terapia e para, desse modo, contribuir para o progresso
da psiquiatria.

Após muito esforço, acabou conseguindo, em 1922, a criação do referido
laboratório, mas que só foi inaugurado em 1924, por seu sucessor Antônio Carlos
Pacheco e Silva. O Hospício ganhou, então, status  de escola psiquiátrica, tendo
sido seu administrador, inicialmente, Tretiakoff, ex-diretor da Escola “Salpetriére”,
de reconhecida competência em neuropatologia. A partir dessa ocasião a
psiquiatria de Juqueri (...) tornou-se santuário do saber psiquiátrico, vindo a
doutrinar por essa plagas brasileiras e também em terras de além-mar, os mais
sólidos e arrojados conceitos da psiquiatria clínica e forense, laureando de orgulho
e honra os médicos paulistas e brasileiros”.(Palomba, 1988). Entretanto, embora
de certo modo informalmente, as atividades de uma verdadeira escola já haviam
sido iniciadas por Franco da Rocha, tanto em suas aulas como no Grupo de
Estudos. Nestes conseguia reunir tanto os mais experientes como os mais jovens
psiquiatras para apresentarem suas próprias idéias e os mais recentes avanços
da psiquiatria em um clima de solidariedade no qual  o principal objetivo era o
aprofundamento de conhecimentos sobre os doentes mentais, que contribuíssem
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para ajudá-los a se recupararem. Ou que, pelo menos, aliviassem os seus
sofrimentos.

Franco da Rocha, com sua dedicação aos doentes, a eficiência de seu
trabalho e sua grande insistência junto às autoridades oficiais acabou conseguindo
instalar no Hospital do Juqueri um asilo fechado de tratamento, colônias agrícolas
com liberdade parcial aos doentes, uma fazenda agrícola com liberdade completa,
assistência familiar dentro do hospício, assistência familiar fora dele.

Além disso, acrescentou a este complexo cinco colônias autônomas, um
pavilhão para os menores então chamados anormais,  um Laboratório de
Anatomia, por sua própria iniciativa, antes mesmo de sua criação pelas
autoridades do Governo. Desde 1895 insistiu para que fosse construído um
manicômio judiciário, reservado aos alienados criminosos. Isto só foi
concretizado em 1927, por seu sucessor  Antonio Carlos Pacheco e Silva.

Sempre se manteve atualizado, estando em contato com o que havia de
mais avançado na psiquiatria daquela  ocasião, tanto no Brasil como também na
Europa e nos Estados Unidos da América. Assim, a idéia de colônias agrícolas
com pacientes havia surgido no Congresso Internacional de Paris, considerada
como ótima solução para o tratamento de doentes mentais. E Franco da Rocha
concretizou essa idéia, transformando-a em realidade, com ótimos resultados.

Quando percebia que os tratamentos medicamentosos eram insuficientes
procurava, ao menos, introduzir atividades que pudessem proporcionar algum
prazer aos doentes mentais e desse modo reduzir os seus sofrimentos.
Ressaltava aos seus colaboradores a importância de tratar os pacientes com
carinho e compreensão, para que não se sentissem sozinhos e abandonados.
Mantinha uma atitude otimista em relação à possibilidade de estabelecimento e
até de cura de doentes mentais, embora naquela ocasião ainda  houvesse algum
nihilismo a respeito dessa possibilidade. Restava na Europa e nos Estados Unidos
da América, com reflexos aqui no Brasil, resquícios da demonologia, mas que
se manifestam com uma aparência científica de que a doença mental era uma
degeneração hereditária e incurável; por isso, o melhor seria que os loucos
morressem, ou então ficassem aprisionados como criminosos. O nihilismo
terapêutico e a idéia de degeneração hereditária dos doentes mentais e dos
criminosos, levou à procedimentos eugênicos de eliminação dessas pessoas
tidas como degeneradas. Idéias que se desenvolveram na Alemanha e que
culminaram mais tarde, em 1934, com as medidas de extermínio adotadas pelos
nazistas  em relação aos judeus.

Felizmente no resto do mundo e especialmente aqui no Brasil os reflexos
daquelas idéias cruéis sobre os doentes mentais não frutificaram. Franco da
Rocha e seus discípulos tiveram sua contribuição no sentido de dissipá-las. A
dedicação aos pacientes, desse notável psiquiatra chegou a ponto de residir no
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Hospício com sua esposa, Dona Leopoldina de Lorena Fereira e seus seis filhos,
aos quais recomendava que jamais designassem de loucos, e sim de doentes,
as pessoas que se encontrassem internadas.

Na observação de Ulisses Paranhos, Franco da Rocha:
Tinha pelos insanos uma profunda meiguice, uma iluminada paciência,

uma enorme simpatia e piedade. A sua voz aveludava-se, os seus modos
ganhavam atitudes paternais, os seus gestos eram bondosos, as suas perguntas
chegavam como setas embebidas no suco de papoulas, ao coração deserdado
da razão. E o milagre se operava. O doente cedia ao prestígio da cordura, ao
império da bondade e às ordens brandas do coração, começava a tranqüilizar-
se, a ceder, a humanizar-se.

O próprio Franco da Rocha confessava: Desdobrar minha atividade em
proveito dos infelizes que carecem de conforto, foi para mim um grande prazer
durante a parte mais forte de minha existência (Piccinini, 2003).Recomendava
que o médico devia procurar se adaptar ao modo de ser do doente para conquistar
a sua confiança e que, algumas vezes, podia entrar no delírio dele.A esse respeito,
Marcondes Vieira relata que, certa vez uma paciente encontrava-se no saguão
do Hospício e declarava que daquele salão de baile, onde estava, ela que era
uma princesa, só poderia se retirar, dançando ao som daquela música que ouvia
a orquestra tocar. Franco da Rocha, então, com uma reverência pediu: Alteza,
dá-me a honra desse minueto? A paciente satisfeita e feliz, dançando com ele
entrou no Hospício.

Além dessas e de muitas outras atividades inovadoras que realizava nesse
local, com resultados bastante eficazes, Franco da Rocha foi professor da
Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, ocupando a Cadeira de Clínica
Neuriátrica e Psiquiátrica, de 1918 a 1923. Revelou ser um verdadeiro mestre
ao aliar a sua prática aos conhecimentos mais avançados da psiquiatria, aos
quais acrescentava suas opiniões amadurecidas. Em homenagem à sua
competência  foi eleito Paraninfo da segunda turma de médicos, em 1919.
Desenvolveu pesquisas sobre vários quadros patológicos de acordo com a
nosologia de Kraepelin e as lições de Charcot, psiquiatra da Salpetrière.

Em sua aula inaugural anunciou, pela primeira vez no Brasil, a psicanálise
que como artigo foi publicada no jornal O Estado de São Paulo. Durval Marcondes,
que estava iniciando o curso da Faculdade de Medicina, manifestou, então, grande
interesse pela doutrina freudiana. Franco da Rocha, seu mestre, incentivou-o a
aprofundar seus conhecimentos sobre psicanálise e Durval Marcondes dedicou-
se tanto nesse sentido, chegando até a se corresponder com o próprio Freud.
Além disso, tomou a iniciativa de fundar a Sociedade Brasileira de Psicanálise,
que foi a primeira instituição psicanalítica criada na América do Sul. Assim sendo,
a história da psicanálise teve como protagonistas de primeira hora, dois médicos
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pertencentes a duas gerações sucessivas: Franco da Rocha e Durval Marcondes
(Nosek, 1994, p.15).

Além de ser o animador e incentivador da psicanálise em nosso país,
Franco da Rocha foi um dos pioneiros da Psicologia Social no Brasil;  tendo
estudado as desordens mentais das multidões, os transtornos psíquicos
relacionados à raça negra, as epidemias de loucura religiosa. Entre estas últimas,
analisou e descreveu, minuciosamente, uma epidemia desencadeada em Taubaté
– SP, em 1895, sob a influência de uma sugestão espírita.

Encontra-se, também, entre os construtores da Psiquiatria Forense no
Brasil. Fez numerosos e bem fundamentados laudos e pareceres nessa área:
focalizou múltiplas questões médico-legais relacionadas com as perturbações
mentais. Aderiu à Escola Penal Positiva de acordo com a qual todo criminoso
encerraria uma personalidade mais ou menos patológica, necessitando a
aplicação de medidas de segurança social, de acordo com seu grau de
periculosidade: mas, exigindo, também, seu tratamento psiquiátrico. Em caso
de pessoa delinqüente, para a qual havia  sido feito um diagnóstico de insanidade
mental, o juiz discordou do mesmo, argumentando que este fora parcial e mesmo
venal, buscando, descabidamente, escamotear o criminoso à reclusão na
penitenciária. Em veemente artigo intitulado A Jurisprudência fóssil Franco da
Rocha protestou contra o que chamou de calúnia, e o criminoso, reconhecido
como doente mental, for despronunciado e recolhido ao Hospício Forense. O
referido artigo, publicado em 1904, constituiu o primeiro tratado sobre a matéria
no meio brasileiro; teve duas edições esgotadas e traduzidas para o alemão
(Piccinini, 2003).

Salientou-se, também, como um dos primeiros propugnadores do
movimento de Higiene Mental, através de suas preleções e escritos dedicados à
luta contra o alcoolismo e outros flagelos sociais, tais como a delinqüência, as
superstições e outros problemas inerentes à área psico-higiênica.

Penetrou na área artística procurando estabelecer relações entre esta e
as perturbações psicológicas e mentais observadas nas obras de pintores
renomados. Desse modo, Cervantes, Shakespeare, Molière e outros artistas,
foram descritos, como tipos psicológicos mórbidos, enquanto outros menos
equilibrados, tais como Poe e Baudelaire foram considerados  com aspectos
psicopáticos.

Participou da elaboração de um capítulo do livro organizado na França sob
a direção de P. Marie com o título Tratado Internacional de Psiquiatria, publicado
pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Colaborou em muitos periódicos de
natureza científica, nacionais e estrangeiros, tais como: Revista de Medicina
Legal da Bahia; Revista Médica de São Paulo”; Arquivos de Psiquiatria y

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXV, nº 1/05: 22-33



31

Criminologia de Buenos Aires; Annales Medico-Psychologiques  e Journal de
Psychologie Normal et Pathologique, de Paris, Allgemeine: Zeibschrift de Berlim.

Como ótimo jornalista, divulgou noções de Psiquiatria e de áreas correlatas,
através de numerosos artigos na imprensa leiga, colaborando em O Estado de
São Paulo e no Correio Paulistano, durante cerca de quarenta anos.

Em decorrência de seu crescente renome científico nacional e internacional
tornou-se membro de muitas sociedades do Brasil e do estrangeiro tais como:
Societé Medico-Psychologique de Paris, Sociedade de Medicina Legal e
Criminologia de São Paulo, Liga Paulista de Higiene Mental, Sociedade Brasileira
de Psicanálise, da qual foi o fundador.

Além de todas essas atividades foi um profundo humanista; dominava o
alemão, o inglês, o francês o que lhe facultou manter-se, sempre em contato
atualizado a respeito de tudo quanto era publicado nos mais relevantes centros
psiquiátricos estrangeiros. Conhecia o Latim e o Grego e assim estudou nos
textos originais, os grandes filósofos da Antiguidade nos quais encontrou os
primórdios da psiquiatria em suas importantes idéias e teorias sobre a doença
mental e a sua terapia.

Suas numerosas publicações e seu estilo agradável, simples e ao mesmo
tempo profundo e esclarecedor, propiciaram-lhe ingressar na Academia Paulista
de Letras, onde ocupou a Cadeira número três, cujo Patrono é Matias Alves.
Entre suas numerosas publicações, as principais encontram-se relacionadas
no final deste texto.

Na sua vida cotidiana era aparentemente tímido muito retraído, pouco
conservador, mas despertava a admiração de todos que o conheciam por seu
modo humanitário de lidar com os seus pacientes e por seu profundo saber a
respeito da psiquiatria. Dedicou a maior parte de sua vida aos doentes mentais
e ao seu estudo, conseguindo trazer alguma luz para levá-los ao nível de seres
humanos e para como tal serem tratados. Nos poucos momentos de folga,
percorria os campos próximos, contemplando a paisagem, examinando as flores
e os frutos, ouvindo o gorjeio dos pássaros, pescando pachorrentamente às
margens do rio. Interessou-se pelo estudo e criação de abelhas, favorecendo a
multiplicação de colméias na área do Hospício.  Interessou-se também pelos
pássaros, chegando a escrever monografia sobre o tico-tico.

Em 03 de abril 1928, foi erguida, no saguão do Hospício, uma herma de
bronze de Franco da Rocha, por iniciativa de discípulos e amigos, quando ele já
havia se aposentado. Esteve presente na inauguração e após ter sido enaltecido
por vários oradores, recebeu um ramalhete de flores de um senhor idoso, antigo
paciente do Hospício. Muito emocionado, com lágrimas nos olhos, o
homenageado apenas conseguiu murmurar: Obrigado, meu amigo. O referido
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paciente, desde então, ajoelhava-se e rezava ao pé da estátua, quando por ela
passava. E quando lhe diziam que se tratava apenas de uma estátua do fundador
do Hospício, ele respondia: Bem sei disso, mas é isso mesmo, ele é santo, é o
nosso santo. (Pacheco e Silva citado por Piccinini, 2003, p.3).

Franco da Rocha, eminente brasileiro paulista faleceu em 1933. aos 69
anos. A força de seu espírito foi tamanha que ainda se irradia sobre nós e há de
se perpetuar cada vez mais, através de gerações e gerações de psiquiatras de
nossa terra, para honra e glória de nossa medicina” (Pacheco e Silva, citado por
Paulo Fraletti, s/d,p.42).

O Hospício do Juqueri, que teve início no século XIX no Velho Hospício
Vázea do Carmo é hoje Hospital Franco da Rocha, cujo nome foi dado também
à cidade onde ele se encontra, já está entrando no século XXI. No decorrer de
mais de um século de existência, os tempos mudaram, a psiquiatria e a
psicologia têm estado a alcançar enormes e contínuos progressos científicos,
para os quais o antigo Hospício tem contribuído significativamente, a partir da
atuação de Franco da Rocha. Além disso, o espírito humanitário desse seu
fundador, tem estado a iluminar os seus devotados psiquiatras e psicólogos no
sentido de acolherem e valorizarem os seres humanos doentes que lá se
encontram entregues aos seus cuidados. Deus permita que assim continue a
ser por muitos e muitos séculos!

Em sua homenagem esta Academia o distinguiu como Patrono da Cadeira
número 1, que leva seu nome.
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