
VESTÍGIOS CULTURAIS NAS REPRESENTAÇÕES DA  
LOUCURA NA CIDADE DE BARBACENA. 

 
No início da velha República brasileira, a promulgação da Lei n. 290/1900, instituiu a 

assistência aos alienados como responsabilidade do Estado. Tal fato, mais o contexto político 

à época levou a cidade de Barbacena a ser escolhida como local para instalação e assistência a 

esses pacientes, dando origem ao Hospital de Assistência a Alienados nas dependências de um 

antigo sanatório fechado por falência (FIRMINO, 1982). Até então, o Estado de Minas Gerais  

contava com apenas duas alternativas: os anexos para loucos existentes nas Santas Casas de 

Misericórdia e o Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro.  

No entanto, em 1903, esse cenário muda com a criação do Hospital Colônia de 

Barbacena-HCB, o que permitiu ao governo mineiro centralizar os recursos que eram 

destinados a diversos locais de tratamento em uma única instituição, bem como a assumir a 

responsabilidade pelo cuidado com os alienados deste estado, sem necessitar de realizar 

convênios ou a requerer auxílio às demais unidades federativas (FASSHEBER, 2009). Inicia-se 

um período que predominava na assistência aos alienados o uso da laboraterapia. Esse método 

se baseava no trabalho, principalmente na lavoura, como plano terapêutico.  

Com o passar da República (1910-1990), a Cidade de Barbacena adquiriu certo 

destaque no campo psiquiátrico. Porém, em 1961, denúncias reveladas a um jornal de grande 

veiculação na capital mineira na época, geraram inesperada reação da opinião pública que 

começaram a se manifestar contra a assistência prestada nos hospitais de Minas Gerais 

(ALVARENGA & NOVAES, 2007). A assistência de enfermagem no Hospital Colônia na 

década de 1970 se dá em meio à superlotação do hospital e denúncias envolvendo métodos 

terapêuticos inconsistentes. Tal realidade contribuiu para o repensar dessa assistência e a 

incorporação de novos métodos terapêuticos. Já em 1980 como forma de se posicionar em 

relação às denuncias crescentes, o governo mineiro implantou um projeto de reestruturação da 

assistência psiquiátrica pública, o que possibilitou reformulações nos hospitais mineiros sob 

domínio do Estado.  

No período de 1985-1986 mesmo com mudanças gerais no HCB, permaneceram 

ações como: internações abusivas e práticas violentas. Nesse momento o HCB foi renomeado 

como Hospital Psiquiátrico de Barbacena-HPB e se iniciou uma reforma assistencial na 

instituição (SILVA, 2008).  O caminhar da Reforma Psiquiátrica na década de 1990 em todo 

Brasil, proporcionou a incorporação de um processo de humanização por parte da equipe 



multiprofissional ao tratamento dos pacientes do HPB, ocorrendo uma remodelação da 

estrutura física das enfermarias, assim como a parte assistencial.  

Com a reforma psiquiátrica e a partir de 2001, o novo modelo assistencial ganhou 

força, principalmente com a elaboração do planejamento estratégico do novo hospital 

construído em conjunto com a comunidade hospitalar, que passa a traçar os rumos e ações a 

serem desenvolvidos para a continuação dos projetos de humanização e desospitalização. 

Entende-se por desospitalização, ações que promovam o convívio familiar e em sociedade do 

paciente internado por longa data, com o intuito de se instituir a recuperação da cidadania do 

mesmo. Além disso, “se estabeleceu parcerias entre o Estado, a comunidade acadêmica e a 

sociedade que viabilizaram a transição do modelo manicomial para hospital geral como parte 

da remodelação da assistência” (ARBEX, 2013). 

Logo, iniciaram-se medidas de desospitalização mais efetivas, com fechamento de um 

hospital privado, o Sanatório Barbacena, e a criação de um centro de atenção psicossocial, 

além da implantação de residências terapêuticas.  Optou-se então pela construção de um 

Centro de Apoio Psicossocial-CAPS na cidade funcionando 12 horas durante toda semana 

com leitos de observação e retaguarda noturna.  Trabalhou-se também na reestruturação do 

antigo núcleo de estudos e prevenção ao alcoolismo no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, 

que passou a constituir como hospital dia álcool e drogas, que promoveu uma redução do 

número de internações (FASSHEBER, 2009). A construção de um novo modelo de 

assistência à saúde mental em Barbacena determinou a realização de um censo dos pacientes e 

um mapeamento da assistência, e com base no que se levantou, iniciou-se a construção de 

uma rede assistencial em substituição ao hospital psiquiátrico. 

Partindo para os vestígios das representações da loucura na literatura brasileira, a 

cidade de Barbacena, foi descrita principalmente no conto “Sorôco, sua mãe, sua filha”, de 

Guimarães Rosa em 1962. A expressão “trem de doido” foi referenciada pelo autor em seu 

conto, se reportando ao trem que levava as pessoas em busca de tratamento psiquiátrico para 

o HCB. Em Minas Gerais, a expressão é muito utilizada no linguajar popular até os dias de 

hoje. Na história, Sorôco conduz mãe e filha ao trem que as levará ao manicômio, embaladas 

por uma canção de despedida que conquista os moradores da cidade que deixarão para trás. 

Neste contexto, o conto de Guimarães Rosa se apresenta como atemporal e estabelece 

interlocuções sociais, ou seja, pode-se historicizar a obra, com tudo que os fatos já descritos, 

ocorridos em Barbacena, representam para o cenário da psiquiatria brasileira. Portanto, 



mesmo considerando as linguagens e perspectivas diferentes, mas não excludentes, acredita-se 

que o diálogo entre história e literatura é perfeitamente viável. 

Tradicionalmente a cidade de Barbacena foi responsável pela demanda psiquiátrica de 

Minas Gerais entre às décadas de 1910 até 1990.  O Hospital Colônia de Barbacena cresceu de 

forma desordenada nesse período, e sua falência enquanto recurso terapêutico ficou evidente. 

Emergiram então diversas denúncias, tanto por parte de funcionários, como da sociedade de 

um modo geral. Tais denuncias, atingiram seu ápice no ano de 1979, quando o psiquiatra 

italiano Franco Basaglia visitou Barbacena, a convite dos médicos que participavam do III 

Congresso Mineiro de Psiquiatria, e comparou o famoso Hospital Colônia a um campo de 

concentração nazista (FIRMINO, 1982; SILVA, 2008; ARBEX, 2013).  

No doloroso caminho sem volta até o HCB, onde pelo menos 60 mil pacientes 

morreram atrás das grades do hospício e lá por ventura foram enterrados, o trem de doido 

seguia sua viagem no conto de Guimarães Rosa. Porém, tal situação só foi revelada a 

sociedade quando o jornalista Hiram Firmino publicou, no jornal de maior importância da 

época e existente até hoje, Estado de Minas, a série de reportagens intitulada “Nos porões da 

loucura”.  

As reportagens de Hiram Firmino deram origem ao documentário “Em nome da 

razão”. Neste período havia um clima de insatisfação e críticas em relação à assistência 

psiquiátrica, pública e privada prestada aos pacientes no Brasil. O mineiro de Divinópolis, 

Helvécio Ratton, foi quem dirigiu o documentário. “Em nome da razão” é um curta metragem 

de 25 minutos produzido com recursos próprios, pelo Grupo Novo de Cinema e TV 

juntamente com a Associação Mineira de Saúde Mental. O curta retrata em preto e branco, a 

tragédia vivida pelos milhares de internos do HCB, as mazelas de estar segregado da família e 

da sociedade contadas pelos próprios pacientes.   

O filme foi exibido em novembro de 1979 no referido congresso de psiquiatria, que 

revelou imagens até então desconhecidas para o público leigo e a maioria dos profissionais da 

saúde mental. Assim como na literatura, a arte do cinema retrata a loucura na sua forma mais 

literal. O passado e o presente se misturam, conforme a história os revela.  

Os horrores ocorridos no HCB, também foram retratados nas pinturas do artista 

plástico barbacenense Xico Santeiro, que no mesmo recorte temporal do cineasta Helvécio 

Ratton e do escritor Guimarães Rosa, expressou em suas aquarelas o que via e ouvia sobre a 

loucura em Barbacena. A tela que se apresenta, é um pequeno exemplo de como se pode 

contar através de aquarelas momentos históricos marcantes de um passado, que a cidade de 



Barbacena e seus eternos internos querem apagar da memória, mas que a arte insiste em 

contar, para que o passado não se torne um presente indesejável. 

 Assim, Barbacena que era responsável pela demanda psiquiátrica de Minas Gerais, 

tornou-se a partir do 

século XXI um 

referencial no tratamento 

psiquiátrico no Estado, 

transformando-se em 

modelo de reestruturação 

da saúde mental no Brasil 

(ARBEX, 2013). As 

manifestações culturais 

envolvendo pintura, 

cinema e literatura, 

refletiram o processo de 

mudança que Barbacena sofreu, por englobar desde a crise na assistência manicomial até a 

incorporação de novos métodos assistências substitutivos ao modelo hospitalar e biomédico. 
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Figura. N.1: Hospital Colônia de Barbacena - 60.000 mortos 

 

http://www.xicosanteiro.com/2011/11/hospital-colonica-de-barbacena-60000.html
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