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RESUMO 

O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB) foi qualificado como “Sucursal 

do Inferno”, “Campo de Concentração Nazista”, “Porões da Loucura” e como um 

verdadeiro “Holocausto Brasileiro”. Essa mesma narrativa afirma que “a histórica 

comporta outras histórias”, desse modo, essa tese apresenta um contraponto a esse 

discurso denunciativo. Argumenta que ao tomar a instituição de forma isolada, essa 

narrativa não levou em conta a complexidade do CHPB enquanto um nó na rede de 

atenção ao Alienado do Estado de Minas Gerais. Desta forma, o discurso denunciativo 

ocultou o percurso dos doentes em seu itinerário para Barbacena, bem como a atuação 

dos trabalhadores do CHPB em seu esforço para efetivar a assistência à saúde dos 

enfermos. O período analisado se inicia em 1903, ano em que se deu a instalação da 

Assistência a Alienados do Estado de Minas Gerais e vai até 1979, quando se realizou o 

III Congresso Mineiro de Psiquiatria. A pesquisa indaga quem eram os sujeitos 

internados no Centro Hospitalar entre os anos de 1903 até 1979 e como a sociedade 

brasileira lidou com os sujeitos acometidos pela loucura. Analisa o modo pelo qual o 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena se articulava com outros estabelecimentos 

de tratamento da loucura do Estado, bem como vincula a história do CHPB ao contexto 

da assistência a alienados do Estado de Minas Gerais. Para este fim, coleta, analisa e 

sistematiza dados de todos os livros de matrícula de pacientes segurados e de pacientes 

indigentes recolhidos gratuitamente à assistência a alienados. A partir das categorias: 

ano de entrada; gênero; cor; diagnóstico, estado civil; idade; ano de saída; tempo de 

internação e mortes de pacientes; trabalha um total de 125.537 registros. Conclui-se que 

o cuidar da loucura serviu de instrumento útil à emboscada para a manutenção do 

status-quo. Observou-se, ainda, que discurso denunciativo construiu representações 

sociais que perpetuaram significados impermeáveis às contradições oferecidas pelos 

documentos. É neste ponto que a História se colocou como conhecimento científico 

capaz de permitir compreender o que ocorreu no “modo de cuidar”. 

 

Palavras-chave: História; Loucura; Manicômio; Discurso Midiático; Hospital Colônia 

de Barbacena  

 



 

ABSTRACT 

The Barbacena Psychiatric Hospital Center (CHPB, from its portuguese acronym), 

which was qualified as “Branch of Hell”, “Nazi Concentration Camp”, “insanity of 

basement” and as a true “Brazilian Holocaust”. This same narrative affirms that “a 

historical story contains other stories”, so this presentation presents a counterpoint to the 

denunciative discourse. I argue that when taking an institution in isolation, this narrative 

did not take into account the complexity of the CHPB as a node in the care network of 

the State of Minas Gerais. In this way, the whistleblowing speech or the tracking of 

patients on their itinerary to Barbacena, as well as the role of CHPB workers in their 

effort to provide health care to the sick. The analyzed period started in 1903, when the 

Assistance for the Alienated of the State of Minas Gerais was installed and goes until 

1979, when the III Minas Gerais Congress of Psychiatry was held. A survey indicates 

who were the subjects admitted to the Hospital Center between the years 1903 and 1979 

and how Brazilian society dealt with individuals affected by madness. Analyze the way 

in which the Centro Hospitalar Psiquiatrico de Barbacena articulates itself with other 

uses of the treatment of madness in the State, as well as links the history of the CHPB to 

the context of alienated assistance from the State of Minas Gerais. To this end, it 

collects, analyzes and systematizes data from all matrix books of insured patients and 

indigenous patients collected free of charge for alienated assistance. From the 

categories: year of entry; genre; color; diagnosis, marital status; age; departure year; 

length of hospital stay and patient deaths; works a total of 125,537 records. Conclude if 

the treatment of madness is useful for the use of the useful instrument in ambush to 

maintain the status quo. Also note that the denunciative discourse represented social 

representations that perpetuated meanings impervious to the contradictions offered by 

the documents. It is at this point that History is presented as scientific knowledge 

capable of allowing understanding or what happened in the "way of caring". 

 

Keywords: History; Madness; Manicomy; Media Discourse; Barbacena's Colony 

Hospital



 

RÉSUMÉ 

Le Centro Hospitalar Psiquiatrico de Barbacena (CHPB) a été qualifié de «Branche de 

l'enfer», de «Camp de concentration nazi», de «Porões de Loucura» et de véritable 

«Holocauste brésilien». Ce même récit affirme qu '«une histoire historique contient 

d'autres histoires», donc cette présentation présente un contrepoint au discours 

dénonciatif. Je soutiens que lors de la prise en isolement d'une institution, ce récit ne 

tenait pas compte de la complexité du CHPB en tant que nœud du réseau de soins de 

l'État du Minas Gerais. De cette façon, le discours d'alerte ou le suivi des patients sur 

leur itinéraire vers Barbacena, ainsi que le rôle des agents CHPB dans leurs efforts pour 

fournir des soins de santé aux malades. La période analysée a commencé en 1903, 

lorsque l'Aide pour les aliénés de l'État du Minas Gerais a été installée et va jusqu'en 

1979, lorsque le III Congrès de psychiatrie du Minas Gerais a eu lieu. Une enquête 

indique qui étaient les sujets admis au Centre hospitalier entre les années 1903 et 1979 

et comment la société brésilienne traitait les personnes touchées par la folie. Analyser la 

façon dont le Centro Hospitalar Psiquiatrico de Barbacena s'articule avec d'autres 

utilisations du traitement de la folie dans l'État, et relie l'histoire du CHPB au contexte 

de l'aide aliénée de l'État du Minas Gerais. À cette fin, il recueille, analyse et 

systématise les données de tous les livres de matrice des patients assurés et des patients 

autochtones collectés gratuitement pour une assistance aliénée. Parmi les catégories: 

année d'entrée; le sexe; la couleur; diagnostic, état matrimonial; l'âge; année de départ; 

durée de l'hospitalisation et décès des patients; travaille un total de 125 537 

enregistrements. Conclure si le traitement de la folie est utile pour l'utilisation de 

l'instrument utile en embuscade pour maintenir le statu quo. A noter également que le 

discours dénonciateur représentait des représentations sociales qui perpétuaient des 

significations imperméables aux contradictions offertes par les documents. C'est à ce 

moment que l'Histoire est présentée comme un savoir scientifique capable de permettre 

la compréhension ou ce qui s'est passé dans la "manière de prendre soin". 

 

Mots-clés: Histoire; Maladie; Manicomanie; Discours médiatique; Hôpital Colonie de 

Barbacena 
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1 - INTRODUÇÃO 

Essa tese tem por objeto a história do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena
1
, 

considerado um dos maiores hospitais psiquiátricos públicos do Brasil, e que a partir de 1977 

passou a ser administrado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)
2
. 

O estudo tem como marco inicial o ano de 1903, quando se deu a instalação da Assistência a 

Alienados do Estado de Minas Gerais, e vai até 1979, ano em que se realizou o III Congresso 

Mineiro de Psiquiatria, que contou com a participação do psiquiatra italiano Franco Basaglia. 

Consta, ainda, que o registro da última saída de enfermos, por alta a pedido, data de 20 de 

setembro de 1979, reiterando, assim, o marco de análise desta pesquisa. 

A investigação aqui desenvolvida remonta à minha formação acadêmica em Psicologia 

e experiência como estagiário na Clínica Serra Verde, entre os anos de 1991 e 1992, em 

Vespasiano (MG). Em seguida, de 1993 e 1996, dediquei-me à atividade clinica no Serviço de 

Atendimento em Saúde Mental da Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas/MG 

(PMBVM) e, de 2001 a 2013, na Rede Substitutiva de Referência em Saúde Mental da 

Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem – FAMUC, no município de 

Contagem/MG. Naquela época, as denúncias contra o Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Barbacena (MG) ainda repercutiam no cenário e provocavam mudanças no modelo 

assistencial vigente.  

Ao longo da década de 90, o movimento da luta antimanicomial ampliou seu 

protagonismo tanto no estado de Minas Gerais quanto no restante do país. No estado, a 

conquista mais significativa foi a aprovação da Lei estadual nº 11.802 (Lei Carlão), de 18 de 

janeiro de 1995, que dispunha sobre a “promoção de saúde e a reintegração social do portador 

de sofrimento mental (grifos meus). No mesmo período, tramitava na Câmara Federal o 

projeto de Lei de autoria do deputado mineiro Paulo Delgado, sobre a proteção aos direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionava o modelo assistencial. O 

projeto foi aprovado em 6 de abril, e deu origem à Lei nº 10.216/2001 (BRASIL, 2001), 

segundo a qual às pessoas acometidas de transtorno mental estaria assegurada, sem qualquer 

                                                                 
1
 Ao longo do tempo a instituição recebeu nomes diferentes: Assistência a Alienados de Minas Gerais - Hospital 

Colônia de Barbacena – Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Neste trabalho será mantido apenas o 

último nome como referência. 
2
 Criada pela Lei Estadual 7.088, de 3 de outubro de 1977, a Rede FHEMIG (Fundação Hospitalar do Estado de 

Minas Gerais) foi formada pela fusão de três fundações estaduais de assistência: Leprocomial - FEAL, 

Psiquiátrica - FEAP, e Médica de Urgência - FEAMUR. 
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forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, 

nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de 

evolução de seu transtorno, ou qualquer outra, dentre outros aspectos, o direito de: 

“I – ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 

necessidades;   

II – ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua 

saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 

comunidade;  

III – ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;  

IV – ter garantia de sigilo nas informações prestadas;  

V – ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade 

ou não de sua hospitalização involuntária;  

VI – ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;  

VII – receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 

tratamento;  

VIII – ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; e,  

IX – ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental”. 

 

A partir dessas experiências fez-se necessário revisitar questões pertinentes ao 

“antimanicomialismo” brasileiro. Nisto deparei-me com algumas lacunas que me fizeram 

repensar a trajetória. Dentre as mais gritantes estava a incongruência que se estabelecia entre 

as denúncias contra o manicômio e a implicação de trabalhadores em práticas obscuras ao 

campo do cuidado de pacientes. Não era razoável pensar que aqueles que se empenhavam em 

acolher pessoas com sofrimento psíquico pudessem ser comparados a carrascos nazistas e 

nem que um hospital psiquiátrico público fosse condescendente em ser contrastado a um 

campo de concentração. 

Diante desse contrassenso retomei algumas leituras sobre o tema e obtive como 

primeira conclusão que o campo psíquico não forneceria resposta plausível a essa e outras 

indagações que surgiam. Percebi que uma e somente uma ciência poderia trazer luz às 

questões que ali insistiam. Essa ciência era a História, conhecimento esse que permitiria 

compreender o que havia se passado no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena; a partir 

dela seria possível mergulhar nas memórias e vestígios deixados pelos trabalhadores que ali 

dedicaram suas vidas. 

As questões fundamentais que impulsionaram essa empreitada foram as seguintes:  

a) quem eram os sujeitos internados no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena 

entre os anos de 1903 até 1979? 
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b) como a sociedade brasileira, republicana, ancorada nos valores do liberalismo, lidou 

com os sujeitos acometidos pela loucura?
3
  

c) como, em termos de cultura política
4
, a ideia de cidadania se associava ao conceito 

de loucura?  

d) em que medida a legislação brasileira e mineira regeu as práticas e conceitos de 

loucura vigentes durante o período estudado? E,  

e) como esses conceitos e práticas foram apropriados no contexto do tratamento 

psiquiátrico do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena no período em questão?  

O interesse inicial é analisar o modo pelo qual o Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Barbacena se articulava com outros estabelecimentos de tratamento da loucura do Estado, em 

especial com os da capital mineira, Belo Horizonte. No entanto, à medida que avançava na 

pesquisa, percebi que a análise do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena devia estar 

intimamente relacionada com o contexto da assistência a alienados do estado de Minas 

Gerais, uma vez que a hipótese fundamental que guiou essa investigação foi a de que o modo 

como uma determinada sociedade cuida de seus doentes é revelador do caráter dessa mesma 

sociedade. Dito de outro modo, uma sociedade se revela pelo modo como ela cuida, protege, 

guarda, vigia, olha, vela, tutela e desvela-se por seus doentes. 

 

1.1 Fontes e metodologia 

Na busca de respostas as questões acima, esse estudo alicerçou-se em dados coletados 

nos livros de matrícula dos doentes pobres recolhidos gratuitamente à assistência a alienados. 

O acervo completo consta de 108 livros, assim distribuídos: 

1. Um livro de matrículas de homens e mulheres indigentes; 

2. 43 livros de matrículas de homens indigentes; 

3. 28 livros matrículas de homens indigentes do Departamento B; 

                                                                 
3
 Nota-se que, do ponto de vista da sociedade, a esses sujeitos era dado um destino: ora ficavam escondidos, 

dentro de suas casas, em quartos fechados, do convívio social; ora eram enviados para os manicômios, escolas 

especiais; e finalmente, soltos pelas ruas onde se construía uma imagem de sujeitos mongoloides, débeis, etc. 
4
 Cf. Norberto Bobbio (1909-2004) - Cultura Política é o “conjunto de atividades, normas, crenças, mais ou 

menos largamente partilhados pelos membros de uma determinada unidade social e tendo como objetos 

fenômenos políticos” [BOBBIO, 2000: 306]. 
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4. 30 livros de matrículas de mulheres indigentes e 

5. Seis livros de matrículas de homens e mulheres pensionistas: 

No período de 1903 até 1979 foram registrados 91.911 pacientes, perfazendo uma 

média de 881 pacientes por livro, e um total de 125.537 movimentações, entre internações e 

reinternações psiquiátricas. 

A estrutura básica dos registros (figura 1) inclui  

1. o número da internação; 

2. a data de entrada; 

3. filiação; 

4. estado civil; 

5. nacionalidade; 

6. sinais físicos e ergonômicos; 

7. diagnóstico; 

8. data de saída; 

9. estado em que saiu e, 

10. observações. 

Tomando como referência o número de registro dos pacientes, os dados foram 

sistematizados e processados por meio da ferramenta de equacionamentos matriciais do 

programa MatLab, analisando-se as seguintes categorias: ano de entrada do paciente; gênero; 

cor; diagnóstico, estado civil; idade; ano de saída; tempo de internação e mortes. No caso dos 

livros de matrículas de mulheres indigentes, levaram-se também em conta, as anotações sobre 

os nascimentos e óbitos de crianças ocorridos durante as internações. 

Com o intuito de se pensar sobre o local de origem dos internos, agruparam-se as 

informações em categorias, obedecendo a divisão por regiões de planejamento do Estado de 

Minas Gerais (anexo 1). Às categorias, acrescentou-se o item de número 11 (onze) Outros 

Estados. A categorização ficou assim definida: 1 - Central Mineira; 2 - Zona da Mata; 3 - Sul 

e Sudoeste de Minas; 4 - Triângulo Mineiro; 5 - Alto Paranaíba; 6 - Centro-Oeste de Minas; 7 

- Noroeste de Minas; 8 - Norte de Minas; 9 - Jequitinhonha / Vale do Mucuri; 10 - Vale do 

Rio Doce; 11 - Outros Estados. 

Para efeito de análise da categoria [diagnóstico] utilizou-se, nessa tese, da 

nomenclatura contida na tabela abaixo. Sistematizaram-se os dados compilados dos livros de 
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matrículas de pacientes traduzindo-os a partir da Classificação Brasileira das Doenças 

Mentais de 1948, conjugada com a Classificação Diagnostica de Emil Kraepelin. Essa forma 

de recopilação segue o modelo publicado por Juliano Moreira (1873-1933) e Afrânio Peixoto 

(1876-1947) na revista Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins.  

 

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DAS DOENÇAS MENTAIS, 1948.  

Classificação de Kraepelin - 13ª. Edição 

I - Psicoses por Infecções e por Infestações 

II - Psicoses Devidas à Sífilis 

III - Psicoses Exotóxicas 

IV - Psicoses Endotóxicas 

V - Psicoses por Lesões Cerebrais 

VI – Oligofrenias 

VII – Epilepsia 

VIII – Esquizofrenia 

IX - Psicoses Maníaco-Depressivas 

X - Psicoses Mistas e Associadas 

XI - Psicoses Psicogênicas 

XII – Neuroses 

XIII - Personalidades Psicopáticas 

0SR - Sem Registro 

 

Conforme Oda (2010, p.322), Moreira (1919, p. 109-113) a classificação da 8ª edição 

alemã do tratado de Kraepelin (terminada em 1915); em “O novo agrupamento nosográfico 

das doenças mentais do prof. Emil Kraepelin” (Moreira, 1921, p. 184-188), refere-se àquela 

que consta na 4ª edição alemã de Einführung in die psychiatrische Klinik (Introdução à 

clínica psiquiátrica), de 1921.  
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Enfim, por tratar-se de um estudo envolvendo seres humanos, ainda que falecidos, esta 

pesquisa contou com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFOP, do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FHEMIG, bem como do apoio do Núcleo de Ensino e 

Pesquisa (NEP) do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB) da Rede FHEMIG. 

Quanto à estrutura, a tese foi organizada em sete capítulos. No primeiro, a introdução, 

são apresentadas as questões que motivaram a escrita, e no segundo, o exilio, apresentou-se o 

histórico do Asilo de Barbacena, local onde mais tarde foi implantada a Assistência a 

Alienados do Estado de Minas Gerais.  

No terceiro capítulo analisou-se o discurso crítico de escritores brasileiros e o discurso 

denunciativo dos jornalistas e psiquiatras. Para o discurso crítico recorreu-se ao conto O 

Alienista, de Machado de Assis e, em seguida ao Diário do Hospício e O cemitério dos vivos, 

de Lima Barreto. De João Guimarães Rosa foram considerados três contos - Sorôco, 

Darandina e A Terceira Margem do Rio. Também nesse capítulo é apresentado o discurso 

midiático denunciativo dos jornalistas, a partir das reportagens que construíram suas cenas em 

cenários que poderiam ser observados em qualquer hospício do Brasil, mas com a dose de 

demasia que se tornou hábito a esse discurso.  

O objetivo do quarto capítulo consistiu em analisar da legislação brasileira sobre 

alienação mental, relacionando-a com as concepções de saúde, doença e loucura com as 

teorias psiquiátricas aplicadas ao contexto manicomial do Hospital Colônia de Barbacena. No 

quinto capítulo passou-se a discutir o Modelo Assistencial, ainda a partir da legislação. O 

sexto capítulo apresenta os resultados e a discussão da pesquisa que se deu a partir da 

sistematização dos dados coletados nos livros de matrículas de pacientes segurados e 

indigentes internados no CHPB durante o período pesquisado. Esses livros foram 

fotografados e transcritos para o editor de planilhas da Microsoft Office Excel procurando-se 

sempre manter a forma original. Finalmente, o sétimo capítulo apresenta-se a conclusão dos 

trabalhos. 
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Figura 1: Página 43 do livro de matrículas 06-05 de pacientes segurados 

Fonte: Livro de Matrículas 06-05 de Pacientes Segurado



19 

 

 

2. CAPÍTULO I – Exílio  

2.1 O trem da partida... Não permita Deus que eu morra 

Há para o “expatriado” um longo caminho a ser percorrido antes de se chegar ao 

degredo. As únicas certezas que possui são a partida e uma frágil promessa que antecipa a 

chegada.  Quando os navios entre si trocam suas apitadas a já tão frágil alma se torna ainda 

mais minúscula, nenhum acalanto de mãe pode cessar-lhe as lágrimas. Todos os exilados se 

olham e olham, numa última visada, para a terra que os levaram a partir. Partem na nau dos 

insensatos para Nuremberg, ou no trem de doido em direção a Barbacena. Vem desses 

expatriados o convite para uma viagem longa e inesperada. Iniciemos pelas caravelas que 

percorreram, loucamente, “por mares nunca dantes navegados...”. 

Os portugueses chegaram ao Brasil trazendo espelhos e fazendo acreditar que estes 

capturariam os rostos e as almas das pessoas que se mirassem na superfície plana. 

Diferentemente das fotografias e das palavras, os espelhos não deixam registros mnemônicos, 

apenas refletem, de maneira síncrona, o objeto que se lhe apresenta. À vista disso morreu 

Narciso, por se contemplar repetidamente na superfície do lago. Morreu por se reconhecer 

belo quando era apenas uma imagem, sem história, sem chão e sem terra firme para pisar. À 

sua frente apenas a superfície inócua a ocultar o fundo incompreensível do lago. 

Chego à História em busca de um cais. Ao chegar, percebo que o estranhamento da 

língua propiciou, a esse forasteiro, imprimir novas iconografias e interpelar antigas narrativas, 

por conseguinte, retificar o curso da história: de “asilo” a “exílio”; de “cidade dos loucos” a 

“cidade para os loucos”; de “campo de concentração” ou “sucursal do inferno” a “campo de 

refugiados”. Todos esses e outros nomes caberiam em Barbacena? 

Sigamos navegando, subam-se as âncoras! “Stamos em pleno mar... Abrindo as 

velas”.  

Eis que nos deparamos com novos desafios: primeiro o de escrever a História a partir 

de um país em que não se habita e, ao mesmo tempo, empenhar-se para não ser tragado por 

antigos reflexos; segundo, o de refundar o passado no presente e não se deixar confundir com 

os loucos de outrora. Esta é uma tarefa única e arriscada, por isso deve-se contar com boa 

guarida e experiente timoneiro. 



20 

 

Salienta-se que Barbacena estava na rota das cidades brasileiras que recebeu 

carregamentos de “estranhos”, de “diferentes”, de “incomuns”, de “anormais”, “excêntricos”, 

“desconhecidos”, “alienados”, “indigentes” e “loucos de todos os gêneros” e das mais 

variadas localidades
5
. Assim sendo, o que dizer da loucura? Esta indagação que há muito 

perpassa as preocupações da humanidade é retomada nessa tese com o propósito de apontar 

caminhos diferentes dos que até aqui foram percorridos. Foram inúmeros os que cruzaram por 

essas trilhas: religiosos; filósofos; cientistas; jornalistas; médicos; psicólogos; sociólogos; 

educadores; enfim, cuidadores de todas as ordens. Nesta tese será a História a ciência com a 

qual se buscará uma melhor compreensão desse objeto. 

Ora, antes de qualquer coisa, antes mesmo que o navio vença a esteira e se mova para 

além do alcance das nossas vistas, é preciso reconhecer a atuação dos trabalhadores do 

Hospital Colônia de Barbacena, também conhecido apenas como “O Colônia”, e de todos 

aqueles que nos antecederam. O convite que aqui se faz ao leitor é que possa ele navegar, com 

olhar crítico e ouvidos bem atentos, refreando os prejulgamentos que o tema desperta. 

 

2.2 História do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena 

Barbacena parece ser uma dessas localidades que se afigura predestinada. Por mais 

que tentasse mudar sua própria sina a “Nobre e mui leal Vila de Barbacena” - título que lhe 

foi conferido por Decreto de 24 de fevereiro de 1823 e alvará de 17 de março do mesmo ano - 

cumpriu, no início do século XX, o papel de acolher, manter e alojar os loucos que brotavam 

de todos os rincões das Gerais e do Brasil, e que ali chegavam aos vagões.  

Nuremberg, na Alemanha da primeira metade do século XV também exerceu papel 

semelhante à nossa Nobre e mui leal Vila. Conforme Michael Foucault (1972, p. 15), a cidade 

recebia carregamentos de insanos que atravessavam nas Naus dos Loucos, o leito do rio 

Pegnitz em busca de guarida e razão a cidade, acolheu grande número de loucos, bem maior 

que os que podiam ser fornecidos, esses loucos que eram alojados e mantidos com o subsídio 

da municipalidade. Nesse sentido, foi a complacência dos nuremberguenses que acolheu e 

proveu os alienados que ali aportavam. 

                                                                 
5
 Para designar os Cidadãos em Sofrimento Mental, termo atualmente utilizado, manteve-se ao longo dessa tese a 

nomenclatura utilizada nas fontes consultadas, em especial no Capítulo III que versa sobre a legislação brasileira 

sobre alienação mental.  
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Demandado pelo governador Magalhães Pinto, o fotógrafo da revista ‘O Cruzeiro’, 

Luiz Alfredo, em companhia de seu parceiro, o repórter José Franco, e do secretário da saúde 

do novo governo, Roberto Resende, estiveram no Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Barbacena para realizar a reportagem “Hospício de Barbacena Sucursal do Inferno” que fora 

publicada na revista 'O Cruzeiro' em 13 de maio de 1961. Repórteres e secretário da saúde 

foram recebidos pelas freiras que trabalhavam no hospital e lá registraram em preto e branco, 

três centenas de fotos em rolos de filme 35 milímetros. 

Apesar de narrativas que reduziam a Nuremberg mineira a um campo de concentração 

nazista, uma sucursal do inferno, ou ao fantasma do holocausto, seus jogos de linguagem, 

maquinaria argumentativa e imagens cautelosamente recortadas deixaram escapar de seus 

artefatos e lentes o que havia de mais real naquelas paragens: o suporte, a generosidade e a 

acolhida dos barbacenenses para com aqueles que, em outros sítios eram considerados nada 

mais, nada menos, do que indesejáveis.  

Figura 2 – Escultura de Jürgen Weber baseada na sátira Stultifera navis, de Sebastian Brant, 

em Nuremberg 

 



22 

 

* 

Como tudo começou? 

“Era um sonho dantesco... o tombadilho”
6
. 

Antes mesmo da instalação da Assistência a Alienados, Barbacena contou com um 

Sanatório, instalado nas terras da fazenda da Caveira, extensa área rural (cerca de oito milhões 

de m²), que havia pertencido ao delator dos inconfidentes Joaquim Silvério dos Reis 

Montenegro Leiria Grutes (figuras 2 e 3). Tratava-se de uma casa de saúde bastante conhecida 

e conceituada com a especialidade principal de tratamento dos nervos. No Sanatório foram 

recebidas personalidades de destaque para a história do Brasil, a exemplo: os Imperadores 

Dom Pedro I (1798 - 1834) e Dom Pedro II (1825 - 1891) e o Presidente da República 

Marechal Floriano Vieira Peixoto (1839 - 1895), que em ocasiões apropriadas, quando em 

visita a Barbacena, estiveram naquele local. 

 

Figura 3 - Região do sanatório de Barbacena por volta de 1896 

Fonte: Museu da Loucura - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e a Fundação 

Municipal de Cultura de Barbacena (Fundac) 

                                                                 
6
 ALVES, Antônio de Castro. O navio negreiro: tragédia no mar. In: Os escravos (Obras completas de Castro 

Alves). Rio de Janeiro. Livraria Francisco Alves, 1921, v. 2, p. 92-101 
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     Figura 4 - Fazenda da Caveira do delator da Inconfidência Joaquim Silvério dos Reis 

      Fonte: Fonte: Museu da Loucura - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e a 

Fundação Municipal de Cultura de Barbacena (Fundac) 

 

Barbacena tornou-se uma referência no tratamento de doenças dos nervos. A cidade 

chegou a abrigar sete hospitais psiquiátricos e em função disso recebeu a alcunha de “Cidade 

dos Loucos”. A instalação de tantos manicômios no mesmo território deveu-se à antiga 

crença, defendida por alguns médicos da época, de que o clima de montanha era salutar para 

os que carregavam doenças nervosas. Neste clima, os loucos ficariam menos arredios e, 

supostamente, facilitariam o tratamento. Quanto à instalação da Assistência a Alienados, há 

uma versão de que a disputa para sediar a capital mineira fez com que a cidade, ao ser 

preterida, recebesse, como “prêmio de consolação”, aquele importante equipamento para 

tratamentos psiquiátricos. 

Do ponto de vista do modelo assistencial, a implantação das chamadas colônias 

agrícolas no Brasil estava fundamentada sob a convicção de que a laborterapia consistia na 

melhor estratégia de tratamento dos doentes mentais. Para a psiquiatria do final do século XIX 

e início da República era necessário evitar a ociosidade, considerada perniciosa ao espírito do 

louco. Por meio do trabalho, retirar-se-ia o louco de sua condição de criatura inútil, 

possibilitando a canalização da sua agressividade e, consequentemente, a cura. 
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Conforme Andrade (2013, p. 37), o Tratamento Moral firmou o trabalho como “eixo 

regulador das mazelas da sociedade”
7
. Pressupunha-se que a laborterapia desempenhava uma 

função corretiva e disciplinar, sendo o principal recurso para a organização e manutenção do 

ambiente asilar, porque se contrapunha ao ócio desorganizador. Por outro lado, Amarante 

(1996, p. 40)
8
 argumentou que a internação nos manicômios tinha caráter de limpeza social, 

servia necessariamente para a “reclusão de toda a sorte de marginalizados, pervertidos, 

miseráveis, delinquentes e, dentre eles, os loucos”. Dessa forma, o tratamento manicomial 

deixava, por assim dizer, de seguir uma racionalidade clínica para se restringir à profilaxia 

social. 

 

 
Figura 5 - Pacientes deixando as obras de construção da Colônia dos Alienados de Barbacena 

(abril/1921) 

Fonte: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional – inventário: RJANRIO OO.0.FOT.28/2 

 

                                                                 
7
 ANDRADE, M. C. O encontro da loucura com o trabalho na economia solidária: a produção de práxis de pré-

incubação através do dispositivo intercessor na Saúde Mental. Assis: Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”, 2013 (tese de doutorado). 
8
 Amarante P. O homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz; 

1996 
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Foi nesta contradição, entre o combate ao ócio desorganizador e a falta de uma 

racionalidade clínica, que a laborterapia se constituiu com o modelo assistencial da colônia de 

alienados. Como se verá adiante houve críticas que apontaram a laborterapia como um 

tratamento para o alienado de classe social menos favorecida, enquanto outros, em especial os 

pacientes segurados, recebiam tratamentos com menor exigência em relação à atividade 

laboral. 

* 

Prossigamos o curso da história... 

 “Donde vem? Onde vai? Das naus errantes  

Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  

Neste Saara os corcéis o pó levantam,  

Galopam, voam, mas não deixam traço.”
9
 

Além de Joaquim Silvério dos Reis e Joaquim da Silva Xavier - o Tiradentes - outros 

cinco dos principais envolvidos na Conjuração Mineira eram proprietários de fazendas na 

então Comarca do Rio das Mortes: padre Manuel Rodrigues da Costa; coronel Francisco 

Antônio de Oliveira Lopes (fazenda Ponta do Morro); o doutor Domingos Vidal de Barbosa; 

o padre José Lopes de Oliveira e o coronel José Aires Gomes. 

Depois de ter participado de momentos decisivos da Conjuração Mineira no século 

XVIII, a vila de Barbacena retornou à cena política brasileira no século XIX. Barbacena foi a 

primeira vila da Província de Minas Gerais a empenhar apoio ao príncipe regente D. Pedro I 

quando este declarou que não cumpriria as ordens da Corte portuguesa que exigia sua volta a 

Lisboa, em 9 de janeiro de 1822. Em 11 de fevereiro de 1822 o presidente do Senado da 

Câmara de Barbacena, Pedro Teixeira de Carvalho, empenhou total apoio a D. Pedro I, 

ofereceu a vila para abrigar o Príncipe regente e seus cortesãos, hospedando-os na fazenda da 

Borda do Campo. Todo esse empenho, acolhida e apoio dos barbacenenses valeu à vila o 

título de "muito nobre e leal vila", conferido por Decreto de 24 de fevereiro de 1823 e pelo 

alvará de 17 de março do mesmo ano. Como se verá a seguir, o último monarca brasileiro 

também visitou a cidade três meses antes da Proclamação da República.  

Em 9 de março de 1889, o Sanatório de Barbacena foi inaugurado no prédio da 

fazenda da Caveira. A fazenda fora adquirida pelo major Timóteo José Cardoso de Abranches 

(1808-1888) e, após a sua morte, passou a pertencer ao comendador Francisco Ferreira e aos 

                                                                 
9
 ALVES, Antônio de Castro. O navio negreiro 
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médicos João Augusto Rodrigues Caldas e Joaquim Gonçalves Ramos, fundadores do 

Sanatório, que com a empreitada começaram a ostentar fortuna adquirida a partir dos efeitos 

da política econômica do encilhamento. Sobre o Sanatório, assim se expressou o Almanach 

Municipal de 1898
10

:  

“...devido a sua bela e feliz situação, pela grande comodidade, recursos e conforto 

que oferece, sobretudo pela competente direção que lhe dá o cavalheiroso e ilustre 

facultativo Dr. Rodrigues Caldas, – o Sanatório de Barbacena pode considerar-se 

atualmente único em nossa terra”. 

 

Apesar de sua curta duração, o Sanatório de Barbacena também exerceu forte 

influência na abertura de um braço da linha da estação ferroviária que servia para abastecer 

aquele local. 

O estabelecimento recebia, com bastante frequência, doentes de moléstias nervosas e 

mentais para sessões de hidroterapia e eletroterapia. Estas ações terapêuticas eram 

consideradas as mais avançadas da época e sempre aplicados com os mais modernos 

aparelhos. Além disso, o Sanatório atraia pessoas graúdas e muitos veranistas que se 

ajuntavam “à população orçada em mais de 50.000 almas, excedida no Estado de Minas, 

somente pelos municípios de Ouro Preto, Juiz de Fora, Leopoldina, Conceição e Curvelo”
 11

. 

Dentre seus mais assíduos frequentadores estavam os pertencentes à elite carioca, que se 

aproveitavam da comodidade do ramal da Estrada de Ferro D. Pedro II, mais tarde renomeada 

pelos republicanos de Estrada de Ferro Central do Brasil.  

O Sanatório de Barbacena era também considerado um daqueles estabelecimentos que 

correspondia às expectativas dos mais exigentes enfermos e convalescentes, precisamente 

porque no final do Século XIX, estava instalado no prédio mais requintado de Barbacena, 

local digno de reis e rainhas. Por fim, no início do século XX, o Sanatório foi 

convenientemente adaptado para abrigar o Colônia, um dos maiores hospícios públicos do 

Brasil. 

Sobre o Sanatório de Barbacena, assim se expressava uma propaganda publicada no 

Diário de Minas, de 23 de setembro de 1889:  

Sanatório de Barbacena 

                                                                 
10

Almanach do Município de Barbacena. 
11

Almanach do Município de Barbacena.  
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Hidroterapia, eletricidade, massagem, ginástica, tratamento de 

convalescentes e doentes de febre, beribéri e moléstias nervosas, mentais e 

brônquio-pulmonares. 

Hotel e casa de saúde. 

Estabelecimento sanatório, situado no magnífico clima de Barbacena, a 

1.120 metros de altura sobre o mar, montado expressamente sobre a direção 

médica e condições de higiene moderna para o tratamento de moléstias 

nervosas, mentais e do aparelho respiratório, dos anêmicos, linfáticos, 

depauperados e convalescentes de febres, infecções do fígado, baço, útero, 

etc. 

Para esse fim dispõe de um instituto hidroterápico com os aparelhos para 

duchas frias e mornas e de vapor gerais e locais, bem como aparelhos 

médicos especiais para instalação de oxigênio, ar comprimido e substâncias 

medicamentosas antissépticas para tratamento das afecções laríngeas e 

brônquio-pulmonares. 

Anexo ao instituto há salão de ginástica e gabinete médico para massagens e 

aplicação elétricas. 

Há um chalé isolado para os de moléstias mentais. 

Os cômodos dos doentes são desinfetados diariamente por meio de 

pulverização antisséptica e de gás sulfuroso, canalizado diretamente para o 

interior dos mesmos e as roupas e outros objetos na estufa a vapor d’água 

superaquecida. 

Ao estabelecimento está anexo um excelente e vasto hotel com acomodações 

para pessoas sãs e famílias, sala de leitura, bilhar e outros jogos de recreio, 

banheiras, lavabos, latrinas e gás encanado em todo estabelecimento, 

cercado de jardins e parques, campos e matas, onde podem todos os 

hóspedes fazer passeios a pé, a cavalo ou carro, sem sair dos terrenos do 

SANATÓRIO, em frente ao qual há um estribo da parada da estrada de ferro 

D. Pedro II para desembarque de todos que a ele se dirijam. O trem expresso 

parte da corte diariamente às 5 horas da manhã e chega ao estribo do 

SANATÓRIO às 3 horas e 15 minutos da tarde. 

ASSINATURA PARA 30 DUCHAS 50$000 

A diária dos doentes de moléstias mentais é de 7$ a 10$, conforme for 

combinado, fazendo-me dedução equitativa para os que tiverem de 

permanecer mais três meses no estabelecimento, ou quando for mais de um 

doente da mesma família. 

Diretor: Dr. João Rodrigues Caldas. 

Médicos consultantes – na corte: dr. Júlio de Moura, dr. Teixeira Brandão, 

dr. Martins Costa e dr. Monteiro Azevedo – em Barbacena: dr. Joviano 

Jardim. 

Médico do instituto dos alienados: dr. Teixeira de Souza. 

Para informações, na corte, dirijam-se ao Sr. dr Azevedo Sodré, a rua do 

hospício n 56 e ao sr coordenador Joaquim de Mello Franco, a rua dos 

beneditinos n 19. 
 

Antes de entrar nesse pormenor, sigamos demonstrando o quão importante foi o 

Sanatório de Barbacena, especialmente para tratamento de psicopatas. Afinal, trata-se de uma 

cidade que se ofereceu para ser capital da nação e mais tarde capital do Estado. Sendo assim, 

era frequentada por sapatos reais e faixas de presidentes. E foi exatamente este o local para 

onde se dirigiram os loucos dos mais variados gêneros e vindos de todas as localidades.
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Figura 6 – Cardápio do jantar oferecido ao Imperador D. Pedro II durante sua visita a Barbacena 

Fonte: BIBLIOTECA NACIONAL/DIVISÃO DE ICONOGRAFIA/Viagem de SS.MM. II á Minas Gerais, 

Barbacena, 22 juil. 1889 : menu servi a la Sanatorio de Barbacena [Arm.35.2.3 (51)]. 
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Dias após sofrer um atentado, na saída de um concerto no Rio de Janeiro no dia 15 de 

julho de 1889
12

, o imperador D. Pedro II e sua comitiva imperial estiveram no Sanatório. Em 

sua derradeira viagem a Barbacena, ocorrida em 22 de julho de 1889, Sua Majestade fora 

recebido com um belo, sofisticado “Menu à la Sanatório de Barbacena”. Serviu-se de 

champanhe francesa e ceou com talheres de prata. Teve à sua disposição um aparelho de 

telefone (o primeiro da cidade) para comunicar-se com a capital do império. O Imperador 

pode recuperar-se do susto recente e ainda respirar os ares serranos da Mantiqueira, além de 

buscar nas reminiscências o frio quase europeu que ali era comum naquela época do ano. 

 

 
Figura 7 - RIO DE JANEIRO. Attentat contre l'empereur du Brésil. — Portrait d'Adriano Valle. — 

(Dessin de M. Faria, d'après le croquis de M. Netto.) 

Fonte: Le Monde Illustré, Paris, 33. année, n. 1659, 21 set. 1889, p. 188.  

 

. 

                                                                 
12

 Conforme a revista illustrada de Portugal e do estrangeiro - O Occidente, 12º ano, vol. XI, n.º 383, 11 ago. 

1889 - “o atentado contra o imperador do brasil, D. Pedro II ... foi realizado na saída do imperador do concerto 

da violinista Giulietta Dionesi, no Rio de Janeiro”. 
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Figura 8 - Atentado contra o imperador do Brasil, segundo um correspondente da revista O Ocidente  

Fonte: O Occidente, 12º ano, vol. XI, n.º 383, 11 ago. 1889. 
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Com a proclamação da república, o clima terapêutico de Barbacena, cuja fama já havia 

transposto a Província de Minas Gerais e se espalhado pelo Brasil, atraiu àquele local o 

segundo presidente republicano, o marechal Floriano Peixoto. Em busca de alívio para sua 

doença, o presidente, circulava em Barbacena, na companhia da esposa e das filhas pequenas, 

uma delas nascida no Estado. Para o marechal, o ar puro da vila e a atenção de seu médico, 

Olinto Magalhães, foram eficazes.  

O mesmo, todavia, não ocorreu com o escritor mulato Cruz e Souza. Tuberculoso e 

solitário, o poeta simbolista morreu em Sítio (Curral Novo), em 1898. Seu corpo retornou ao 

Rio de Janeiro em um vagão para animais.  

Em 16 de agosto de 1900 criou-se por meio da Lei nº 290 a Assistência de Alienados 

no Estado de Minas Gerais. O Decreto autorizou “além das acomodações precisas, um 

pavilhão para observação dos indivíduos suspeitos, um gabinete eletro-terápico e oficinas, 

quando necessárias e a juízo do governo”. 

Na solenidade de instalação da primeira sessão para o quarto congresso do Estado de 

Minas Gerais realizada em 15 de junho de 1903, o presidente Francisco Antônio de Sales, por 

meio de mensagem enviada aos membros do Congresso Legislativo do Estado de Minas 

Gerais, destacou a necessidade da execução da Lei nº. 290/1900.  

Conforme Resende (2000)
13

, o Estado de Minas Gerais foi o último dos grandes 

Estados brasileiros a construir um hospital psiquiátrico. Já Magro Filho (1992)
14

 aponta que 

somente em 1900 foi encaminhada proposta a criação da Assistência aos Alienados no 

Estado, sendo que o início das atividades do Hospital Colônia de Barbacena se deu somente a 

partir de 1903. 

O presidente do estado, Campos Sales, designou o clínico Joaquim Antônio Dutra, 

para examinar e observar a organização dos serviços de Assistência a Alienados no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, “a fim de aproveitar-se, si fosse julgado conveniente, do sistema 

adaptado nesses estabelecimentos, para modelar o que devêssemos findar” (sic). Feitos estes 

estudos, expediu-se o Decreto nº 1.579, de 21 de fevereiro de 1903, dando regulamento 

                                                                 
13

 RESENDE, H. Política de saúde mental no Brasil: Uma visão histórica. In: TUNDIS, S; COSTA, N.R. (org.). 

Cidadania e loucura: Políticas de saúde mental no Brasil. Petrópolis: Vozes Editora, 2000, p. 15-74 
14

 MAGRO FILHO, J.B. A tradição da loucura – Minas Gerais - 1870-1964. Belo Horizonte: 

COOPMED/Editora UFMG, 1992 
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aquela à Lei nº. 290/1900 e designando a cidade de Barbacena para sede do estabelecimento, 

“por lá possuir o Estado um prédio que pode ser adaptado a essa finalidade”.  

Em 12 de outubro de 1903 foi instalada no prédio originário do Sanatório de 

Barbacena, a primeira sede da Assistência aos Alienados de Minas Gerais, com capacidade 

para pouco mais de 200 leitos. Depois de instaurada a Assistência, o presidente nomeou o Dr. 

Joaquim Antônio Dutra para dirigir o estabelecimento que passou a aguardar a conclusão das 

obras necessárias de adaptação para autorizar a aceitação de enfermos. O primeiro interno foi 

registrado no livro para matrícula no dia 27 de dezembro de 1903. Era um homem, brasileiro, 

solteiro, 27 anos, procedente de Tombos/MG e foi diagnosticado com excitação maníaca. 

Em pouco tempo, a pequena estação do Sanatório que passou a se chamar Bias Fortes, 

começou a receber levas e mais levas de pacientes, em sua maioria indigentes vindos de todos 

os cantos de Minas e do Brasil. A superlotação que se seguiu redesenhou o cenário bastante 

propalado do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, que era continuamente abastecido 

pelos “trens de doido”.  

Diante daquelas condições da Assistência a Alienados no Estado de Minas Gerais, o 

então recém nomeado diretor do serviço sanitário do Hospício Nacional de Alienados, Juliano 

Moreira (1873-1933)
15

 cita o correspondente do Jornal do Comércio em Uberaba que apela 

com um “pedido de misericórdia para um infortunado preceptor do liceu daquela cidade, que 

lá estava no cárcere com outros quatro infortunados, à espera do fim de seus atribulados dias”. 

Moreira destacou ainda que a “lotação atual daquele estabelecimento não permite ainda alojar 

todos os orates do Estado necessitados de internação. Infelizmente, ainda há nas cadeias 

públicas das diversas cidades de Minas infelizes vesanos à míngua do mais rudimentar 

cuidado”.  

No ano seguinte à instalação do manicômio o governo de Minas já propunha 

modificações e ajustes para a Assistência. Desta forma, por meio do Decreto nº 1776, de 29 de 

dezembro de 1904, consolidou e modificou o Regulamento da Assistência a Alienados que 

havia sido aprovado pelo Decreto nº 1579, de 21 de setembro de 1903. Depois do Decreto de 

                                                                 
15

 MOREIRA, Juliano. Notícia sobre a evolução da assistência a alienados no Brasil (1905). Rev. latinoam. 

psicopatol. fundam., São Paulo, v. 14, n. 4, p. 728-768, Dec. 2011. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47142011000400012&lng=en&nrm=iso>. 

access on  20  Aug.  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S1415-47142011000400012. 
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1904 até março de 1934 o Regulamento da Assistência a Alienados sofreu mais nove 

modificações. 

As modificações ocorridas ao longo do funcionamento da Assistência a Alienados 

deveram-se, principalmente, à superlotação: havia mais mentecaptos do que o estado podia 

manter e asilar, e que eram acolhidos em Barbacena: variados, perturbados, alucinados, 

doidos e desvairados. 

Em 15 de junho de 1920, o presidente do estado de Minas, Artur da Silva Bernardes, 

encaminhou ao senado mineiro mensagem que foi lida por seu representante, o sr. Secretário 

do Interior. Verifica-se no documento o relato acerca de um estudo
16

 que salientou sobre as 

condições da seção da assistência pública e que, conforme o leito interessa, igualmente, a 

segurança pública, o qual revelou que o movimento de internados no ano de 1919 era o 

seguinte:  

1) Passaram de 1918 para 1919 – 482 pacientes sendo: 312 Homens e 170 Mulheres. 

Durante o ano de 1919 foram internados 145 sendo 65 Homens e 80 Mulheres 

totalizando 627 pacientes. Saíram: 27 Homens e 8 mulheres Curados; 23 Homens e 23 

mulheres Licenciados e 14 Homens e 9 mulheres, 9 a pedido da família. 4 Homens 

saíram de acordo com o art. 102 do Regimento Interno do Hospital Colônia de 

Barbacena; 2 Homens foram entregues à justiça; 72 Homens e 19 mulheres, 19 

faleceram perfazendo um total de 91 óbitos. 

2) Passaram para 1920 um total de 526 pacientes sendo 335 Homens e 191 Mulheres. Na 

Secretaria da Polícia processaram-se duzentos pedidos de internação, que não foram 

atendidos por falta de lugares. Durante o exercício de 1919 a despesa com o pessoal 

contratado, alimentação e expediente da Assistência, foi de 306.134$821, tendo sido 

aberto pelo Decreto 5.349, de 25 de maio do corrente ano; o crédito suplementar de 

206:134$821, visto ter sido apenas de 100:000$000 a dotação orçamentária para tais 

despesas. Em 1919 houve um aumento destas despesas, sobre as de 1918, da quantia 

de 15:186$408. A receita da Assistência foi de 42:189$090, sendo: No asilo central - 

34:951$940. Na Colônia – 7:237$150. Totalizando - 42:189$090. 

                                                                 
16

 BERNARDES, Arthur da Silva. Ata da sessão solene de instalação do Congresso para Segunda Sessão 

Ordinária da Oitava Legislatura. In: ANAIS DO SENADO MINEIRO,1920, Belo Horizonte. ANAIS. Belo 

Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. V.1. p. 47 - 49. 
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Conforme o presidente “embora representasse ao tempo um meritório esforço e um 

grande passo do Estado para a proteção dos doentes mentais e, sobretudo, da sociedade, a 

Assistência a Alienados deixou de corresponder às exigências da nossa Cultura, pelo 

antagonismo aos princípios mais correntes da psiquiatria”. “A Assistência, tal qual está 

montada, não pode dar resultados curativos e restituir os loucos ao meio social, segue-se a 

agravação constante do temeroso problema. Urge, pois, uma solução definitiva, que só é 

possível com a mudança do rumo e a remodelação integral do serviço existente”. Relata o 

então presidente. 

Em seguida, o presidente Artur Bernardes afirmou que era necessário “adaptar e 

desenvolver a Colônia de Alienados por forma que o trabalho, clinicamente orientado com 

elemento de cura e não como fator econômico, complete o tratamento médico da Assistência, 

consoante o ensinamento dos especialistas”. Essa afirmativa denota amplamente o modelo da 

laborterapia colocando de forma clara a intenção do modelo assistencial em vigor naquele 

momento. Para a psiquiatria dos anos 30 do século passado, o trabalho na colônia tinha uma 

conotação puramente terapêutica ao invés de econômica. Dessa forma, pode-se deduzir que, 

ao contrário do que veio a ser pregado nas recentes denúncias, a internação seguia 

efetivamente uma racionalidade clínica, e não se revestia única e exclusivamente de um 

caráter de limpeza social. 

Em apoio a esta ideia, a da relação da colônia com outras organizações privadas, pode-

se notar que a parte não rentável do tratamento era todo absorvido pela colônia, enquanto que 

a rede conveniada ficava tão somente com os serviços ditos de baixo custo. É o que nos revela 

o discurso apresentado pelo presidente Artur Bernardes quando afirma que “nenhum dos 

hospitais subvencionados se propôs manter pavilhão para observação e primeiro tratamento de 

doentes mentais em estado agudo - providência que, além de descongestionar o hospício de 

Barbacena, para onde iriam apenas os que não convalescessem em determinado período, 

permitiria o estudo da doença e o exame do seu histórico, no momento mesmo da explosão, 

meio caminho andado para o acertado tratamento na Assistência Central”. 

Para finalizar, o presidente Bernardes tentou amenizar a responsabilidade dos hospitais 

subvencionados e indagou:  

“Terá concorrido para esse retraimento da iniciativa particular a inexistência de 

especialistas e enfermeiros treinados, no interior de Minas. A cultura do pessoal 

sanitário é, assim, outro aspecto delicado do problema, que há de ser encarado e 
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resolvido de par com as reformas materiais; sob pena de resultarem estas 

improfícuas, si não maléficas. A organização e o desenvolvimento de uma Clínica 

Psiquiátrica junto à nossa conceituada Faculdade de Medicina atenderão, com 

certeza, a essa dificuldade, e o Estado terá ali um seminário de alienistas 

esclarecidos e de enfermeiros peritos onde recrutar o pessoal superior e auxiliar para 

os serviços da assistência a alienados”. 

 

Três meses após a apresentação do estudo, em 16 de setembro de 1920 o poder 

executivo foi autorizado através da Lei nº 778/1920 a reformar os serviços da Assistência a 

Alienados. Permitiu, ainda, a utilização, por parte da Faculdade Medicina, do estabelecimento 

psiquiátrico de internação coletiva do portador de doença mental, para ensino, aula prática, 

psiquiatria. Dando a Secretaria de Estado de Saúde (SSMG) e à diretoria da unidade 

administrativa que executava a assistência social ao portador de doença mental a competência 

para o mister. Para a reorganização dos serviços de Assistência a Alienados abriu-se o crédito 

de 700:000$000 por meio do Decreto nº 5456, de 29 de novembro de 1920. 

 
Figura 9 - Construção da colônia dos alienados de Barbacena em 1921 

Fonte: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional – inventário: RJANRIO OO.0.FOT.28/4 

Em 13 de março 1927, o Decreto nº 7556, criou um Hospital Psiquiátrico na cidade de 

Oliveira. Um acordo com o estado proporcionou que o antigo prédio onde funcionava o 
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Sanatório de tuberculose passasse a funcionar o hospício. Sendo assim, o Sanatório de 

tuberculose foi transformado em Hospital Colônia de Mulheres e tornou-se referência da 

assistência psiquiátrica do centro-oeste mineiro. Em 1946, após reforma no prédio e em 

decorrência de novos planos, este hospital foi transformado em Hospital Colônia de 

Neuropsiquiatria Infantil, com 450 leitos. 

O público atendido na Colônia de Neuropsiquiatria Infantil era formado por crianças 

com qualquer deficiência física e mental; rejeitadas pelas famílias. Essas crianças eram 

tratadas com uso de eletroconvulsoterapia, cordas de contenção e quartos fortes. Em pouco 

tempo este hospital se tornou uma referência nacional, mas também um "depósito de 

crianças". Depois da extinção do hospital psiquiátrico da cidade de Oliveira, nos anos 1970, 

trinta e três meninos e meninas foram transferidos para o Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Barbacena, onde eram mantidos nos pavilhões e recebiam tratamento idêntico ao oferecido 

aos adultos, permanecendo, inclusive, no meio deles.  

Nos 13 dias do mês de setembro de 1927 o presidente do estado de Minas Gerais 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, por meio da Secretaria da Segurança e Assistência 

Pública, sancionou a Lei nº 961, de 10 de setembro de 1927 que reformou os serviços 

sanitários do Estado, expedindo novo regulamento. Dentre as medidas, o presidente renomeou 

a Diretoria de Higiene que passou a denominar-se "Diretoria de Saúde Pública", ficando 

subordinada à Secretaria da Segurança e Assistência Pública. 

Em 1930, o hospício já tinha dois departamentos: um feminino, no prédio do 

Sanatório, e, outro, poucos quilômetros abaixo, onde se instalou uma colônia agrícola para 

homens. O Decreto nº 9929, de 8 de maio de 1931 reorganizou os serviços sanatórios de 

Minas Gerais, e dispôs sobre a utilização de taxas pagas por doentes pensionistas dos 

hospitais regionais e de Assistência a Alienados, do Estado. No ano seguinte, o Decreto nº 

10.566, de 5 de novembro de 1932 criou a Inspetoria Geral de Assistência Hospitalar e de 

Alienados, que mais tarde passou a denominar-se Diretoria Geral de Assistência Hospitalar, 

conforme o Decreto nº 11165, de 23 de dezembro de 1933. 

O manicômio chegou a ter 16 pavilhões independentes, tendo cada um deles a sua 

função específica: 
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1. o Pavilhão Antônio Carlos, onde tudo começou, era destinado homem indigente 

foi desativado em 1993; 

2. os Pavilhões Afonso Pena e Arthur Bernardes e Torreão foram instalados em 1922; 

3. o Pavilhão Noraldino Lima instalado em 1934. 

4.  a padaria, instalada em 1934; 

5.  o Departamento A; 

6.  em 1951, os Pavilhões Milton Campos e Baeta Vianna; 

7. o Pavilhão Delfim Moreira em 1954; 

8.  o Pavilhão Governador Valadares em 1958; 

9.  Pavilhões Crispim Jacques Bias Fortes e Austregésilo Ribeiro de Mendonça em 

1960. 

10.  em 1969, o Pavilhão João Pinheiro. 

11.  finalmente foram instalados o Pavilhão Rodrigues Caldas; 

12.  o Pavilhão Júlio de Moura; 

13.  o Pavilhão Zoroastro Passos para mulheres indigentes e 

14. o Pavilhão Galba Veloso.  

15. Em 27 de setembro de 1989, iniciou-se a instalação do Centro Social e Módulos 

Residenciais, já em 16 de dezembro de 1994 o CEAPAS e adequações do Pavilhão 

Zoroastro Passos. 

 

2.3  Mais loucos para Barbacena: Belo Horizonte e a "máquina de fazer doidos" 

Avaliar o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena de maneira isolada é uma 

forma de se jogar fora, junto da água do banho, a criança que se pretendia banhar. A análise 

de um ponto isolado nos faz perder toda a trama da maquinaria arquitetada para se produzir o 

doente crônico, clientela padrão de Barbacena.  

Belo Horizonte representava o maior centro médico do Estado e os recursos 

assistenciais ali disponíveis exerciam uma atração natural para os beneficiários do INAMPS 

não só da Capital, mas também do interior, e mesmo de outros Estados, que para ali se 

dirigiam em busca de tratamento médico. Esta particularidade trouxe consequentemente uma 

sobrecarga aos serviços médicos previdenciários na Capital, gerando maior demanda em 

relação à oferta. Assim, quando a capacidade de atendimento esgotava, a forma mais rápida 
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de se desfazer do problema era encaminhar os crônicos incuráveis para localidades bem 

distantes. E Barbacena era uma delas. 

A porta de entrada para o itinerário da loucura era o Posto de Urgência Psiquiátrica 

(PUP), do Hospital Galba Velloso (HGV), em Belo Horizonte, construído em 1972. Logo 

depois de passar pelo Posto de Urgência o louco prosseguia monetizando-se para as clínicas 

particulares que viviam dos convênios com o INAMPS. Conforme Maíra Soares Mathias da 

Silva, jornalista da Secretaria Executiva da Rede de Escolas Técnicas do Sistema Único de 

Saúde (RET-SUS) - EPSJV/Fiocruz, essa demanda era garantida pelo Estado:  

“O INPS e, depois, o INAMPS operavam basicamente através de convênios com a 

rede privada ao invés de investir na ampliação e qualidade da rede própria de 

serviços. De acordo com o estudo pioneiro de Hésio Cordeiro sobre o setor privado, 

as internações nos hospitais próprios da Previdência, que já representavam uma 

parcela ínfima do total – 4,2% em 1970 –, minguaram ainda mais. Em 1976, eram 

de 2,6%. Os 41 hospitais do INAMPS fizeram 253 mil internações frente aos 6,28 

milhões do setor conveniado em 1978. Nesse ano, o privado respondeu por 53% das 

consultas médicas pagas pelo INAMPS”. (SILVA, 2018) 
17

 

Na equação de Polignano:  

“A existência de recursos para investimento e a criação de um mercado cativo de 

atenção médica para os prestadores privados levou a um crescimento próximo de 

500% no número de leitos hospitalares privados no período 69/84, de tal forma que 

subiram de 74.543 em 69 para 348.255 em 84”. (POLIGNANO, 2009) 

Além de lucrativo e com clientela garantida esse mercado garantiu o crescimento da 

rede privada e do modelo assistencial baseado na medicina curativa e na internação hospitalar. 

Retomando o raciocínio, depois de iniciarem o itinerário no Posto de Urgência Psiquiátrica 

(PUP), do Hospital Galba Velloso (HGV), Os pacientes eram levados para o Instituto Raul 

Soares de onde, já corpos sem alma, eram transferidos para viverem ou morrerem os últimos 

longos dias em Barbacena. Alguns ainda cumpririam uma sina post-mortem em universidades 

que careciam de objetos pedagógicos - corpos indigentes. 

O INAMPS contava com serviços e/ou profissionais credenciados para o atendimento 

em suas instalações particulares, para assistir o excedente da clientela não absorvida pelos 

serviços próprios, seja pela sobrecarga da demanda, seja pela inexistência, nos próprios da 

Instituição do recurso requerido naqueles casos de maior complexidade técnica. Cerca de 
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3.000 profissionais e/ou serviços credenciados atendiam beneficiários encaminhados pelo 

Hospital Galba Veloso e pelos PAMs, nas situações acima expostas. 

Em Belo Horizonte, o INAMPS mantinha contrato com 71 Hospitais, que 

representavam praticamente quase toda a rede privada da Capital, dando uma cobertura 

hospitalar em todas as especialidades médicas e perfazendo um total de 6.506 leitos, 

distribuídos nas seguintes especialidades: 1.384 leitos na Clínica Médica; 1.078 leitos na 

Pediatria. 510 leitos na Obstetrícia; 1.314 leitos na Cirurgia; 320 leitos na Tisiologia; 100 

leitos na Geriatria e 1.800 leitos na Psiquiatria (INAMPS – ALMG, 1981)
18

. 

Com o objetivo da obtenção de melhor e maior descentralização do atendimento 

médico, o INAMPS mantinha ainda convênios assistenciais específicos com as mais variadas 

instituições, tais como empresas, sindicatos, associações, universidades, entidades públicas, 

estadual e municipal, perfazendo cerca de 150 convênios, com um total de 75.000 

atendimentos/mês (INAMPS – ALMG, 1981) 

Nos convênios com Sindicatos, Empresas, Universidades e Prefeituras a instituição 

convenente recebia um subsídio mensal fixo, de acordo com o número de associados 

acobertados e se obrigavam a manter local e pessoal adequado ao atendimento a ser prestado. 

Quanto ao convênio com o Hospital das Clínicas e com a Secretaria de Estado da Saúde o 

INAMPS repassa cerca de 80 milhões de cruzeiros mensais pela contraprestação de serviços. 

(INAMPS – ALMG, 1981). 

A partir do ano de 1962, a porta de entrada do tratamento psiquiátrico no estado de 

Minas Gerais foi o Hospital Galba Veloso. Criado em 25 de janeiro de 1961 durante a gestão 

de Austregésilo Ribeiro de Mendonça, o Galba iniciou suas atividades em maio de 1962, sob 

a diretoria de Hélio Durães de Alkmim, com caráter público e assistencial prestando serviços 

na área da saúde mental. Sua principal função na rede de assistencial era a triagem de 

pacientes. (INAMPS – ALMG, 1981) 
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A “fabricação” da loucura dependia de uma engenharia que começava com a busca do 

benefício ou aposentadoria junto ao INPS. Fenômeno muito comum no itinerário das 

internações era a junção do segurado do INAMPS com a indústria que faturava em sua 

relação com o poder público. Pessoas especializadas em “burlar a previdência social”, os 

“coiotes”, tinham trânsito livre e acesso aos hospitais psiquiátricos e ambulatórios de saúde 

mental do INAMPS. (INAMPS – ALMG, 1981) 

Enquanto os “coiotes
19

” faziam a captação e o encaminhamento dos “clientes 

candidatos aos benefícios”, médicos tratavam da emissão de laudos que pudessem dar 

consistência à perícia. Conforme Maíra Soares Mathias da Silva, na saúde mental: 

“os serviços ambulatoriais se reduziam a atendimento de psiquiatria no INAMPS. E 

isso recebia de 1% a 2% de todos os recursos da saúde mental, que iam para os 

hospitais. “Os hospitais psiquiátricos privados tinham plena liberdade de internar 

quem quisessem e nas condições que bem entendessem”, lembra o pesquisador 

Eduardo Mourão Vasconcelos, da UFRJ. “Nós costumávamos dizer que o hospital 

privado recebia um cheque em branco do INAMPS: bastava internar para receber. E 

isso gerou, inclusive, problemas para a Previdência porque a população começou a 

perceber a facilidade de internação. Então, se utilizava o hospital psiquiátrico como 

forma de justificar aposentadoria por invalidez, por exemplo”, diz, contando que a 

doença mental virou um dos primeiros itens de pedido de aposentadoria no país”.
20

 

O esquema funcionava da seguinte forma: os “coiotes”, que estavam sempre 

transitando entre o Pronto Atendimento Médico (PAM), situados no Padre Eustáquio e no 

Posto de Urgência Psiquiátrica (PUP) do Hospital Galba Veloso, abordavam ou eram 

abordados por pessoas que buscavam na fraude ao INSS uma possibilidade de rendimento. 

Uma vez captado o cliente, o “coiote” contatava o médico psiquiatra e este, por sua vez, 

forjava um laudo ou mesmo um prontuário retroativo para dar verossimilhança ao processo e 

documentar a demanda do paciente que se achava desempregado ou não mais desejava 

trabalhar. 

De posse do laudo, o “coiote” tratava de agendar uma perícia e orientar o cliente de 

como ele deveria se comportar durante a mesma. O conhecimento do “coiote” em relação à 

doença ou sobre a forma como se deveria comportar o “fraudador” se dava a partir de 

orientações do próprio médico que também facilitava a inserção do “coiote” nos hospitais, 

                                                                 
19

 O termo “coiote” é aqui utilizado para designar a pessoa que fazia a captação e o encaminhamento dos 

“clientes candidatos aos benefícios”. A pessoa interessada era abordada pelo os “coiotes” e em seguida 

encaminhada aos médicos que emitiam os laudos que pudessem dar consistência à perícia. 
20

 Maíra Mathias - EPSJV/Fiocruz | 03/04/2018 11h32 - Atualizado em 26/10/2018 15h54 < 

https://cee.fiocruz.br/?q=antes-do-sus>  portal do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz (CEE-Fiocruz), 



41 

 

para que este pudesse assistir palestras ou observar pacientes com o intuito de perceber como 

era o comportamento do louco.  

Os “coiotes” também tinham conhecimento sobre quais eram os bons códigos do CID 

(Código Internacional de Doenças) para a aposentadoria. Segundo nosso entrevistado “[...] ele 

tinha um amigo que trabalhava na empresa WM e esse amigo entregava oxigênio em 

hospitais, todavia ele entrava com o caminhão cheio e saia com parte da carga que era vendida 

a outro cliente. Essa fraude levou o motorista a ser demitido. O coiote relata que esse 

motorista ajudava sempre sua família, pois eram muito pobres e às vezes passavam fome. O 

motorista sempre levava comida e carne para a família do coiote que à época tinha em torno 

de 10 anos”.  

Após a demissão, o motorista tornou-se um alcoolista. Passou a frequentar os botecos 

e, com a família já quase desestruturada, passou a viver uma sua situação bastante degradada. 

Quando o coiote foi visitar o bairro onde morou na infância, encontrou esse motorista, pagou-

lhe uma cachaça e o perguntou se ele queria aposentar. Então começou todo o processo: o 

coiote ligou para o seu contato no Galba Veloso e relatou o problema. O psiquiatra falou que 

não haveria problema já que, apesar de o motorista ter sido demitido por justa causa, tinha 

tempo suficiente para a aposentadoria e não haveria a necessidade do afastamento temporário 

como beneficiário. 

O coiote foi ao posto de INSS e solicitou a um de seus contatos que fizesse todo o 

levantamento da situação do motorista, nisso ele descobriu que ele teria direito de se 

aposentar diretamente sem a necessidade do ano de carência como beneficiário, assim como 

ele teria o direito ao recebimento de quatro parcelas retroativas.  

De posse dessas informações o coiote acionou novamente seu contato dentro do 

Hospital Galba Veloso para onde prosseguiu, com todos os documentos do amigo motorista a 

procura de um laudo que pudesse consentir dar entrada no processo do benefício. Chegando 

ao Galba, relata o coiote, “o Dr. X lhe falou: vamos fazer melhor, vamos interná-lo por um 

mês e depois damos entrada na documentação e ele poderá aposentar sem o ano de carência”. 
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2.4 Geografia da Loucura – Lugar do Louco é o de Fora. 

Inspirada nas modernas Paris e Washington, Belo Horizonte foi construída para ser a 

capital política e administrativa de Minas Gerais, e a maioria das suas construções e espaços 

públicos localizam-se no perímetro interno da avenida 17 de Dezembro, nome original da 

avenida do Contorno. À época do projeto, o nome da avenida fora escolhido em alusão à data 

de criação oficial da Cidade de Minas.  

Projetada para estar dentro do perímetro da Contorno, que funcionava como uma 

fronteira entre o dentro e o fora, a cidade se dividia entre a parte interna, onde se dava a vida 

urbana e o fora, onde ficava a zona suburbana, para além dos limites da Avenida do Contorno. 

Excetuando a rua Itajubá, no bairro da Floresta, todas as ruas de Belo Horizonte mudaram de 

nome após cruzarem a Avenida do Contorno. Foi exatamente a racionalidade com forte apelo 

a ideologia republicana que fez com que a loucura e as ruas também tivessem na capital, sua 

geografia. 

O fora também era reservado à loucura. Os hospitais e clínicas psiquiátricas de Belo 

Horizonte/MG estavam nos limites da Avenida do Contorno, também com exceções, a 

confirmar a regra, do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil da FHEMIG (fundado em 1947 e 

situado na rua dos Otoni, 735-502, no bairro Santa Efigênia), e da Casa de Saúde Santa Clara.  

O Instituto Raul Soares, órgão da FHEMIG, foi inaugurado em 1922, assim como o 

Hospital Galba Velloso, também da FHEMIG, foi instalado em 1962. Estes dois 

equipamentos estão situados, respectivamente, no bairro Santa Efigênia e na Rua Conde 

Pereira Carneiro, bairro Gameleira em Belo Horizonte. Ambos externos à Avenida do 

Contorno. 

Quanto às clínicas particulares podem ser citadas: 

a) Casa de Saúde Santa Clara, fundada em 1937, situada na avenida do Contorno, 4747 - 

Funcionários, Belo Horizonte, onde atualmente foi construído o moderno Hospital Life 

Center; 

b) Clínica Pinel, fundada em 1946 por Joaquim Afonso Moretzsohn, Sandoval de Castro, 

Geraldo Roedel e Moacir Martins Andrade, situada na alameda do Ipê Branco, 165 - São 

Luiz, Belo Horizonte. Seu fundador, Joaquim Afonso Moretzsohn, foi ex-presidente do 
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Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, membro titular da Academia 

Mineira de Medicina, do Instituto Mineiro de História da Medicina e da Academia Brasileira 

de Administração Hospitalar, membro titular da Academia Municipalista de Letras de Minas 

Gerais e do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, psiquiatra e oitavo diretor do 

IRS – 1961, e chefe de Serviço de Psiquiatria SES; 

c) Casa de Saúde Santa Maria, fundada em 1947 e dirigida pelo prof. Austregésilo Ribeiro de 

Mendonça [falecido 1990] tem endereço na Av. do Contorno, 4766 - Santa Efigênia; 

d) Clínica Afrânio Peixoto, fundada em 1952 e fechada em 1968. Foram seus proprietários 

José Pedro Salomão, Ataulpho da Costa Ribeiro e Sebastião Abrão Salim. 

e) Clínica Senhora de Fátima, fundada por Tasso Ramos de Carvalho em 1954. 

f) Clínica Nossa Senhora de Lourdes, fundada em 1959 e fechada em 2000. Foram fundadores 

os sócios cotistas Pedro Costa Neto, Hélio Durães Alkmin, Aspásia Pires, Lourival Alcântara 

Veloso, Ivan Ribeiro, José Gilberto de Souza, Eduardo Ozório Cisalpino, Wilson Mairinck e 

José Pio Cardoso. 

g) Clínica Boa Esperança, Fundada pelos Aristóteles Brasil e Armando Leite Naves em 1961 

encerrou suas atividades em 2000.  

h) Hospital Espírita André Luiz situado na R. Úrsula Paulino, 7, Salgado Filho, Belo 

Horizonte - MG, 30570-000, inaugurado em 1967 pela Fundação espírita e teve seus 

primeiros diretores os Srs. Virgílio Pedro de Almeida, dr. Celso Dias de Avelar, dr. José 

Schembri, dr. Haroldo Alves Timponi.  

i) Clínica Serra Verde, fundada em 1971 teve suas atividades encerradas em 2005. Situada na 

Rodovia MG 10, - KM 22 Angico - Vespasiano, MG - CEP: 33200-000, era uma instituição 

destinada ao internamento de pacientes crônicos. Foram seus fundadores os drs. Mário 

Ibrahim da Silva, José Porcaro Vorcaro, Luiz Issa e Francisco Augusto Machado.  

j) Centro Terapêutico Comunitário Santa Margarida, fundada por Adelson Sousa Pires, Clóvis 

Figueiredo Sette Bicalho, Júlio Cesar Valadares Roquete e Luiz Carlos Braga Pires em 1974, 

esteve em atividade até 1983.  
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Conforme Piccinini (2006), “até o início dos anos 60, a assistência psiquiátrica em 

Minas Gerais era baseada em hospitalizações. Esse fenômeno ocorria tanto na capital como 

no interior do estado. Um grupo de médicos se unia, alguns nem eram psiquiatras, e 

constituíam uma entidade destinada a atender doentes mentais”
21

. 

É de se notar que o modelo assistencial não diferia muito na rede pública ou privada. 

Conforme Anaya (2004)
22

 “os três hospitais públicos e privados da rede assistencial de Belo 

Horizonte se classificavam em hospitais de agudos e de crônicos. De agudos: Clínica Pinel, 

Psicominas, Instituto Raul Soares, Hospital Galba Veloso e Centro Psicopedagógico. E de 

crônicos: Clínica Nossa Senhora de Lourdes e Clínica Serra Verde. 

Trabalhadores de saúde mental ligados a ESMIG (Escola de Saúde de Minas Gerais), 

ao supervisionarem o trabalho de desinstitucionalização ocorrido em 1996, constataram que o 

número de óbitos ocorridos na Clínica Serra Verde em 1995 teve um aumento de 100% em 

relação a 1994. Anaya (2004)
23

 relata que “denúncias foram encaminhadas ao CRM/MG, ao 

Ministério Público e à Auditoria do Estado, exigindo a mudança da assistência oferecida pela 

clínica, com sérias repercussões nos outros hospitais. Em 1996, é a vez das clínicas Pinel e 

Nossa Sra. De Lourdes sofrerem processo administrativo pela SMSA/BH, após advertências 

feitas a respeito do tratamento dado a seus pacientes”. Havia grande número de pacientes 

ditos “crônicos” das clínicas Pinel e Psicominas sendo transferidos para os hospitais de longa 

permanência (Clínica Serra Verde e Nossa Sra. de Lourdes), onde permaneciam sem 

perspectiva de alta. As internações foram interrompidas nesses hospitais sendo que, quando 

havia óbito ou alta, o leito deveria ser fechado. 

Nota-se claramente que devido à finalidade de captação de pacientes, essa rede de 

Clínicas e Hospitais privados contava com psiquiatras que faziam parte do quadro de 

funcionários do Instituto Raul Soares e do Hospital Galba Velloso, conforme figura 10:  
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HOSPITAL / CLINICA não sim parentes total %não %sim 
% 

parentes 

Instituto Raul Soares 76 27 2 105 72 26 2 

Casa de Saúde Santa Maria 22 15 1 38 58 39 3 

Clínica Pinel 55 11 3 69 80 16 4 

Casa de Saúde Santa Clara 47 15 0 62 76 24 0 

Clinica Nossa Senhora de 

Lourdes 
20 4 0 24 83 17 0 

Hospital Galba Veloso 50 10 0 60 83 17 0 

Clínica Afrânio Peixoto 1 2 0 3 33 67 0 

Centro de Terapêutico 

Comunitário Santa Margarida 
2 1 1 4 50 25 25 

Clínica Serra Verde 20 1 0 21 95 5 0 

Casa de Saúde Santa Margarida 2 0 0 2 100 0 0 

Clínica Boa Esperança 5 0 0 5 100 0 0 

Clinica Senhora de Fátima 4 0 0 4 100 0 0 

Hospital Espírita André Luiz 22 0 0 22 100 0 0 

 

Figura 10 - Clínicas particulares de Belo Horizonte contratos com profissionais dos hospitais públicos. 

Fonte: MORETZSOHN, Joaquim Affonso. História da psiquiatria mineira. Belo Horizonte: 

COOPMED Editora, 1989. 

 

Essa estratégia tinha por objetivo facilitar o encaminhamento de pacientes segurados 

pelo INAMPS para as clínicas particulares. A ênfase era no tratamento hospitalar tanto na 

capital como no interior do estado. Um grupo de médicos se unia, alguns nem eram 

psiquiatras, e formavam uma instituição destinada a atender doentes mentais. 

 

2.5 Minas, um “trem de doido” 

Finalmente podemos dizer que a rede assistencial mineira era composta por um grande 

conjunto de hospitais espalhados em diversas localidades e que o Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Barbacena não o único nem o mais tenebroso. 

 

Hospital Município 
Natureza 

Jurídica 

Nº leitos 

SUS/2002 

Nº leitos 

SUS/2013 
# 

Clinica Neuropsiquiátrica de Alfenas Alfenas Privada 159 0 2009 

Clinica Mantiqueira Barbacena Privada 199 82 D 

Casa de Saúde Santa Izabel Barbacena Privada 110 76 F 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Barbacena 
Barbacena Pública 456 240 F 

Sanatório Barbacena Barbacena Privada 103 0 2003 

Casa de Saúde Xavier Barbacena Privada 110 0 2004 

Clinica Serra Verde Belo Horizonte Privada 303 0 2012 

Hospital Galba Veloso Belo Horizonte Pública 153 145 F 

Instituto Raul Soares Belo Horizonte Pública 120 108 F 
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Instituto Psicominas Belo Horizonte Privada 150 0 2003 

Clinica Pinel Belo Horizonte Privada 220 0 2003 

Clinica Nossa Senhora de Lourdes Belo Horizonte Privada 280 0 2008 

Congregação das Irmãs 

Hospitaleiras do Sagrado Coração de 

Jesus- Bento Menni 

Divinópolis Privada 90 87 F 

Sanatório Espirita José Dias 

Machado 
Ituiutaba Privada 51 51 F 

Casa de Saúde Dr. Aragão Vilar Juiz de Fora Privada 170 160 2014 

Casa de Saúde Esperança Juiz de Fora Privada 170 180 2014 

Hospital São Marcos Juiz de Fora Privada 120 101 2013 

Hospital São Domingos Juiz de Fora Privada 120 128 2013 

Clínica Psiquiátrica Pinho Masini Juiz de Fora Privada 90 0 2011 

Casa de Saúde Paulo Menicucci Lavras Privada 164 0 2013 

Clínica São José Leopoldina Privada 268 150 F 

Organização Hospitalar Psiquiátrica 

– Prontomente 
Montes Claros Privada 120 0 2013 

Fundação Beneficente São João da 

Escócia – Otto Krakauer 
Passos Privada 138 120 F 

Fundação Sanatório Gedor Silveira 
São Sebastião 

do Paraiso 
Privada 170 160 F 

Centro Espirita Uberabense Uberaba Privada 158 120 F 

Figura 11 - Caracterização dos hospitais psiquiátricos com internações pelo SUS em Minas Gerais, 

2001-2013 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental Álcool e outras Drogas (CGMAD) e Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES/DATASUS -Agosto, 2015). 

Abreviaturas: #: ano de fechamento; F: em funcionamento; D: em processo de desinstitucionalização. 
 

 

Além do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena – FHEMIG, situado na Praça 

Presidente Eurico Gaspar Dutra Nº 374, destacam-se, em Barbacena: 

1. a Clínica Mantiqueira LTDA que está situada na zona rural do município, às 

margens da Rodovia BR 040 km 714, Correia de Almeida, que compreende uma área verde 

de 60 hectares. Fundada em 1969 como um centro de vanguarda para o tratamento de 

portadores de transtornos mentais e comportamentais, especializada também no tratamento de 

dependentes químicos, conta com a expertise de mais de 40 anos na vanguarda da terapêutica 

das pessoas acometidas por estas doenças; 

2. O Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, que foi instituído em 15 de junho de 

1929 sob o nome de Manicômio Judiciário de Barbacena. Foi criado pelo Decreto 7.471 de 31 

de janeiro de 1927. Em 1956 foi denominado Manicômio Judiciário Jorge Vaz e em 1987 

recebe seu atual nome. Localizado na rua Dr. Pena, em Barbacena, o Hospital Psiquiátrico e 

Judiciário Jorge Vaz conta com profissionais de diversas áreas, tais como, psicólogos, 

enfermeiros, assistentes sociais, psiquiatras e agentes de segurança penitenciária a fim de 
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atender e prestar serviços a portadores de doenças mentais que cumprem medidas de 

segurança. Dentre os serviços prestados encontram-se exames toxicológicos e de sanidade, de 

cessação de periculosidade e tratamentos psiquiátricos; 

3. A Casa de Saúde Xavier - Rua Coronel Teófilo, nº 250 – Centro – Barbacena. 

Prédio abriga a Casa de Saúde Xavier, fundada em 1913 e que durante 105 anos foi uma das 

mais importantes referências no tratamento psiquiátrico. A casa será leiloada após 105 anos 

de história. As atividades do local já foram encerradas, exceto por duas áreas que continuam 

em funcionamento devido aos 15 pacientes que ainda se encontram no local esperando por 

suas famílias. Neste ano ocorreu também o fechamento da Casa de Saúde Santa Izabel, a 

demolição do Sanatório Barbacena, e a adequação da Casa de Saúde São Sebastião para 

abrigar uma escola; restando apenas o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB), o 

Sítio Cecília Meireles e a Clínica Mantiqueira em funcionamento no setor de hospitais 

psiquiátricos;  

4. A Casa de Saúde Santa Izabel LTDA – situada na Praça Professor Osmar Faria Nº 

113 – Barbacena. 

Desde que embarcamos na Narrenschiff à “pro-cura” dos loucos, passamos a descrever 

a paisagem que nos cercava. Em meio a esta viagem rumo a lugar algum – ou rumo ao fim, se 

quisermos ser pessimistas, deparamo-nos com as intempéries do percurso. Os demais 

ocupantes do navio, não se importarem conosco, antes mesmo de aportamos num seguro cais, 

eles rumaram pelas Minas num trem de doidos das Gerais. E assim, preocupados com o 

porvir, olhamos com obstinação para frente sem nos aperceber que a água já está tocando a 

cintura e que já não há mais como voltar atrás.  

Do início da viagem até o ponto que navegamos, quando apartamos de Nuremberg, 

tínhamos a única certeza: que seria essa uma viagem longa e inesperada. Tenhamos coragem, 

prossigamos, pois os arquivos, silenciosamente ainda nos aguardam. Ouçam bem essas vozes, 

“sã os” loucos sedentos para nos contarem a história até então silenciada. Ouça o apito do 

trem que, carregando mãe e filha de Sorôco, está prestes de chegar a essa estação. Se ainda 

tivermos aquela coragem da partida será possível prosseguir por entre as montanhas da arte, 

da literatura, da ciência e do jornalismo que também construíram seus discursos para se 

aproximarem do fenômeno loucura. 
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3. CAPÍTULO II – Discursos sobre a loucura 

 

É um desmascaro  

Singelo grito: “O rei está nu” 

Mas eu desperto porque  

Tudo cala frente ao fato de que  

O rei é mais bonito nu
24

. 
 

 

3.1 Do discurso crítico ao discurso midiático denunciativo: imagens e espelhos 

 “O espetáculo da loucura, não só no individuo isolado, mas, e 

sobretudo, numa população de manicômio, é dos mais 

dolorosos e tristes espetáculos que se pode oferecer a quem 

ligeiramente meditar sobre ela”. Lima Barreto. 2017, p.162
25

 

 

Partindo da definição de Lima Barreto sobre a indagação que há muito perpassa as 

preocupações da humanidade, o tema da loucura é retomado nessa tese propondo-se um 

debate que venha contrapor ao modelo amplamente divulgado e que toma as instituições 

psiquiátricas como um campo de concentração e, os modelos assistências, como uma espécie 

de tortura, minuciosamente calculada pela “orquestra irônica, estridente...” de  servidores 

públicos que “da ronda fantástica” de seu sadismo manejam “a serpente” a fazer “doudas 

espirais ...”  

O tom irônico do parágrafo acima intenta demonstrar a necessidade de se ter um 

cuidado com a história construída pelos trabalhadores de saúde que se dedicaram ao cuidado 

dos Cidadãos em Sofrimento Mental, pois não é essa uma tarefa sólita para qual possa 

atribuir-se sem os devidos cuidados, um sentido pejorativo.  

Muitos foram os que cruzaram por essas trilhas: religiosos, filósofos, cientistas; 

médicos, psicólogos, sociólogos, educadores; enfim, cuidadores de todas as ordens. No 

presente empenho, a História será a ciência com a qual se buscara uma melhor compreensão 

desse objeto. Acredita-se que nessa empreitada essa ciência terá condições de percorrer as 

veredas a que o itinerário aqui escolhido nos aponta. 

                                                                 
24

 Fonte: LyricFind - Compositores: Caetano Emmanuel Viana Teles Veloso. Letra de O Estrangeiro © Warner 

Chappell Music, Inc. Disponível em – Spotify; Deezer; Google Play Música. Artista: Caetano Veloso. Álbum: 

Estrangeiro. Data de lançamento: 1989 
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Antes de qualquer coisa, é preciso reconhecer o esforço dos que vieram antes e dizer 

que, por mais que ao olhar de hoje nos pareçam erros, todo o labor até então desprendido foi 

com o intuito de acertar, de fazer o melhor, de se entregar ao cuidar daqueles que, por motivo 

real ou imaginário foram destinados a passarem suas vidas nos manicômios.  

O convite que aqui se faz ao leitor é que este possa percorrer por essas veredas com 

ouvidos bem atentos e sem os pré-conceitos que o tema desperta, pois entre a questão de saída 

e o conceito que provavelmente nos espera quando da chegada se dispõe o real da travessia.  

Todas narrativas contam, de um ponto de vista, portanto, parte de uma história: todas 

contém algum grau de verdades e mentiras, distorções e omissões, deliberadas ou 

inconscientes, motivadas pela inocência ou pelo cinismo. Narrativas não são decalques da 

realidade, mas ficções mais ou menos verossímeis sobre essa realidade, que atendem a 

determinados interesses em detrimento de outros. 

No conto Branca de Neve e os Sete Anões, os Irmãos Grimm relatam a história em 

que uma rainha consultava o seu espelho e frequentemente lhe perguntava quem era a mais 

bela do mundo, ao que o espelho sempre respondia: “Senhora Rainha, vós sois a mais bela”. 

Quando, porém, Branca de Neve fez dezessete anos a rainha, sua madrasta, voltou mais uma 

vez a perguntar ao espelho: “Quem é a mais bela de todas?” O espelho não tardou a dizer: 

“vós sois bela, rainha, isso é verdade, entretanto Branca de Neve possui mais beleza”. 

Diante da revelação, pelo espelho, dessa verdade, enfurecida e cheia de inveja, a 

rainha contratou um caçador e o ordenou que matasse Branca de Neve e lhe trouxesse seu 

coração como prova, na esperança de voltar a ser a mais bela. O caçador ficou inseguro, mas 

aceitou o trabalho. No momento em estava pronto para matar a bela princesa, o caçador 

desistiu ao ver que ela era a menina mais bela que já havia encontrado, e rapidamente 

mandou-a fugir e se esconder na floresta; para enganar a rainha, entregou a ela o coração de 

um jovem veado. A rainha assou o coração e o comeu, acreditando ser de Branca de Neve. 

Passados alguns dias, ao indagar novamente o espelho mágico, a rainha se surpreendeu: 

“Branca de Neve ainda é a mais bela”. 

Apesar de ter escutado essa afirmativa do espelho de que “Branca de Neve não estava 

morta e que era a mais bela”, a madrasta não admitiu e insistiu em sua busca por uma beleza 

que somente se captura no olhar do outro. As palavras vindas do espelho soavam como uma 
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verdade inassimilável. O fato a ser negado era, antes de tudo, a certeza de que a falta jamais 

poderia ser preenchida com as imagens refletidas pela tela plana, mesmo que, necessário fosse 

matar no outro todo e qualquer traço de beleza possível. 

* 

Mais do que contos, imagens e espelhos, essa tese discorre sobre uma tragédia. Uma 

tragédia humana cuja interrogação fora feita quando esse autor ainda estagiava em uma 

clínica psiquiátrica situado na região metropolitana de Belo Horizonte/MG: o que dizer da 

loucura?  

Naquele cenário defrontavam-se duas correntes de pensamento que sustentavam o 

Movimento da Luta Antimanicomial. O primeiro grupo almejava a movimentação política de 

alienados com o intuito de expor as mazelas do hospício e sensibilizar, por meio da exposição 

das imagens, a opinião pública. A tática consistia em levar os internos para as ruas e fazer 

manifestações públicas contra os manicômios. A outra corrente utilizava-se da tática do 

combate de dentro do próprio campo da clínica e entendia que a luta deveria ocorrer na 

dimensão da produção teórica e na condução do tratamento.  

As disputas internas ao movimento não impediram a implosão dos muros que 

trancafiavam a loucura. No cenário político, tramitava na Assembleia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais o projeto que deu origem à Lei nº11802, de 18 de janeiro de 1995 que 

dispunha “sobre a promoção da saúde, a reintegração social do portador de sofrimento mental 

e as ações e serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos”. Na Câmara Federal, o Projeto 

de Lei 3657 de 1989 estava sendo combatido por forças contrárias ao projeto, especialmente 

aquelas que eram ligadas ao empresariado da saúde. Finalmente, em 2001ocorreu a aprovação 

da Lei Nacional de Reforma Psiquiátrica - Lei Nº 10.216, de 6 de Abril de 2001 - que 

estabeleceu critérios “sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redirecionou o modelo assistencial em saúde mental”. 

Fora do campo “psi” circulavam, especialmente por meio da imprensa, as “denúncias” 

dos jornalistas. O italiano Basaglia se transformou em símbolo da luta e sua exclamação no III 

Congresso Mineiro de Psiquiatria, ocorrido em Belo Horizonte no ano de 1979, tornou-se a 

principal arma de ataque aos defensores do modelo centenário da psiquiatria biológica, 

todavia, o debate entre o “discurso midiático denunciativo” e o conhecimento científico, que 
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sustentava a prática manicomial como modelo de tratamento, revelam posições idênticas: 

ambos compreendem a desigualdade como sinônimo da diferença tornando cada um deles, ora 

o espelho, ora a imagem. 

Neste contexto, Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) introduz 

um novo destinatário para seu discurso. Não se trata de enfrentar o discurso 

tecnocientífico da Psiquiatria, no quadro de seus fundamentos epistemológicos ou 

clínicos, nem apenas o discurso burocrático estatal, no quadro da transformação 

normativa. Ambos reproduzem aquilo que o MTSM localiza como problemático: o 

fechamento, a clausura e a circularidade que mantêm a rede de autoridade sobre a 

experiência, sobre as trocas simbólicas e sobre os dispositivos técnicos do 

tratamento. Nesse sentido, a retórica antimanicomial inspirada em Basaglia segue 

uma tática diferente da adotada, por exemplo, pela antipsiquiatria, que questiona o 

tratamento dispensado à loucura no seu próprio solo de constituição histórica e 

adotando como destinatário privilegiado o campo da Psiquiatria. Contra essa retórica 

da exclusão, apresenta-se, portanto, um novo participante produzido e reconhecido 

por uma nova destinação: a opinião pública. (DUNKERS & NETO, 2004, P.117)
26

 

Abre-se aí uma fenda que impede a conciliação entre os atores e as posições em 

disputa. Nesta perspectiva, o modelo centenário da psiquiatria biológica e o discurso 

denunciativo da imprensa, contribuem mais para desqualificar os sujeitos internos do que para 

resgatá-los da condição que se encontravam. Essa é a oportunidade para retomar uma questão 

que prossegue a humanidade por longa data: O que é a loucura?  

Como desdobramento temos a pergunta que deu início à proposta de investigação: 

Quem eram os sujeitos internados no Hospital Colônia de Barbacena no período de 1903 a 

1977? O esforço para responder à primeira pergunta segue de longa data, assim em alguns 

momentos da história, a loucura fora entendida como obra de demônios que tomam o corpo 

do “possuído”; outras vezes enunciada como uma “doença” outras ainda como objeto de uma 

“catástrofe” de um “holocausto”.  

Nesta tese sustenta-se que as respostas construídas ao longo dos anos perdem a 

dimensão trágica e relevam a tática do uso da sensibilidade para mobilizar a opinião pública. 

A aparente contradição entre o discurso midiático denunciativo e o objeto denunciado se 

perde na forma como o discurso se constrói, assim torna-se notório e manifesto, como se verá 

adiante, que o recorte utilizado pela denúncia cuida de destacar apenas aqueles elementos que 

corroboram para a imputação que se pretende e se esquece de que o modo de cuidar revela o 

modo de ser.  
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Antes de adentrar em questões específicas faz-se necessário analisar outra modalidade 

de resposta à indagação que serve de argumento a essa tese. As respostas emitidas pelos 

romancistas e que neste trabalho definiram-se como discurso crítico. Diferentemente dos 

jornalistas e seus discursos denunciativos, os romancistas processam suas conclusões a partir 

do modelo analítico do pensamento. 

 

3.2  Do Discurso Crítico: a Negação das Imagens 

Nessa sessão serão apresentados os trabalhos de três escritores brasileiros que tiveram 

a loucura como objetos de suas analises: Machado de Assis em seu conto ‘O Alienista’; Lima 

Barreto que em ‘Diário do Hospício’ e ‘O Cemitério dos Vivos’ descreve o manicômio de 

dentro, como paciente; e, por último, João Guimarães Rosa, em seu três contos – ‘Sorôco’, 

‘Darandina’ e ‘A Terceira Margem do Rio’ – onde nos revela o mundo da loucura e parte do 

mundo dos sertões das Gerais. 

3.2.1 De “Bastilha da razão humana” a “Campo de concentração nazista” 

Em “O Alienista (1882)
27

” Machado de Assis, o Bruxo do Cosme Velho, expõe as 

contradições da nascente psiquiatria brasileira e seus métodos de tratamento, o hospital 

psiquiátrico. A partir de uma análise crítica o romancista cuida para que sua obra de arte 

permaneça no mundo ficcional e produza escanção na realidade. Seus atores são personagens 

que dão corpo à cena trágica, têm nomes fictícios que guardam a condição ética da não 

exposição. Enquanto arte, O Alienista machadiano cumpre a função de apontar que “o mundo 

pode ser assim”.  

Em Machado, o discurso crítico não se coloca como verdade transformada em dogma, 

diferentemente do modelo discursivo midiático e denunciativo que busca, para se fazer aceito, 

estabelecer-se como axioma a apontar caminhos e conduzir ações. O discurso crítico 

machadiano preserva a leveza estética da arte que coloca por terra a robustez das explicações 

e as incoerências acusatórias. 

Machado de Assis disseca, a partir do discurso crítico, o modelo assistencial 

fundamentado no cientificismo positivista, que vinha sendo implementado nos hospícios 
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brasileiros a partir do terceiro quartel do sec. XIX. Ele apontava as limitações da psiquiatria 

vigente. Todavia, essa não era uma exclusividade brasileira.  

A tese defendida no Congresso internacional de Alienistas, realizado em Paris em 

1889, definiu o labor manual como forma de recuperação moral de alienados. Com isso, a 

proposta para a solução do problema dos asilos passou a ser a de se criar Colônias para 

doentes crônicos, abrindo vagas para doentes curáveis nos asilos.  

Conforme Lima (2009) Machado de Assis vinha colocando a loucura no centro da 

cena. No conto 'O Alienista' ele:  

“relata a história da criação de um asilo numa pequena cidade no interior do Brasil, 

o escritor nos oferece análise precisa e contundente, mas também extremamente 

irônica, do que foi a prática psiquiátrica brasileira em seu início. Satirizando a 

adesão incondicional à ciência e mostrando crítica ferina à psiquiatria que se 

desenvolvia no século XIX, Machado de Assis aborda inúmeras questões ao longo 

do conto: o processo de disciplinar e transformar em patologias as singularidades; a 

loucura, que aparece às vezes onde é esperada – nos loucos, no asilo –, às vezes 

onde não a procuramos – no médico, no poder político, nas relações conjugais. 

LIMA (2009, p.642)
28

 

Ao despotismo científico do personagem Simão Bacamarte, o “Bruxo”, interpela por 

meio daquele “movimento de luta antinosocomial” que “ficou célebre com o nome “Revolta 

dos Canjicas”, antevendo desse modo, a primeira reforma psiquiátrica que se conhece no 

Brasil, ocorrida no contexto da Primeira República, em 1890, e que seguiu as recomendações 

do Congresso de Paris. 

“O barbeiro declarou que iam dali levantar a bandeira da rebelião e destruir a Casa 

Verde; que Itaguaí não podia continuar a servir de cadáver aos estudos e 

experiências de um déspota; que muitas pessoas estimáveis, e algumas distintas, 

outras humildes, mas dignas de apreço, jaziam nos cubículos da Casa Verde; que o 

despotismo científico do alienista complicava-se do espírito de ganância, visto que 

os loucos, ou supostos tais, não eram tratados de graça: as famílias, e em falta delas 

a Câmara, pagavam ao alienista... O barbeiro, depois de alguns instantes de 

concentração, declarou que estava investido de um mandato público e não restituiria 

a paz a Itaguaí antes de ver por terra a Casa Verde — “essa Bastilha da razão 

humana”, — expressão que ouvira a um poeta local e que ele repetiu com muita 

ênfase. Disse, e a um sinal todos saíram com ele”. 

Não seria forçoso comparar a cena descrita em o Alienista com a visita do psiquiatra 

italiano Franco Basaglia, em julho de 1979, quando este foi convidado a participar de um 

seminário de Psiquiatria Social, promovido pela Associação de Psiquiatras do Estado de 

Minas Gerais, em Belo Horizonte, por ocasião III Congresso Mineiro de Psiquiatria. 

                                                                 
28

 LIMA, Elizabeth Maria Freire de Araújo. Machado de Assis e a psiquiatria: um capítulo das relações entre arte 

e clínica no Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, n.3, jul.-set. 2009 p.641-654. 



54 

 

Basaglia, que falaria sobre a comunidade terapêutica, chegou à sede do curso, mas 

não queria falar. A visita ao Hospital-Colônia de Barbacena teve um impacto tão 

violento sobre ele a ponto de deixá-lo profundamente deprimido.  No início, houve 

um silêncio pesado e depressivo, mas o público pediu-lhe para falar. Basaglia 

iniciou seu pronunciamento falando “você precisa lutar de dentro da 

instituição”. “Há lugares no mundo onde a história parou”, e “há situações em que é 

impossível encontrar soluções de compromisso, porque se o fizermos vamos nos 

comprometer com a morte, e com a morte há compromisso possível”. Basaglia, que 

nos últimos dias tinha visto uma situação que ele descreveu como “pior que um 

campo de concentração”, comoveu o público.  

Enquanto Machado busca na figura da Tomada da Bastilha, evento central da 

Revolução Francesa de 1789, elementos para sustentar seu discurso crítico e antecipar os 

debates do Primeiro Congresso Mundial de Psiquiatria de em Paris que desencadeou, àquela 

época, a reforma psiquiátrica, Basaglia recorre às lembranças da Segunda Guerra Mundial e 

evoca a figura do campo de concentração como elemento análogo ao hospital psiquiátrico. 

Por meio desse discurso midiático denunciativo ele suscitou uma serie discursiva de novas 

acusações que foram utilizadas inclusive pelo próprio sistema para resolver suas contradições.  

É possível, portanto, destacar que o discurso crítico, produzido pela genialidade de 

Machado de Assis, possibilitou avanços no modelo de tratamento psiquiátrico até então 

praticado no Brasil. As críticas contidas em O Alienista inspiraram e ainda inspiram novas 

formas de tratamento. Ao não se limitarem ao modelo midiático denunciativo, a crítica 

machadiana produz uma revolução que transformou efetivamente o modelo, por outro lado, o 

denuncismo se restringiu em apenas deslocar o foco e distorcer a imagem diante do objeto 

real que vê a si mesmo refletido como em espelho. 

3.2.2 De Mansão dos Mortos
29

 ao Cemitério dos Vivos 

Lima Barreto é um autor que fala do lugar de paciente e de dentro do manicômio. No 

romance O cemitério dos vivos, tal como no Diário do hospício, Lima Barreto documenta sua 

passagem pelo Hospício Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro, onde esteve internado 

por duas vezes por delírios alcoólicos, de 18 de agosto a 13 de outubro de 1914 e de 25 de 

dezembro 1919 a 2 de fevereiro de 1920. Nestes textos Barreto (1953) descreve as condições 

e contradições asilares, de hotelaria, alimentação, vestuário e de higiene do Hospício 

Nacional. 

Quando, pela primeira vez, recolheram-me ao Hospício, de fato a minha crise era 

profunda e exigia o meu afastamento do meio que me era habitual, para varrer do 
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meu espírito as alucinações que o álcool e outros fatores lhe tinham trazido. Durou 

ela alguns dias seguintes; mas ao chegar ao pavilhão, já estava quase eu mesmo e 

não apresentava e não me conturbava a mínima perturbação mental. Em lá 

chegando, tiraram-me a roupa que vestia, deram-me uma de “casa”, como lá se diz, 

formei em fileira ao lado de outros loucos, numa varanda, deram-me uma caneca de 

mate e grão e, depois de ter tomado essa refeição vesperal, meteram-me num quarto-

forte. (BARRETO, Lima. 2017, p.145) 

Barreto pormenoriza a admiração que lhe fora inspirada por aqueles homens rústicos 

que trabalhavam no Hospício Nacional. Para Barreto (2017, p.44) “eram eles os portugueses, 

mal saídos da gleba do Minho, os brasileiros, da mais humilde extração urbana, pudessem ter 

tanta resignação, tanta delicadeza relativa, para suportar os loucos e suas manias”.  

Sobre os pacientes, Lima Barreto (2017, p.44) observa que “nem todos eram 

insuportáveis; na maioria, eram obedientes e dóceis; mas os poucos rebeldes e aqueles que se 

enfureciam, de quando em quando, são por vezes de fazer um homem perder a cabeça”. 

O esforço de Barreto foi o de trazer a público, sem o enredo denunciante, uma 

realidade contida nos sujeitos que utilizavam e faziam funcionar o manicômio: por um lado os 

cuidadores que tinham a paciência e delicadeza de trato para com os pacientes. Por outro lado, 

esses, que com suas manias, vícios, hábitos e limitações impostos pelas doenças, por muitas 

vezes, eram capazes de se comportarem de forma a se exigir admoestações e reprimendas 

mais severas.  

Obviamente que, em condições como essas, muitos cuidadores se permitiram sair de 

suas funções e realizar intervenções de forma irregular ou exagerada. Pode-se dizer que essa 

atitude era uma exceção e não a regra do tratamento. Convém ainda lembra que relatos de 

sevicias eram comuns, tanto nas dependências da praia vermelha, como na maioria dos 

hospícios da República velha. Mais uma vez reitera-se que esse tipo de tratamento não era 

uma singularidade brasileira, pois apenas reproduziam praticas correntes em manicômios 

europeus do século XIX. 

Apesar da questão acima descrita, Barreto (2017, p.145) nos revela que no Hospício da 

Praia Vermelha havia um guarda que um era galego baixo, forte, olhar medido, sagaz e bom. 

Era um primitivo, um campônio, mas nunca o vi maltratar um doente.  

Quanto ao perfil do doente Barreto (2017, p.164) nos revela que:  
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“Os loucos são de proveniência as mais diversas; originam-se, em geral, das 

camadas mais pobres da nossa gente pobre. São pobres imigrantes italianos, 

portugueses, espanhóis e outros mais exóticos; são negros roceiros, que levam a sua 

humildade, teimando em dormir pelos desvãos das janelas sobre uma esteira 

ensebada e uma manta sórdida; são copeiros, são cocheiros, cozinheiros, operários, 

trabalhadores braçais e proletários mais finos: tipógrafos, marceneiros etc.”. 

(BARRETO, Lima. 2017, p.164) 

Por fim, Barreto (2017, p.167) considera que:  

“A noção do horror que se tem da loucura não parte da verdadeira causa. O que 

todos julgam é que a coisa pior de um manicômio é o ruído, são os desatinos dos 

loucos, o seu delirar em voz alta. É um engano. Perto do louco, quem os observa 

bem, cuidadosamente, e une cada observação a outra, as associa num quadro geral, o 

horror misterioso da loucura é o silencio, são as atitudes, as manias mudas dos 

doidos. (BARRETO, Lima. 2017, p.167) 

 

3.2.3 “Errantes e Exilados”: Sorôco, Darandina e a Terceira Margem do Rio. 

Falando na perspectiva do familiar do louco, o peticionário do tratamento, Guimarães 

Rosa aponta o deslocar da loucura. Primeiro em Sorôco, sua mãe e sua filha. Barbacena torna-

se nossa “Nuremberg” mineira, cidade que recebe, sem cobrar nada em troca, os loucos 

vindos de longe. A filha e a mãe de Sorôco partem para o exílio e desembarcam em um dia 

qualquer. O canto pungente de ambas ainda ecoa e continuará mesmo em eco, sendo o 

mesmo, canto que pôde se ouvir em todos os cantos e por longos anos. Como muitas outras 

filhas e mães que partiram com a única certeza, a chegada, e que chegariam sem próxima 

partida. No devagar mineiro do trem que atravessa equilibrado os trilhos que levam ao longe.  

Segundo, o pai, que com seu barco busca outra margem, a terceira. No divagar leitoso 

do barco, essa “Stultifera Navis” liga, como o sonho, a água e a loucura. Em Minas, a 

navegação dos loucos se desloca em um carrilhar do trem da loucura. Trem que se liga aos 

trilhos quando o pai se faz ausência. O trem de doido corre o trilho - trilho-trilho, o trilho – 

pondo perpétuo até Barbacena. (Guimaraes Rosa. 1969, p.52). Em 'A Terceira Margem do 

Rio', Guimarães Rosa narra a história de um pai em uma canoa à procura do outro do lado de 

lá.  

Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo — a 

sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida longa. Nosso pai não voltou. Ele 

não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles 

espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca 

mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que 

não havia, acontecia. Rosa. 1969, p.49 
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Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava, nunca mais se falou, os anos 

todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou, então, todos. 

(Rosa. 1969, p.53). 

Fechado no navio, de onde não se escapa, o louco é entregue ao rio de mil braços, ao 

mar de mil caminhos, a essa grande incerteza exterior a tudo. É um prisioneiro no 

meio da mais livre, da mais aberta das estradas: solidamente acorrentado à infinita 

encruzilhada. É o Passageiro por excelência, isto é, o prisioneiro da passagem. E a 

terra à qual aportará não é conhecida, assim como não se sabe, quando desembarca, 

de que terra vem. Sua única verdade e sua única pátria são essa extensão estéril entre 

duas terras que não lhe podem pertencer. (Foucault, 2012, p.12) 

Terceiro, em Darandina, a loucura encontra o equilíbrio ao sair do chão. O louco 

consegue, num malabarismo sensato, o equilíbrio no alto de uma palmeira, tornada, dessa 

forma, um lugar mais humano. É do alto que a loucura ouve as vozes embaixo a gritar: Salta, 

salta... Gerando o equilíbrio entre sua fragilidade e a fragilidade do outro que observa o 

espetáculo. 

Essa modalidade discursiva, tão utilizada por nossos escritores, demonstram que a 

história deve ser construída de frente, sem subterfúgios, sem espetáculos que possam 

asseverar regras imutáveis e impolidas. Trazer as fragilidades da alma humana para o debate 

exige um cuidado para que, ao convocar os demônios, não seja também necessário exorcizá-

los.  

3.3 O Discurso Midiático Denunciativo: Sobre a Denegação e as Imagens 

3.3.1 “A Sucursal do Inferno”: exorcizando demônios 

Toda história tem outra por trás dela. A do 

Holocausto Brasileiro não foge a esta regra. 

Arbex. 2013, p.137
30

 

Em outubro de 1960 o advogado, economista e banqueiro José de Magalhães Pinto se 

elegeu governador de Minas Gerais por uma coligação liderada pela UDN, vencendo o 

candidato Tancredo Neves (PSD) que fora apoiado pelo então governador José Francisco Bias 

Fortes (PSD). O udenista assumiu o governo em 31 de janeiro de 1961 e concluiu o mandato 

em 31 de janeiro de 1966. 

Logo que iniciou seu mandato como governador, José de Magalhães Pinto solicitou ao 

então secretário de Saúde, Roberto Resende, que fizesse uma varredura na área da saúde, 

principalmente na instituição da cidade natal de José Bias Fortes, que acabara de deixar o 

                                                                 
30
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governo mineiro. Em abril de 1961, acompanhados do secretário de Saúde, o fotógrafo Luiz 

Alfredo
31

 e o companheiro de pauta José Franco chegaram ao município de Barbacena na 

hora do almoço e logo foram recebidos pelas freiras que trabalhavam no Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Barbacena.  

– Mas o que será que existe aqui de tão grave? Indagou Luiz Alfredo.  

Embora não compreendendo as razões que levaram o chefe de redação da revista 'O 

Cruzeiro' Eugênio Silva a encaminhá-los àquele lugar, já impressionado, o fotógrafo se 

deparou com o portão de ferro que daria acesso ao interior do Centro, em Barbacena.  

Durante aquelas seis horas que permaneceram no Hospital Colônia de Barbacena, 

fotógrafo e repórter identificaram as imagens recolhidas para a reportagem “A sucursal do 

inferno”, publicada pela revista 'O Cruzeiro' como “os mais apavorantes registros de um 

cenário extremamente cruel e desumano”. 

“Passamos pelo portão de ferro do manicômio e vimos uma gente maltrapilha 

andando largada pelo pátio em um silêncio sepulcral. Distanciei-me do grupo de 

visita, comecei a fotografar sozinho e fiquei bastante chocado. Ainda havia 

democracia no país àquela época, em uma cidade linda conhecida como ‘Cidade das 

Rosas’. Como poderia haver algo desse tipo?”
32

. 

Subliminar às cenas registradas, a reportagem encomendada pelo Governo de Minas 

Gerais, fazia parte de um plano estratégico que tinha por objetivo a construção de um 

processo de doutrinação a ser operado por organizações midiáticas, dentro de uma corrente 

ideológica, articulado com a imprensa norte-americana, a fim de moldar a opinião pública na 

defesa dos interesses da elite nacional e do capital estrangeiro. Desse processo, coordenado 

pelo complexo IPES/IBAD
33

 participava, dentre outros veículos, O Cruzeiro, revista semanal 
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 Luiz Alfredo, hoje com 71 anos, trabalhava na época para a prestigiada revista semanal O Cruzeiro, que 

circulou entre 1928 e 1975. A convite de Magalhães Pinto, então governador de Minas Gerais, o fotógrafo partiu 

ao lado do repórter José Franco para conhecer as instalações do hospital. O que encontrou lá o marcou 

profundamente. <https://www.vice.com/pt_br/article/ezgpmj/o-luiz-alfredo-fotografou-o-holocausto-brasileiro> 

acesso em 02/01/2019 
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Paiva e Paulo Ayres Filho – fariam parte dessa organização e da sua entidade-irmã, o Instituto de Pesquisas e 

Estudos Sociais (IPES), constituída dois anos e meio depois. Em entrevista concedida em 1998 à Folha de 

S.Paulo, o general reformado Hélio Ibiapina revelou que o IBAD possuía ligações com a Agência Central de 

Inteligência (CIA) estadunidense e que ele foi encarregado, pelo então Presidente da República, general Castelo 

Branco, de confirmar a veracidade dessa informação. O Instituto acabou sendo extinto em dezembro de 1963, 

por ordem judicial, sendo integrado ao Serviço Nacional de Informações (SNI) do Brasil. 
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ilustrada brasileira, lançada no Rio de Janeiro em 10 de novembro de 1928, editada pelos 

Diários Associados de Assis Chateaubriand e que deixou de circular em julho de 1975. 

 “A ação do complexo IPES/IBAD dentro das Forças Armadas visava a 

neutralização do dispositivo popular de João Goulart e a minimização do apoio 

militar a diretrizes políticas socialistas e populistas. A elite orgânica foi também 

responsável por estimular, entre os militares, grupos favoráveis ao golpe. Sua ação 

foi sincronizada dentro de um plano geral, cujo alcance nem sempre era de total 

conhecimento de seus vários membros e participantes.” (DREIFUSS, 2008, p.382). 

Depois de neutralizar seus adversários locais e da renúncia de Jânio Quadros, 

Magalhães Pinto entrou em rota de colisão com o governo Goulart. Em meados de 1963, 

Magalhães Pinto envolveu-se diretamente nas articulações que visavam à derrubada do 

presidente. Coroando os resultados da campanha política, ideológica e militar, em 10 de abril 

de 1964 foi publicada a “Edição histórica da Revolução” pela revista 'O Cruzeiro', celebrando 

o governador Magalhães Pinto como herói. A reportagem, assinada por Oswaldo Amorim, 

Luiz Alfredo e José Nicolau salientava que o Governador foi o “articulador e iniciador do 

movimento que culminou com o afastamento do presidente João Goulart”. Os autores da 

reportagem afirmavam ainda que Magalhães Pinto “foi aclamado em Minas como o grande 

herói da insurreição vitoriosa e calorosamente festejada em todo o Estado”. Magalhães Pinto 

“iniciou a histórica arrancada pelas liberdades democráticas com um vigoroso manifesto”.  
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Figura 10 - Capa da “Edição histórica da Revolução da revista O Cruzeiro, de 10 de abril de 

1964 

Fonte: Revista O Cruzeiro: Ano 1964, edição de 10 de abril de 1964. 

Apesar de Bias Fortes ter assinado o manifesto redigido pelo governador Magalhães 

Pinto, favorável ao novo regime em apoio ao golpe de 1964, é necessário aqui destacar o 

ataque da imprensa ao ex-governador José Bias Fortes, em 1961. Assim, questionou-se: em 

que medida as mazelas do modelo manicomial se constituíam como o problema a se 

efetivarem modificações humanizantes? As preocupações das denúncias, da revista e mesmo 

do secretário de saúde, eram afetas ao problema do hospital ou apenas perfazia uma ação 

orquestrada com objetivos golpistas e antidemocráticos? 

Contraditoriamente, em 1961 na reportagem “Sucursal do Inferno”, afirmava-se que: 

“O novo secretário de Saúde, Dr. Roberto Ressente, homem sensível aos problemas 

de sua pasta. Medico dos mais eminentes, não faz política e não permite que essa se 

instale na sua área de comando. Quando ele abriu a as portas do Hospital-Colônia 

aos repórteres Flavio Ferreira e José Inácio, do “Diário da tarde
34

” de Belo 

Horizonte, e a este de “O Cruzeiro”, ele fez com pura intenção de mostrar o que 

estava errado e o que deveria ser reparado. No seu entender, nada na administração, 

deve ficar oculto ao conhecimento do povo. Nem ele nem o atual diretor do 

Hospital-Colônia, Dr. Geraldo Xavier, têm culpa pelo abandono do manicômio. 
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 O Diário da Tarde foi um jornal de Belo Horizonte que pertenceu ao grupo Diários Associados. Circulou por 

77 anos, até ser extinto no dia 30 de julho de 2007. 
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Estão começando, ambos agora. E já tem planos para modificar aquele próprio 

estado, transformando-o num hospital humano”. Revista “O Cruzeiro” edição de 13 

de maio de 1961.
35

 

Eximindo o secretario e o diretor do hospital de “culpa”, sem fazer políticas, a abertura 

do hospital passa a se justificar pela necessidade de não permitir que nada ficasse oculto ao 

conhecimento do povo, pura ironia, e a isso se prestaram, repórteres e imprensa. 

“A eficiente articulação empreendida, que garantiu a adesão de elementos decisivos, 

e a rapidez e ação foram preciosos para a fulminante vitória das forças democráticas. 

Durante todo o desenrolar da crise, o Sr. Magalhães Pinto permaneceu no Palácio da 

Liberdade, cercado pelo seu “staff” e em permanente contato com os Generais 

Carlos Luís Guedes. Comandante da ID-4 (sediada em Belo Horizonte) e Olímpio 

Mourão Filho, Comandante da 4.ª Região Militar (Juiz de Fora) e fazendo ligações 

para outros chefes militares e vários Governadores de Estado. Somente saiu, no dia 

1.º, para visitar os quartéis do 12.º RI e da Polícia Militar, o Destacamento de Base 

Aérea (único núcleo rebelado da FAB) e o Centro de Recrutamento de Voluntários, 

acompanhados do Cel. José Geraldo de Oliveira, comandante da Polícia Militar, Cel. 

José Guilherme, chefe do Gabinete Militar (ambos foram peças importantes do 

movimente que eclodiu em Minas e se alastrou no País) e dos Senadores Milton 

Campos e Afonso Arinos — nomeados secretários sem Pasta do governo mineiro. A 

vitória final, vibrantemente festejada pelo povo de Minas, teve no tranquilo e 

decidido Governador Magalhães Pinto o seu grande comandante e maior alvo das 

manifestações populares em todo o País.” O Cruzeiro (1964). 

Com tudo isso o episódio ocorrido em Barbacena teve um importante papel tático na 

preparação do “holocausto”. Não se trata do “genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do 

Brasil”, mas sim da preparação para um feito maior, o Golpe Militar de 1964. Os canais de 

persuasão contribuíram enormemente com a divulgação de publicações e a propaganda 

ideológica do “Terceiro Reich brasileiro”. No Brasil, os carrascos se faziam presente nos 

“campos de concentração; outrossim, eram participantes e testemunhas da bárbara cena que 

eles próprios, com suas lentes e reportagens, construíam. Com sua a retórica assimétrica e 

detratora, com a função da propaganda e o uso dos meios de comunicação de massa que 

foram cruciais nesse processo. 

A elite orgânica do complexo IPES/IBAD, que também publicava, diretamente ou 

através de acordo com várias editoras, uma serie extensa de trabalhos, incluindo livros, 

panfletos, periódicos, jornais, revistas e folhetos preparavam a estratégia e aguardavam o 

momento tático oportuno. Massacrada a instituição pública, iniciou-se o processo de recessão, 

arrocho sob os trabalhadores e saqueamento do estado por meio da iniciativa privada.  

“O IPES conseguiu estabelecer um sincronizado assalto à opinião pública através de 

seu relacionamento especial com os importantes jornais, rádios e televisões nacionais, 
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inferno”, escrita por José Franco e fotografada por Luiz Alfredo 
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como: os Diários Associados (poderosa rede de jornais, rádio e televisão de Assis 

Chateaubriand, por intermédio de Edmundo Monteiro, seu diretor-geral e líder do 

IPES), a Folha de São Paulo (do grupo de Octávio Frias, associado do I PES), o 

Estado de S. Paulo e o jornal da Tarde (do Grupo Mesquita, ligado ao IPES, que 

também possuía a prestigiosa Rádio Eldorado de São Paulo). Diversos jornalistas 

influentes e editores de O Estado ele S. Paulo estavam diretamente envolvidos no 

Grupo de Opinião Pública do IPES o Entre os demais participantes da campanha 

incluíam-se: J. Dantas, do Diário de Notícias, a TV Record e a TV Paulista, ligadas ao 

IPES através de seu líder Paulo Barbosa Lessa, o ativista ipesiano Wilson Figueiredo 

do Jornal do Brasil, o Correio do Povo, do Rio Grande do Sul e O Globo, das 

Organizações Globo do grupo Roberto Marinho, que também detinha o controle da 

influente Rádio Globo, de alcance nacional. Eram também "feitas" em O Globo 

notícias sem atribuição de fonte ou indicação de pagamento e reproduzidas como 

informação fatual. Dessas notícias, uma que provocou um grande impacto na opinião 

pública foi que a União Soviética imporia a instalação de um Gabinete Comunista no 

Brasil, exercendo todas as formas de pressões internas e externas para aquele fim." 

(DREIFUSS, 2008, p.233)
36

. 

 

Tendo por objetivo desestabilizar o recém-empossado governador de Minas Gerais 

José Francisco Bias Fortes, Magalhães Pinto contratou a revista 'O Cruzeiro' para em abril de 

1961 disparar seu primeiro bombardeio contra o rival. Em sua outra história por trás da 

história, a jornalista Daniela Arbex assinala: 

 

O fotógrafo da revista O Cruzeiro Luiz Alfredo estava prestes a registrar as imagens 

mais dramáticas da sua carreira, embora não soubesse disso, quando se deparou com 

o portão de ferro que daria acesso ao interior do Colônia, em Barbacena, naquele 

abril de 1961. Acompanhado do colega José Franco, ele viajou para a cidade dos 

loucos, depois que o chefe de redação, Eugênio Silva, descobriu que o então 

secretário de Saúde do governo Magalhães Pinto, Roberto Resende, estava 

preparando uma varredura na área da saúde, principalmente na instituição da 

cidade natal de José Bias Fortes, que acabara de deixar o governo mineiro. Aos 

vinte e oito anos, Luiz Alfredo escreveria seu nome na história. Acompanhados do 

secretário, ele e o repórter chegaram ao município na hora do almoço. — Mas o que 

será que existe aqui de tão grave? — perguntou Luiz Alfredo ao companheiro de 

pauta, no momento em que eram recebidos por freiras que trabalhavam no hospital. 

Na companhia delas, ele e José Franco foram convidados a entrar. Ouviram o 

barulho dos cadeados sendo abertos. Quando as correntes que guardavam a porta de 

acesso ao pátio foram destrancadas, os olhos acostumados a tantas tragédias não 

puderam acreditar na cena que se desenhava. (ARBEX. 2013, p. 137) 

 

3.3.2 Emergindo dos Porões da Loucura: das Histórias por trás da História 

 

Com o mesmo modelo do discurso midiático denunciativo, nos estertores do regime 

militar, os jornalistas fizeram novas denúncias. 
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No afã de desvendar “a Histórias Por Trás da História” Arbex (2013, p. 168) nos 

revela a maneira pela qual o fotógrafo da revista O Cruzeiro Luiz Alfredo registrou “as 

imagens mais dramáticas da sua carreira, embora não soubesse disso, quando se deparou 

com o portão de ferro que daria acesso ao interior do Colônia, em Barbacena, naquele abril 

de 1961.  

Possivelmente, as cenas deixadas pelo jornalista José Franco e o fotografo Luiz 

Alfredo foram as mesmas encontradas e retomadas por Iram Firmino e Helvécio Raton em 

1979. Foi neste contexto que Franco Basaglia utilizou do termo campo de concentração para 

se referir ao CHPB, transformando assim todo “esforço de acolhimento” em sarcasmos e 

tortura. Talvez fosse difícil se pronunciar dessa forma em Goriza e Trieste da Itália fascista. 

Convém aqui destacar que o CHPB não representava uma especificidade no modelo 

assistencial brasileiro, não se tratava de um cenário específico, em qualquer hospício do Brasil 

o fundo e a cena se repetiriam. 

Menos sorte teve a própria Daniela Arbex, para quem o cenário já era outro, já haviam 

se fechado as cortinas do manicômio. O uso político dessa frase cunhada por Basaglia 

encontrou ressonâncias já bem distante e extemporaneamente no Holocausto de Arbex (2013, 

p. 137) “A loucura que desfilava diante dos seus olhos não o impressionava, e sim as cenas de 

um Brasil que reproduzia, menos de duas décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, 

o modelo dos campos de concentração nazistas”. 
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4. CAPÍTULO III - A legislação brasileira sobre alienação mental 

O Direito sofre influência das relações sociais e sobre elas incide, o que realça a 

importância de examinar a legislação brasileira para contextualizar a forma de tratamento 

utilizado em Barbacena, no CHPB. O objetivo desse capítulo consiste em analisar a legislação 

brasileira sobre alienação mental, para relacionar as concepções de saúde, doença e loucura 

com as teorias psiquiátricas aplicadas ao contexto manicomial do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Barbacena, estabelecimento anexo à Assistência de Alienados no Estado de 

Minas Gerais. 

Diante da necessidade de se compreender a gênese das instituições homiziares 

brasileiras, destinadas ao tratamento de Alienados, julgou-se prudente recuar o marco da 

coleta de dados ao ano de 1830, posto que, o objeto aqui investigado alude à criação do 

Hospital Colônia de Barbacena em 1903
37

. Essa escolha tática se justifica por ser 1830, o ano 

de publicação do Código Criminal do Império do Brasil. Foi nesse dispositivo que, pela 

primeira vez, referiu-se à alienação mental como objeto da regulação jurídica. 

O exame do processo de construção, implantação e consolidação do paradigma que 

configurou os parâmetros de medicamentação da loucura e estabeleceu o tratamento 

nosocomial como modelo de assistência a alienados no Brasil, utilizou como fontes, os 

Decretos e as Leis que versavam sobre o tema. Segundo o psiquiatra Manuel Olavo Loureiro 

Teixeira (2008). 

A instauração do hospício como projeto de cura, surge no Brasil como símbolo da 

reconstrução de um Estado Monárquico conservador, centralizado e católico, 

ameaçado pelas concessões liberais feitas durante a Regência. No contexto, 

portanto, de uma Restauração e não, como no caso da França, de uma Revolução 

inspirada pelo ideário iluminista. O Hospício nasce entre nós num Estado 

oficialmente religioso, surgindo como um símbolo e homenagem à ciência, num 

nascente Império mestiço ao sul do Equador, ávido por mostrar-se em sintonia com 

a modernidade representada pelo continente europeu
38

. (TEIXEIRA 2008). 

A estruturação da proposta assistencial, fundamentada na psiquiatria francesa do 

século XVII, esteve sempre imbricada com a sistematização do aparato jurídico que abalizou 

a necessidade de reclusão dos “alienados” em estabelecimentos especialmente construídos 

para esse fim, pois a política voltada aos alienados à época tinha como fundamento: 

“a construção da loucura como doença mental, a proliferação de instituições 

asilares especialmente destinadas aos alienados, enfim, a formulação de políticas 
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públicas de tratamento/repressão dos doentes mentais identificados com base nos 

limites, cada vez mais abrangentes, da anormalidade, caracterizar-se-ia como um 

processo desencadeado entre os anos 30 do século XIX e os anos 20 do século 

seguinte. Processo esse profundamente marcado por continuidades e 

descontinuidades que integravam, por meio de ritmos próprios e, muitas vezes, 

desarmônicos, as rupturas e permanências do movimento complexo das 

transformações globais pelas quais passava o conjunto da sociedade brasileira 

durante aquele período
39

” (ENGEL, 2001, p. 330).  

A partir dessas considerações, verificou-se nas normas jurídicas sobre alienação 

mental, a pertinência do pressuposto adotado nesta tese: de pensar o Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Barbacena no contexto da Assistência de Alienados no Estado de Minas 

Gerais, cuidando sempre para não restringir toda a práxis ali desenvolvida ao estigma de um 

“campo de concentração
40

” ou à tragédia do “holocausto
41

”, como apontaram o psiquiatra 

italiano Franco Basaglia e a Jornalista Daniela Arbex, respectivamente. 

Em outras palavras, a compreensão que os legisladores e os alienistas brasileiros 

tiveram, durante a construção dos primeiros fundamentos da Assistência a Alienados no país, 

foi sistematizada no material legislativo sobre alienação mental. Essa premissa se constitui 

como o ponto de partida para se afirmar que “as representações oficiais acerca da loucura” 

nutriram o debate que fez alusão aversiva à História da Loucura no Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Barbacena, no período compreendido entre 1903 a 1977, inclusive.  

 

                                                                 
39

 Grifo meu. 
40

 “Penso che sia interessante cercare di situare il lettore nel clima che si era creato dopo una settimana di lavoro 

con Franco Basaglia, al quale avevamo fatto vedere tutta la rete degli ospedali psichiatrici pubblici che facevano 

parte della "Fundaçao hospitalar do Estado de Minas Gerais", cioè l'ospedale Galha Veloso, l'istituto Raul 

Soares, e il "Centro hospitalar psiquiátrico di Barbacena". La visita ai primi due ospedali lo aveva già 

impressionato, lasciandolo molto scosso. La visita al terzo ebbe su di lui un impatto tanto violento da lasciarlo 

profondamente depresso. Basaglia, che doveva parlare di comunità terapeutica, arrivò alla sede del corso ma non 

voleva parlare. All'inizio ci fu un silenzio pesante e depressivo ma il pubblico lo incitava a parlare. Basaglia si 

mise allora a parlare dela storia della psichiatria scandendo il suo discorso con frasi come "è necessario lottare 

dall'interno dell'istituzione". Parlando dell'epoca pre-pineliana, disse: "ci sono posti nel mondo in cui la storia si 

è fermata", e "ci sono situazioni in cui è impossibile trovare soluzioni di compromesso perché se lo facciamo 

stiamo andando al compromesso con la morte, e con la morte non c'è compromisso possibile". Basaglia, che in 

questi giorni aveva visto una situazione che lui stesso definiva "peggiore di un campo di concentramento", 

commosse il pubblico”. “LE CONFERENZE A BELO HORIZONTE. I DUE VIAGGI A BELO HORIZONTE. 

La testimonianza di Antonio Soares Simone e il dibattito di luglio”. In: BASAGLIA, Franco. CONFERENZE 

BRASILIANE. Raffaello Cortina Editore, Milano 2000. 
41

 “Sessenta mil pessoas perderam a vida no “Colônia”. As cinco décadas mais dramáticas do país fazem parte 

do período em que a loucura dos chamados normais dizimou, pelo menos, duas gerações de inocentes em 18.250 

dias de horror. Restam hoje menos de 200 sobreviventes dessa tragédia silenciosa. Boa parte deles está aqui 

neste livro. E é pelo olhar das testemunhas, das vítimas e de alguns de seus algozes que a história do Holocausto 

Brasileiro começa a ser contada. [...] Toda história tem outra por trás dela. A do Holocausto Brasileiro não foge 

a esta regra”. ARBEX, Daniela. Holocausto Brasileiro - Vida, Genocídio e 60 Mil Mortes No Maior Hospício 

do Brasil. São Paulo – SP. Geração Editorial, 2013. 
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4.1 A legislação brasileira e as representações sobre a loucura 

“Todos os seres têm suas leis; a Divindade possui suas leis, o mundo material possui 

suas leis, as inteligências superiores ao homem possuem suas leis, os animais 

possuem suas leis, o homem possui suas leis [...] Antes da existência das leis 

elaboradas, havia relações de justiça possíveis. Dizer que não há nada de justo ou 

injusto além daquilo que as leis positivas ordenam ou proíbem é dizer que antes de 

se traçar o círculo todos os raios não são iguais”. Montesquieu - “L´Esprit des lois”. 

A epígrafe desta seção salienta que o julgamento sobre o que é “justo ou injusto” 

precede os contornos demarcados pela positividade do ordenamento jurídico. Para “traçar o 

círculo” e adentrar no cerne das “relações de justiça possíveis”, fez-se necessário resgatar, nos 

documentos legais, as “representações sobre a loucura”. Estas delimitaram as políticas 

públicas da área de saúde mental desenvolvidas no Brasil, a partir de 1830, ampliando, dessa 

forma “os raios” da análise proposta nesta tese.  

Cunha (1990) verificou que ao longo do século XIX, portadores da marca da “vesânia” 

ficavam perambulando pelas cidades do Segundo Império. Eram os “loucos de rua” que, 

incorporados ao cotidiano da urbe, geralmente, encontravam aceitação popular. A sociedade 

brasileira passou a ser abordada neste período de passagem do Regime Imperial para a o 

Regime Republicano, como um corpo doente e mestiço que necessitava de intervenção 

médica.  

Este contexto, caracterizado pelo aumento das estatísticas de loucura, criminalidade, 

alcoolismo e outras epidemias, delineou o surgimento da figura do “médico missionário”, 

obstinado em sua intenção de cura e de intervenção. Além disso, abalizou o fortalecimento do 

profissional perito em medicina legal, cujo olhar não recaía sobre o crime, mas sobre o 

criminoso, com suas taras e degenerações. (Schwarcz, 2002, p. 198)  

Sobre o mesmo período Weyler (2006) considerou que a instalação do regime 

republicano no Brasil foi acompanhada de mudanças nas formas de compreensão e 

enfrentamento da loucura, mesmo não se constatando descontinuidades plausíveis em relação 

aos cuidados dispensados aos alienados mentais. Foi o que ficou demonstrado por meio do 

Decreto nº 142-A, de 11 de janeiro de 1890, que “[...] desanexou o Hospício de Pedro II do 

Hospital da Santa Casa de Misericórdia mudando seu nome para Hospital Nacional de 

Alienados e mantendo, mesmo que provisoriamente, os Estatutos aprovados pelo Decreto nº 

1.077, de 04 de dezembro de 1852 [...]”. 
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Em Minas Gerais, esse mesmo período assinalou a gênese do alienismo como política 

de Estado. Conforme Magro Filho (1992) a Lei nº 290, de 16 de agosto de 1900, declarou a 

incapacidade civil e a irresponsabilidade do alienado, o que conferia ao hospício a insígnia de 

uma instituição que serviria para preservar e resguardar a sociedade. Isso possibilitou ao então 

governador Francisco Sales expedir, em 21 de fevereiro de 1903, o Decreto nº 1.579-A, que 

designou Barbacena como local destinado à implantação da Assistência de Alienados do 

Estado de Minas Gerais.  

A documentação que alicerça este capítulo contribuiu para a compreensão do olhar 

oficial sobre a política de saúde mental que vigorou no país, e mais especificamente em Minas 

Gerais, durante o período de 1903 a 1977. Tendo em vista essa conjuntura, grosso modo 

colocam-se as questões que foram investigadas nessa tese: Quem eram os sujeitos internados 

no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena no período de 1903 a 1977? Como a 

sociedade brasileira, republicana, ancorada nos valores do liberalismo, lidou com esses 

sujeitos cidadãos, acometidos pela loucura? Do ponto de vista da sociedade, a esses sujeitos 

era dado um destino: ora ficavam escondidos, dentro de suas casas, em quartos fechados, do 

convívio social; ora eram enviados para os manicômios, escolas especiais; e finalmente, soltos 

pelas ruas onde se construía uma imagem de sujeitos mongoloides, débeis, etc. Como, em 

termos de cultura política, a ideia de cidadania era associada ao conceito de alienação mental? 

Em que medida os conceitos de saúde, doença e loucura, contidos na legislação brasileira, 

regeram as práticas do tratamento de alienados no Hospital Colônia de Barbacena, entre 1903 

a 1977? Como os conceitos e procedimento foram apropriados no contexto do tratamento 

psiquiátrico do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena no período de 1903 a 1977?  

Para identificar a perspectiva adotada pelo Estado em relação aos doentes mentais, no 

período de 1830 a 1977, realizou-se uma pesquisa documental que utilizou como fonte, os 

registros oficiais (Atas, Leis e Decretos) que abordavam o tema do Tratamento de Alienados. 

Para selecionar esse o material, empreendeu-se, a partir da combinação dos termos 

“alienação” e “mental”, uma busca nas bases de dados do Sistema de Informações do 

Congresso Nacional
42

. 

                                                                 
42

 O Sistema de Informações do Congresso Nacional consiste em uma base de dados que contém toda a 

Legislação Imperial e Republicana Brasileira, inclusive o texto integral original conforme publicação nos 

veículos oficiais para quase todas as normas: < http://www25.senado.leg.br/web/atividade/legislacao>. 
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Em relação à legislação publicada no período do Brasil Império, de 1830 a 1899, 

combinou-se o descritor “alienação mental” ao vocábulo “Império”. Nesses termos foram 

recuperados e identificados 34 documentos, destes 23 foram selecionados e analisados. Esses 

documentos encontram-se disponíveis no sítio eletrônico do Senado Federal com acesso 

irrestrito. 

Após a coleta dos dados nos repositórios nacionais efetuou-se o mesmo procedimento 

em relação à legislação mineira. A consulta se deu na Coleção das Leis e Decretos do Estado 

de Minas Gerais, publicada pela “Imprensa Oficial do Estado
43

”, restringindo-se ao período 

de 1900 a 1977. Com o descritor “alienação mental” identificou-se 46 documentos, dos quais 

27 constituíram a amostra. O material recuperado encontra-se disponível na Biblioteca Digital 

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG-MG).  

Quanto ao processo de seleção do material, realizou-se um exame preliminar dos 

documentos onde se avaliou a pertinência da inclusão destes na totalidade do material 

selecionado. Apurou-se aqueles que permitiram identificar os sujeitos alvo das internações, o 

conceito de loucura e cidadania e o modelo assistencial contido na proposta da Assistência de 

Alienados.  

Passada essa etapa o conteúdo dos documentos foram organizados a partir de sete 

categorias: 1) Instituições; 2) Organizações e Estabelecimentos; 3) Equipamentos; 4) 

Agentes; 5) Peticionários; 6) Paciente ou Interno e 7) Modelo Assistencial
44

. Durante a 

análise de conteúdo das fontes, buscou-se identificar as relações existentes entre o 

ordenamento jurídico e a fundamentação teórica que regeram sobre as práticas aplicadas ao 

contexto nosocomial brasileiro e, mais especificamente, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Barbacena. Essa empreitada se ateve à consistência das informações e aos possíveis conflitos 

de orientações existentes nas normas jurídicas. 

4.2 Do Tratamento de Alienados na Legislação Federal  

                                                                 
43

 Coleção das Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais, publicada pela Imprensa Official do Estado de Minas 

Gerais. A coleção Leis Mineiras reúne publicações editadas entre 1837 e 1988, contém as leis publicadas pelo 

Legislativo Estadual e, nos momentos em que este ficou fechado, todos os Decretos do governo do Estado. 

Inicia-se como “Collecção das Leis da Assembléa Legislativa da Província de Minas Geraes”, tendo como título 

posterior “Coleção dos Decretos do Governo Provisório do Estado de Minas Gerais”. 

<https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/3104 >  
44

  A categoria “Modelo Assistencial ou Método de Tratamento” tem por objetivo Identificar os modelos de 

tratamento proposto pela legislação. 
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A seguir, apresentar-se-ão os resultados e a discussão dessa etapa da pesquisa. As 

fontes serão trabalhadas a partir das sete categorias acima relacionadas. Primeiro, conceituar-

se-á cada categoria de análise e, em seguida, o conteúdo da legislação será debatido dando-se 

destaque às fundamentações teóricas que sustentaram as proposições dos legisladores e dos 

cientistas durante a elaboração do material legislativo.  

4.2.1 Instituições 

Como já fora ressaltado, o primeiro dispositivo legal a convalidar questões referentes 

ao “alienado mental” no país foi o “Código Criminal do Império do Brasil”. Aprovado em 22 

de outubro de 1830 e sancionado pelo Imperador d. Pedro I, em 16 de dezembro do mesmo 

ano, sob os preceitos da escola clássica do direito penal,
45

 o Código Criminal do Império veio 

para substituir o livro V das Ordenações Filipinas de 1603 que vigorava no Brasil desde 1822, 

ano da Independência. (CHALOUB, 1981, p. 17). 

O segundo e terceiro institutos foram: o Decreto nº 82, de 18 de julho de 1941, que 

fundou, “anexo ao hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, um hospital 

denominado de Hospício Pedro Segundo, em homenagem ao dia da sagração de sua 

Majestade, o Imperador, e destinado exclusivamente para o tratamento privativo de alienados” 

e o Decreto nº 1.077, de 04 de dezembro de 1852, que “aprovou e mandou executar o Estatuto 

do Hospício”.  

Em 15 de julho de 1841, no bojo do processo da instauração do tratamento da loucura 

no Brasil, antes mesmo da fundação do Hospício de Pedro II, o Provedor da Santa Casa de 

Misericórdia e Ministro de Estado do Império, José Clemente Pereira, elaborou e expediu um 

relatório endereçado ao sr. Cândido José de Araújo Vianna, Ministro e Secretário de Estado 

dos Negócios do Império. No relatório, o Provedor apontou para a necessidade da criação de 

um hospital destinado ao tratamento de alienados. Nota-se que três dias após o 

encaminhamento do mencionado documento, foi publicado, em 18 de julho de 1841, o 

Decreto nº 82, que fundou o Hospício de Pedro Segundo na capital do Império. 

(AMARANTE, 1982, pp.15 e 16; ENGEL, 1995, p.273).  

                                                                 
45

 As bases da doutrina clássica do direito penal foram estabelecidas em 1767 por Cesare Beccaria e se firmavam 

em três pressupostos: igualdade dos homens perante a lei; pena como função da gravidade do delito; e 

condicionamento do crime à sua definição legal. 
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Passados 11 meses da Proclamação da República, em 11 de outubro de 1890, o “[...] 

General Manoel Deodoro da Fonseca, depois de ouvir o Ministro dos Negócios da Justiça, 

reconheceu a urgente necessidade de reformar o regime penal [...]” e baixou o Decreto nº 847 

que estabeleceu o Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. 

Nesse mesmo período foram também publicados mais quatro Decretos tratando sobre 

o tema da alienação mental: a) o Decreto nº 142-A, de 11 de janeiro de 1890, que “desanexou 

do Hospital da Santa Casa de Misericórdia o Hospício Pedro II, renomeando-o Hospital 

Nacional de Alienados e manteve os Estatutos aprovados pelo Decreto nº 1.077, de 04 de 

dezembro de 1852”; b) o Decreto nº 206-A, de 16 de fevereiro de 1890 que “aprovou as 

instruções a que se referiu o Decreto nº142-A, de 11 de janeiro último e fundou a Assistência 

Médica e Legal de Alienados”; c) o Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890 que “aprovou o 

Regulamento da Assistência Médico-Legal de Alienados”, por fim; d) o Decreto nº 791, de 27 

de setembro de 1890 que “criou no Hospício Nacional de Alienados, em 27 de setembro de 

1890, uma escola profissional de enfermeiros e enfermeiras”.  

Conforme Silva Junior e Bonato (2011, v.1, p.1-14) “a operacionalização da Escola 

faz parte de um processo de estatização e laicização do amparo e do tratamento da loucura e 

sua transformação em doença mental. A criação da cadeira de psiquiatria na FM/Rio de 

Janeiro; a desanexação, pelo Governo Provisório da República, do Hospício de Pedro II e suas 

colônias, da Santa Casa de Misericórdia em janeiro de 1890; e a instituição, em fevereiro do 

mesmo ano, da Assistência Médico-Legal aos Alienados fazem parte deste processo. A 

progressiva limitação da liberdade religiosa no hospício pelos médicos havia sido iniciada 

ainda em 1881 com a criação do cargo de primeiro enfermeiro, não religioso, na seção 

masculina, subordinado não mais a irmã, mas ao médico interno”.  

A partir dessas premissas, em 29 de junho de 1892 consolidaram-se os dispositivos da 

Assistência Médico-Legal de Alienados e se estabeleceu, por meio do Decreto nº 896, de 29 

de junho de 1892, o regulamento da Assistência
46

. Em seguida, aos 07 dias de outubro de 

1893, por meio do Decreto nº 1.559, apresentou-se o novo “regulamento que reorganizou a 

Assistência Médico-legal de Alienados”. 

                                                                 
46

 Os dispositivos consolidados pelo Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892 foram: o Decreto nº 142-A, de 11 

de janeiro de 1890; o Decreto nº 206-A, de 15 de fevereiro de 1890; o Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890 e 

o Decreto nº 791, de 27 de setembro de 1890. 
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Em 19 de fevereiro de 1897 foi aprovado o “novo regulamento para a Assistência 

Médico-legal a Alienados” baixado pelo Decreto nº 2.467, de 19 de fevereiro de 1897
47

. O 

Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899, “reorganizou e instituiu a necessidade de 

qualificação profissional médica para a Assistência a Alienados exigindo que todos os 

médicos que trabalhassem no hospital tivessem o título de psiquiatra
48

”. Já o Decreto nº 

5.125, de 01 de fevereiro de 1904, estabeleceu novo Regulamento da Assistência a Alienados. 

Em 11 de Julho de 1911 foi baixado, por meio do Decreto nº 8.834, o novo 

regulamento que e reorganizou a Assistência a Alienados
49

. O regulamento adotou novos 

conceitos para referir-se ao portador de transtorno mental. O alienado passou a ser designado 

pelos termos “psicopata”, “delirantes”, “paciente com perturbação mental” e “psicopata, 

alienado ou não”. Outra inovação do Decreto
50

 foi a criação dos serviços da assistência 

hetero-familiar, anexos à Colônia de Alienados no Engenho de Dentro, que teve seu início 

autorizado pela Lei n. 3.991, de 5 de janeiro de 1920.  

Em 1927 foram baixados dois outros dispositivos relacionados à Assistência a 

Alienados: o Decreto nº 5.148-A, de 10 de janeiro de 1927 e o Decreto nº 17.805, de 23 de 

maio de 1927. O primeiro Decreto “[...] reorganizou a Assistência a Psicopatas no Distrito 

Federal [...]”, já o segundo “[...] aprovou o regulamento para execução dos serviços da 

Assistência a Psicopatas no Distrito Federal [...]” e teve por finalidade “[...] socorrer as 

pessoas que apresentassem perturbações mentais e, estudar os problemas relativos à higiene 

mental e à psico-fisiologia normal ou mórbida, aplicadas às diversas atividades sociais, no 

intuito de fixar os meios mais eficazes de organizar a profilaxia das perturbações nervosas e 

mentais
51

 [...]” 

Em 1º de dezembro de 1930, emitiu-se o Decreto nº 19.444, que instituiu o 

Departamento Nacional de Assistência Pública, órgão do Ministério da Educação e Saúde 

Pública. No Decreto definiu-se que o Arquivo Nacional e o Manicômio Judiciário, órgãos 

subordinados à Secretaria de Estado do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, ficariam 

                                                                 
47

 Veja-se o Decreto nº 2467, de 19 de fevereiro de 1897. 
48

 Cf. artigo 3º do Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890. “As instruções baixadas pelo Decreto no 206-A, de 

15 de fevereiro de 1890 limitavam-se a estabelecer que a direção dos diferentes asilos será confiada a um 

médico, responsável perante o Ministro do Interior, de quem diretamente dependerá”. 
49

  Veja-se o Decreto nº 8.834, de 11 de Julho de 1911. 
50

  Veja-se o Decreto nº 8.834, de 11 de Julho de 1911. 
51

 Cf. artigo 1º Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927 e artigo 1º do Decreto nº. 5.125, de 01 de fevereiro de 

1904. 
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responsáveis pelo serviço de Assistência a Psicopatas. No ano seguinte, em 16 de junho de 

1931, o Decreto nº 20.110, transferiu, com as respectivas dotações orçamentárias, do 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores para o Ministério da Educação e Saúde Pública, o 

Manicômio Judiciário. 

Mesmo com as medidas acima tomadas, em 30 de dezembro de 1931, por meio do 

Decreto nº 20.889, considerou-se que “a Assistência a Psicopatas tinha relações imediatas e 

imprescindíveis com a Justiça e a Ordem Pública e que a partir destas relações resultariam, 

muitas vezes, a necessidade de medidas de caráter urgente em benefício do indivíduo e da 

coletividade. Deste modo, a internação dos psicopatas que manifestassem reações antissociais 

seria feita, a maior parte das vezes, pelas autoridades judiciárias e policiais que procurariam 

garantir a própria sociedade
52

 [...]”. 

Em 3 de julho de 1934, meio a sucessivas crises política, econômica e social do país, 

foi baixado o Decreto nº 24.559 que “[...] Dispôs sobre a profilaxia mental, a assistência e 

proteção à pessoa e aos bens dos psicopatas, a fiscalização dos serviços psiquiátricos e deu 

outras providências [...]”. A publicação do Decreto se deu no auge do movimento higienista 

que defendia a medicalização da sociedade brasileira: o futuro da nação dependia da vitória 

sobre as doenças que abatiam o povo; as noções de profilaxia e higiene mental se fortaleceram 

neste contexto
53

.  

Em 1937, o Serviço de Assistência aos Doentes Mentais foi ampliado, transformando-

se na Divisão de Assistência aos Doentes Mentais, que estendeu a ação para os vários Estados 

da Federação. Ao reorganizar o Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Educação 

e Saúde, o Decreto-lei nº 3.171, de 02 de abril de 1941 criou, dentre outros, o Serviço 

Nacional das Doenças Mentais com o objetivo de expandir em todo território nacional a 

assistência psiquiátrica. 

Em 21 de fevereiro de 1967, através do Decreto nº 60.252, instituiu-se, no Ministério 

da Saúde, a Campanha Nacional de Saúde Mental. A Campanha teve por finalidade “[...] 

intensificar e coordenar, em todo o território nacional, as atividades públicas e particulares de 

prevenção e combate, inclusive de tratamento e recuperação das doenças mentais em geral, 

                                                                 
52

 Veja-se o Decreto nº 20.889, de 30 de dezembro de 1931. 
53

 Sobre esse assunto veja-se CHARAM, Isaac. A Legislação sobre Doentes Mentais no Brasil: Revisão e Estudo 

Crítico. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Instituto de Psiquiatria da UFRJ, 1986. 
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em todos os seus aspectos, graus e variedades, com a finalidade de reduzir-lhes a incidência, 

bem como a dos estados mórbidos correlatos [...]”. 

Em síntese, de 1830 até 1967, foram editados vinte e três dispositivos que trataram 

diretamente sobre o tema da loucura. 

4.2.2 Organizações e Estabelecimentos 

Os conceitos de Organizações e Estabelecimentos identificaram “as formas materiais 

nas quais as instituições se realizaram: as estruturas propriamente físicas que integraram as 

organizações
54

; os conglomerados e os recursos técnicos utilizados no tratamento asilar; 

enfim, as condições concretas onde as práticas manicomiais foram desenvolvidas”. 

No Brasil, o primeiro estabelecimento
55

 “destinado privativamente para tratamento de 

Alienados” foi fundado pelo Decreto nº. 82, de 18 de julho de 1841, conforme abaixo 

reproduzido: 

“[...] Desejando assinalar o fausto dia de minha sagração com a criação de um 

estabelecimento de pública beneficência: hei por bem fundar um hospital destinado 

privativamente para tratamento de alienados com a denominação de HOSPÍCIO 

PEDRO II o qual ficará anexo ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia desta 

Corte, debaixo de minha imperial proteção, aplicando desde já para princípio de sua 

fundação o produto das subscrições promovidas por uma comissão da praça do 

comércio, e pelo provedor da sobredita Santa Casa, além das quantias com que eu 

houver por bem contribuir. Cândido José de Araújo Viana, do meu conselho, Ministro 

e Secretário de Estado dos Negócios do Império o tenha assim entendido e faça 

executar com os despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro, 18 de julho de 

1841, 20 da Independência e do Império. Com a rubrica de SM o Imperador. Cândido 

José de Araújo Viana [...]”. Decreto nº. 82 - de 18 de julho de 1841
56
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 Organizações: são as formas materiais nas quais as instituições* se realizam ou "encarnam". De acordo com 

sua dimensão, vão desde um grau complexo organizacional, como um ministério, até um pequeno 

estabelecimento escolar. Assim como a instituição na organização temos o organizado e o organizante: a) 

organizado é o produto dos processos organizantes*. Conjunto de ordenamento dos recursos humanos, técnicos, 
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funcionamento da entidade, mas tem tendência a tornar-se rígido e esclerosar-se, perpetuando-se e tornando-se 

um objetivo em si mesmo; b) organizante é atividade permanentemente crítica, inventiva e transformadora que 

tende à otimização das organizações entendidas como dispositivos ou agenciamentos*.  
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 Estabelecimentos: são unidades do complexo organizacional onde estão incluídos a maquinaria, as 

instalações, ou seja, as máquinas de um estabelecimento. O estabelecimento pode ter uma realidade mais ampla, 

de maneira que forme um grande sistema de maquinas, um grande equipamento. São as estruturas propriamente 

físicas que conjuntamente integram a organização. São os hospitais, escolas, conventos, quartéis etc. 
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 Este foi o primeiro documento oficial que trata do tema em questão. 
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O médico Luiz Vicente De Simoni havia publicado em setembro de 1839
57

, na Revista 

Medica Fluminense [ano V, n. 6, p. 241-62], o artigo intitulado: “Importância e necessidade 

da criação de um manicômio ou estabelecimento especial para o tratamento dos alienados”. O 

trabalho apresentou o contexto em que se deu a construção do Hospício de Pedro Segundo e a 

inauguração do “alienismo” no Brasil. 

Logo na abertura do artigo, De Simoni (2004, p. 142) relata que “de todas as moléstias 

a que o homem é sujeito nenhuma há cuja cura dependa mais do local em que é tratada, do 

que a da loucura”. 

“À voz destes médicos soma-se à voz do próprio provedor-geral da Santa Casa de 

Misericórdia, José Clemente Pereira, grande mentor da construção do Hospício de 

Pedro II. Com essa atitude, Clemente Pereira se livra do complexo problema da 

presença dos loucos nas suas enfermarias, e amplia o poder político-institucional da 

Santa Casa, ao propor e administrar a construção de um novo tipo de estabelecimento, 

identificado com a modernidade científica e a caridade religiosa. Pereira constrói um 

pavilhão em anexo à lavanderia geral da Santa Casa, na Chácara do Vigário Geral, no 

qual experimenta colocar algumas das mulheres alienadas que se encontravam na 

Santa Casa. Foi o embrião do Hospício de Pedro II. A seguir, dirige uma campanha 

intitulada “Aos loucos, o Hospício”, visando a obtenção de fundos para a construção 

do Hospício. O prédio é erguido, inspirado no desenho arquitetônico da Maison 

Nationalle de Charenton, na França. O Hospício é inaugurado em 5 de dezembro de 

1852, embora as obras tenham prosseguido até 1855”. (TEIXEIRA. 2008)
 58

 

Em consonância com os fundamentos teóricos que deram sustentação à construção do 

Hospício de Pedro II, De-Simoni (2004, p. 142) corrobora dizendo que “a conveniência, ou 

idoneidade do estabelecimento em que os loucos seriam recebidos, era, na maior parte dos 

casos, para a cura, uma condição absoluta e sine qua non”. Consequentemente, “estas 

verdades não podiam ser contestadas, estavam provadas não só por argumentos, mas por 

fatos; e as mudanças a que a convicção por elas produzida tinha dado impulso, os sucessos de 

que estas tinham sido coroadas eram muito satisfatórios, consoladores, e esperançosos para a 

filosofia, e a humanidade” (DE SIMONI. 2004, p. 142-3). 

As verdades a que se refere o médico italiano Luís Vicente de Simoni correspondem 

ao paradigma da psiquiatria de linha francesa do final do Século XVIII e início do Século 
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 Artigo foi republicado na Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., VII, 1, 142-159 - mar/2004 com As notas 

explicativas são de Ana Maria G. R. Oda e de Paulo Dalgalarrondo: (atualização ortográfica do texto, mantendo-

se a sintaxe e a pontuação originais).  
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XIX. A partir desse paradigma os ‘psiquiatras
59

’ passaram a considerar o louco como um 

“doente mental” que necessitava de tratamento específico em hospitais e manicômios. As 

fontes a que os defensores dessa proposta assistencial recorreram foram as publicações de 

Philippe Pinel, Jean-Étienne Dominique Esquirol, Pierre-Jean-Georges Cabanis, Guillaume 

Marie André Ferrus, Alexandre Brière de Boismont e outros médicos filósofos.  

É possível identificar nesses discursos oficiais a difusão, em várias instâncias da 

sociedade brasileira, a ideia de que lugar de louco era no hospício, não nas cadeias, 

tampouco nos hospitais gerais, nem perambulando pelas ruas. Porém, a demanda 

social que ai se registra é por internação no sentido de abrigo por caridade e de 

reclusão em favor da segurança pública, mas não necessariamente se pedem cuidados 

de alienistas
60

, ao menos até início do século XX. (PINEL. 1801, pg. 42). 

No dia seguinte à promulgação do Decreto nº 1.077
61

, de 05 de Dezembro de 1852, o Dr. Snr. 

Paula Candido, presidente da Imperial Academia de Medicina, recitou discurso no qual 

aclarou as intenções de cura contidas na proposta terapêutica que acabava de se concretizar 

por meio da construção do manicômio. Quando se inaugurou a estatueta de mármore de S. M. 

o Imperador o Snr. d. Pedro II, Paula Candido tomou a palavra e fez a seguinte explanação: 

“[...] As caridosas filhas de São Vicente de Paula correram das margens do Serra ao 

reclamo da humanidade, convencidas de que em seu religioso empenho se desvela a 

religião de um princípio ilustrado, o orgulho do seu país: e não se pôde sonhar, 

lembrar sem profunda emoção — que aos alienados acalmaram suas desordens 

mentais, ao aparecerem-lhes estas filhas do céu para lhes tributar, pacíficos, 

respeitosas homenagens! ... — Em dez anos e três meses se viu levantar de seus 

alicerces, o sumptuoso monumento da piedade do monarca — o Hospício de Pedro 

Segundo — asilo dos mais infelizes dos homens, daqueles em que se apagou a luz da 

razão!!
62

 [...]”. 

Nota-se, neste discurso, que as irmãs de caridade ocupavam um lugar central e de 

destaque, tanto na gestão do hospício quanto na condução do tratamento. Essa condição 

prossegue até o segundo governo republicano, momento em que se deu a permutação entre a 

psiquiatria francesa de Philippe Pinel e o modelo alemão de Emil Kraeplin.  

Alguns autores designam essa passagem como sendo uma ruptura, uma 

descontinuidade, outros sustentam que não houve uma substituição paradigmática. Para esses, 
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 No Brasil a psiquiatria se constitui como campo médico com a promulgação do Decreto nº 7.247 de abril de 

1879, que criou a Cátedra de Clínica Psiquiátrica nos cursos ordinários das Faculdades de Medicina do Rio de 

Janeiro e da Bahia e, em 1880, foi criada a Cátedra de Moléstias Mentais. 
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 Grifo meu. 
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 Decreto nº 1.077, de 5 de Dezembro de 1852 - “[...] aprovou e mandou executar o Estatuto do Hospício de 

Pedro Segundo [...]”. 
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 Discurso recitado, no dia 5 de Dezembro de 1852, no Hospício de Pedro II, quando se inaugurou a estatueta de 

mármore de S. M. o Imperador o Snr. D. Pedro II, pelo Dr. Snr. Paula Candido, como presidente da Imperial 

Academia de Medicina. 
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o que ocorreu foi o deslocamento do poder de gestão das mãos dos religiosos para as mãos 

dos cientistas. É nessa segunda linha de análise que se apoia o pressuposto da presente tese. 

Retomando questão sobre a inauguração do Hospício Pedro Segundo, a edição de nº 

324 do Jornal “A Marmota Fluminense”, ao noticiar sobre as festividades de implantação 

daquele estabelecimento para alienados, destacou tanto sua suntuosidade quanto os preceitos 

modernizantes da psiquiatria francesa, nos quais foi erigido.  

 
Figura 11 - Estatua de Pedro II e Salão Principal do Palácio da Praia Vermelha 

Fonte: Calmon, Pedro – Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1952. Pg. 13. 

O artigo do referido periódico mencionou que “seria longo relatar as belezas, asseio e 

comodidade deste estabelecimento, cuja entrada era soberba e fora bastante para admirar. 

Enfermarias imensas, altas, arejadas e claras: casas dispostas com a maior segurança para 

banhos e moradias dos doidos furiosos, jardins e recreios, tudo vai mudar a sorte desses 

infelizes, até aqui mesquinha e inevitável”. 

Após a desanexação da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e sua vinculação 

ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o Hospício de Pedro Segundo foi renomeado 
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para Hospício Nacional de Alienados reorientando, dessa forma, suas ações e adotando um 

novo modelo assistencial com maior foco na medicina e na cientificidade
63

. 

Velloso & Fonseca comentam que:  

Enquanto a instituição estava vinculada à Santa Casa da Misericórdia do Rio de 

Janeiro, a assistência da enfermagem era feita por religiosas. Com o Decreto nº 142 

de 11/01/1890, promulgado após a implantação do regime republicano em 1889, o 

então Hospício Pedro II foi desvinculado da Santa Casa e passou à administração 

federal, ficando sob a jurisdição do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. De 

acordo com o novo regulamento do então Hospício Nacional dos Alienados, o 

trabalho das Irmãs de Caridade nas enfermarias masculinas foi suspenso, e essa 

medida fez com que todas se retirassem da instituição em agosto de 1890. 

VELLOSO & FONSECA (Capturado em 12/06/2017). 

Em 15 de fevereiro de 1890 foram construídos e anexados ao Museu Nacional
64

 dois 

novos estabelecimentos: “a Colônia de Alienados de Conde de Mesquita e a Colônia de São 

Bento, ambas na Ilha do Governador. As Colônias eram destinadas exclusivamente aos 

alienados indigentes do sexo masculino, tranquilos e incuráveis, capazes de se entregarem à 

exploração agrícola e às indústrias
65

”.  

Segundo Canabrava D.S. et al. (2010, p.173) neste ato de criação das Colônias, além 

do interesse em resolver os problemas de superlotação (de pobres e miseráveis) do Hospício 

Nacional, havia um interesse em oferecer um novo modelo de tratamento baseado no trabalho, 

sobretudo em atividades de agropecuária e produção artesanal. Essa proposta se tornou o 

protótipo da Assistência a Alienados, assim, para dar continuidade a esse modelo assistencial, 

em 27 de setembro de 1890, por meio do Decreto nº 791 se assegurou que, “[...] quando fosse 

possível fundar-se-ia Colônias para ébrios habituais e epilépticos [...]”. 

Outros dispositivos que contribuíram para a reafirmação da Colônia como núcleo do 

modelo asilar foram: o Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892, que consolidou matéria 

“relacionada aos diferentes serviços da Assistência Médico-Legal de Alienados”; o Decreto nº 

1.559, de 07 de outubro de 1893 e o Decreto nº 2.467, de 19 de fevereiro de 1897.  

Ao se estabelecer que “as Colônias seriam reservadas exclusivamente a alienados 

indigentes, transferidos do Hospício Nacional ou remetidos do pavilhão de observação”, os 

Decretos acima citados deram prosseguimento à política de assistência a alienados que vinha 
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 Veja-se o Decreto nº 142-A, de 11 de janeiro de 1890. 
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 A construção das Colônias de Alienados de Conde de Mesquita e a Colônias de São Bento foi determinada 

pelo Decreto nº 206-A, de 15 de fevereiro de 1890. 
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 Cf. artigo 3º do Decreto nº 206-A, de 15 de fevereiro de 1890. 
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sendo desenhada e reafirmada como paradigma assistencial. Dessa forma a grande massa de 

alienados seria cuidada no modelo asilar que tinha no trabalho, o procedimento de assistência 

e na laborterapia, a técnica terapêutica. 

Constituídas as Colônias, em 27 de setembro de 1891 nessa mesma linha de cuidado 

“criou-se, a partir do Decreto nº 791, uma escola profissional de enfermeiros e enfermeiras, 

composta duas seções: mista e feminina, que funcionavam no Hospício Nacional de 

Alienados
66

”. Essa iniciativa, segundo Canabrava DS et. al. (2010, p.174), se constituiu em 

um marco para a profissão de enfermagem. A escola profissional de enfermeiros e 

enfermeiras foi a primeira no Brasil a instituir o curso “destinado ao preparo de enfermeiros e 

enfermeiras para os hospícios e hospitais civis e militares. A Escola também para suprir a 

lacuna deixada pelas irmãs de caridade que à época estavam ligadas à Santa Casa da 

Misericórdia.  

Velloso & Fonseca complementam e reafirmam que:  

“A falta de enfermeiras era geral e agravou-se com a saída das religiosas. Este fato 

favoreceu a criação da Escola nas dependências do Hospício, visando preparar 

profissionais para atuarem nos hospícios e hospitais civis e militares. A Escola 

Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras foi criada no Rio de Janeiro pelo Decreto 

nº 791 de 27/09/1890, e funcionaria nas dependências do Hospício Nacional dos 

Alienados, situado na Praia Vermelha. Estes profissionais deveriam ser dirigidos 

pelos internos e inspetoras, sob a fiscalização do médico e da superintendência do 

diretor geral. O Hospício e as Colônias de Alienados seriam utilizados como campo 

de estágio. Essa escola, no entanto, ficou desativada até 1905, quando foi 

reinaugurada pelo então diretor interino da instituição, Júlio Afrânio Peixoto. 

VELLOSO & FONSECA (Capturado em 12/06/2017). 

 

Retomando o Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892, observa-se a fundação do 

Museu Anatomopatológico. Neste “eram executadas as análises dos líquidos patológicos e as 

investigações microscópicas necessárias para a elucidação dos casos mórbidos”. Mais ainda, o 

Decreto criou no Hospício Nacional um Pavilhão de Observação dos enfermos. 

O estabelecimento ficava sob a coordenação do lente da clínica psiquiátrica e de 

moléstias nervosas da Faculdade de Medicina dos Enfermos e tinha por objetivo “promover a 

interação entre as reflexões teóricas produzidas no ambiente acadêmico e a prática asilar que 

acontecia no Rio de Janeiro”. O Pavilhão de Observação era destinado exclusivamente aos 

indigentes, suspeitos de alienação mental, os quais ali permaneciam transformados em 
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verdadeiras cobaias humanas e tinham o necessário tratamento até último e definitivo exame 

médico-legal
67

. 

Para Engels (2001, p. 273) o Pavilhão de Observação dos Enfermos teria começado 

efetivamente a funcionar, em maio de 1894
68

. A partir de 1911 o Pavilhão passaria a integrar 

o Instituto de Neuropatologia (cf. Art. 45, Decreto nº 8.834, de 11/07/1911), sendo 

transformado, em 1927, no Instituto de Psicopatologia - que com o Decreto nº 17.805, passou 

a se chamar Instituto Teixeira Brandão – composto de vários pavilhões: Magnan, Meynert, 

Torres Homem, Teixeira Brandão e Henrique Roxo –, sem deixar de manter a sua finalidade 

original: “servir para admissão de indivíduos suspeitos de perturbação mental enviados pela 

polícia e que houvessem de ser recolhidos à Assistência a Psicopatas” (Art. 57, Decreto nº 

17.805, de 23/05/1927). Paralelo à Assistência, funcionavam os estabelecimentos particulares 

destinados ao tratamento de psicopatas. 

Outro estabelecimento criado também pelo Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892 foi 

o “gabinete eletroterápico”. Isso sugere que já havia àquela época, a prescrição da 

eletroconvulsoterapia como procedimento terapêutico no Hospício Nacional. A indução de 

convulsões por inalação de cânfora nos tratamentos dos quadros de psicóticos, baseada na 

crença de que a epilepsia e a psicose seriam moléstias antagônicas e excludentes, data do 

século XVI.  

É importante observar que esse modelo assistencial vinha sendo desenvolvido na 

Europa desde o início do século XIX. Em 1917 o médico psiquiatra austríaco, Julius Wagner-

Jauregg empregou um tratamento para a paralisia geral em paciente que apresentavam quadro 

de febre. Ao inocular parasitas da malária com intenção de causar convulsões obteve-se êxito 

em dois terços dos casos considerados incuráveis. Dando sequência aos estudos, em 1927 o 

neurofisiologista e psiquiatra austríaco, Manfred Joshua Sakel introduziu o choque insulínico 

em pacientes agitados e também obteve resultado favorável.  

Na Hungria, em 1933, o médico Von Meduna estava trabalhando com a terapêutica 

pelo choque e experimentou provocar convulsões com o cardiazol, que se revelou 

excepcionalmente eficiente nas psicoses maníaco-depressivas e em algumas esquizofrenias, 

provocando, porém, sensações terrificantes.  
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 Cf. artigo 50 do Decreto nº 5.125, de 01 de fevereiro de 1904. 
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Finalmente, em 1937, em Roma, Cerletti e Bini empregaram a eletricidade, 

experimentando-a primeiro em porcos para depois aplicá-la em seres humanos. O Gabinete de 

Eletroterapia teria sido instalado no HNA em 1889, “no bojo das reformas introduzidas por 

Teixeira Brandão...” (CARRARA, 1989:80).  

O tratamento eletroterápico empregado no HNA em fins do século XIX e início do XX 

utilizavam “correntes farádicas e contínuas em diversos casos de hemiplegia, algumas de 

forma histérica; as correntes contínuas em casos com atrofias musculares; as correntes 

farádicas em nevrites infecciosas; a eletricidade estática no estupor alucinatório e em formas 

diversas de histerias; a galvanização e faradização em casos de lipemania e as aplicações de 

correntes contínuas em delírios alcoólicos”. Em 1899 esse tratamento resultou na morte de um 

dos doentes, apresentando, entretanto, em relação aos demais, “resultados satisfatórios, alguns 

esplêndidos, de completa cura”.
69

 

Em 22 de dezembro de 1903, a legislação abordou os estabelecimentos particulares 

destinados ao tratamento de alienados. No artigo 13, do Decreto nº 1.132, determinou-se que 

os estabelecimentos particulares poderiam ser fundados mediante prévia autorização do 

Ministério do Interior, preenchidas as exigências contidas em regulamento
70.

 

Incumbiu-se ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores, “por intermédio de uma 

comissão composta de um dos Procuradores da República, designado pelo Ministro, do 

curador de órfãos e de um profissional de reconhecida competência, nomeado por Decreto, 

fazer a suprema inspeção de todos os estabelecimentos de alienados, públicos e particulares, 

existentes no Distrito Federal
71

”. A comissão inspetora “que visitava, sem aviso prévio, os 

mencionados asilos ao menos duas vezes por ano, deveria levar ao conhecimento do governo 

a súmula de suas impressões no fim de cada ano, a não ser que o fato de terem encontrado 

qualquer irregularidade autorizasse o imediato pedido das providências que no caso 

coubessem
72

”. 

Em 11 de julho de 1911, o Decreto nº 8.834 criou, anexos à Colônia de Alienados no 

Engenho de Dentro, os Serviços da Assistência Hetero-Familiar que tiveram seu início 
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 CARNEIRO, P. D. Relatório do diretor do HNA apresentado ao Ministro da Justiça em 15/02/1900. 
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 Cf. artigos 13, 15 e 16 do Decreto legislativo nº 1132, de 22 de dezembro de 1903 e artigo 199 do Decreto nº 

17.805, de 23 de maio de 1927. 
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 Cf. artigo 176 do Decreto nº 5.125, de 01 de fevereiro de 1904. 
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autorizado pela Lei nº 3.991, de 05 de janeiro de 1920. Sobre esse tema, Jorge (1997, p.41) 

esclareceu que: 

“Os Serviços de Assistência Familiar foram implantados na Colônia de Alienadas 

em 1921 com a construção de onze pequenas casas
73

, no modelo de “bungalows”, 

que eram arrendadas às famílias das enfermeiras com a condição de tomarem conta 

de duas ou mais pacientes como pensionistas, que passariam a conviver com os 

familiares das enfermeiras fazendo serviços domésticos. Tal programa foi concebido 

como “estado intermediário entre a internação e a sociedade” (Cardoso, 1929). O 

serviço não teve grande desenvolvimento e não se sabe precisar em que período tal 

ideia foi abandonada. Havia o projeto de construção de uma “grande vila”, com a 

ampliação da área pertencente ao hospital até o alto do morro, localizado próximo ao 

hospital”. 

A Assistência a Psicopatas era uma instituição dependente direta e exclusivamente do 

ministro da Justiça e Negócios Interiores e que mantinha, junto aos estabelecimentos de sua 

organização, “os serviços de assistência familiar, ambulatórios e serviços clínicos abertos, 

especialmente destinados à profilaxia das doenças mentais e nervosas, que funcionavam de 

acordo com instruções organizadas pelo diretor geral e aprovadas pelo ministro da Justiça
74

”. 

Assim, em 23 de maio de 1927, o Decreto nº 17.805, criou a Colônia Feminina de 

Psicopatas
75

 e os Institutos de Psicopatologia e de Neurobiologia que ficaram sob a 

superintendência do diretor geral e de um diretor de estabelecimento. O Decreto estabeleceu, 

além disso, que “enquanto as Colônias não tivessem em condições de receber mulheres e 

alienados contribuintes, o diretor do Hospício evitaria transferi-los. No mesmo dispositivo 

instituiu-se, caso fosse oportuno, a criação de asilos-colônias para ébrios, epilépticos e 

atrasados mentais
76

”. 

Outro estabelecimento instalado pelo Decreto nº 17.805 foi o Manicômio Judiciário 

que se destinava à internação de condenados, acusados e delinquentes. Em qualquer dos três 

casos a internação era feita por ordem ou determinação dos respectivos juízes e, aos 

internados, era adjudicada uma ficha e aberto prontuário psiquiátrico
77

.  

Esse tema traz de volta o debate sobre a inimputabilidade, pois “a pessoa que, em 

consequência de doença mental, congênita ou adquirida, atentasse contra a própria vida ou a 

                                                                 
73

 “Atualmente ainda existem algumas casas próximas ao hospital que pertencem à União, mas se encontram 

ocupadas por funcionários, muitos deles aposentados ou por parentes que "herdaram" o imóvel” (Jorge, Marco 

Aurélio Soares, 1997). 
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 Cf. Parágrafo Único do artigo 2º do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927. 
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 (cf. Art. 86 Decreto Nº 17.805, de 23/05/1927). 
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 (cf. Art. 2º Decreto Nº 17.805, de 23/05/1927). 
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 (cf. artigos 109 e 110 do Decreto nº 17.805, de 23 maio de 1927). 
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de outrem, perturbasse a ordem ou ofendesse a moral pública, poderia ser recolhida em 

estabelecimento apropriado para tratamento”. Assim, sendo inimputável, a responsabilidade 

pelo “psicopata ou alienado” se recaía sobre a família e sobre o Estado.  

Enquanto o Estado se via obrigado a oferecer a reclusão, a família ficava compelida a 

encaminhar o louco ao tratamento, no entanto, “a reclusão somente se tornaria efetiva, na 

parte fechada de estabelecimento dessa espécie, público ou particular, depois de provada a 

alienação mental do paciente ou a impossibilidade de conseguir que ele se submetesse ao 

tratamento que a observação preliminar do caso aconselhasse”. 

Em 10 de janeiro de 1927, o Decreto nº 5.148-A estabeleceu novos conceitos para 

abordar a loucura e seu tratamento. Incorporada pela Assistência a Psicopatas, essa nova 

concepção trouxe para a legislação os parâmetros assistenciais que vinham sendo 

desenvolvidos pela Liga Brasileira de Higiene Mental. Essas questões puderam ser percebidas 

a partir das noções de profilaxia e eugenia
78

. 

Em 30 de dezembro de 1931, instituiu-se um Conselho de Proteção aos Psicopatas 

cujo presidente nato era ministro da Educação e Saúde Pública, cabendo à vice-presidência ao 

diretor da Assistência a Psicopatas. Faziam parte de sua composição “um dos Juízes de 

Órfãos, o Juiz de Menores, o chefe de Polícia do Distrito Federal, o diretor geral da 

Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental, o psiquiatra diretor do Serviço de Profilaxia 

Mental, os professores catedráticos das Clínicas Psiquiátrica, Neurológica, de Medicina 

Legal, Medicina Pública e Higiêne, da Universidade do Rio de Janeiro, um representante do 

Instituto da Ordem dos Advogados, por êste escolhido, um representante da Assistência 

Judiciária por ela indicado, e cinco representantes de Instituições privadas de assistência 

social, dos quais um era o presidente da Liga Brasileira de Higiêne Mental e os demais 

designados pelo ministro da Educação e Saúde Pública
79

”. 

Ao Conselho incumbia: “estudar os problemas sociais relacionados com proteção aos 

psicopatas, bem como aconselhar ao Govêrno as medidas que deviam ser tomadas para 

benefício destes, coordenando iniciativas e esforços nêsse sentido. Auxiliar os órgãos de 
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 Profilaxia origina-se do grego “cautela”, tecnicamente, pode ser considerada um conjunto de medidas que 

visam a prevenção e o tratamento de doenças, suas complicações, assim como suas consequências. O termo está 

atrelado à noção de eugenia, como estratégia pública de intervenção estatal voltada ao controle de vulneráveis e 

excluídos.  
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 Veja-se o Decreto nº 20.889, de 30 de dezembro de 1931. 
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propaganda de higiêne mental e cooperar com organizações públicas ou particulares de fins 

humanitários, especialmente instituições de luta contra os grandes males sociais
80

. 

Em 18 de novembro de 1944 criou-se o Centro Psiquiátrico Nacional (C.P.N.) que 

tinha em sua organização “[...] o Bloco Médico Cirúrgico, a Seção de Fisioterapia e 

Fisiodiagnóstico, o Laboratório, a Farmácia, o Instituto de Psiquiatria, o Hospital Pedro II, o 

Hospital Gustavo Riedel, o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, o Hospital de Neurosífilis, a 

Administração e a Secretaria
81

 [...]”. 

O Centro Psiquiátrico Nacional (C.P.N.) foi vinculado ao Serviço Nacional de 

Doenças Mentais do Departamento Nacional de Saúde do Ministério da Educação e Saúde e 

tinha por competência assistir, distribuir e internar doentes mentais no Distrito Federal, bem 

como realizar pesquisas e estudos sobre as psicopatias. 

Ao Instituto de Psiquiatria competia: “a) receber, sob o regime de internação aberta, 

doentes nervosos e mentais, para observação, exame e tratamento; b) realizar pesquisas e 

estudos sobre as doenças nervosas e mentais, com objetivos sociais e eugênicos, promovendo 

meios de sua profilaxia; e, c) proceder à triagem dos psicopatas no Distrito Federal e, amparar 

e assistir os egressos dos órgãos de assistência a psicopatas no Distrito Federal”. 

Aqui, como também na passagem do império para a república, alguns 

estabelecimentos da Assistência a Psicopatas
82

 foram renomeados: Os Hospitais de Pedro II, 

Gustavo Riedel e de Neurosífilis foram respectivamente denominados Hospital Psiquiátrico, 

Colônia Gustavo Riedel e Instituto de Neurosífilis. A Escola de Enfermeiros Alfredo Pinto, 

do Serviço Nacional de Doenças Mentais, passou a denominar-se Escola de Enfermagem 

Alfredo Pinto. 

Em 21 de fevereiro de 1967 o Departamento Nacional de Saúde realizou a Campanha 

Nacional de Saúde Mental (CNSM). Na consecução de sua finalidade a Campanha executou o 

programa anual de trabalho
83

 aprovado pelo Ministro da Saúde e a ele submetido pelo Diretor 

do Serviço Nacional de Doenças Mentais. 
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 Cf. artigo 2º do Decreto nº 24.559, de 03 de julho de 1934. 
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 Cf. artigo 2º do Decreto nº 7.055, de 18 de novembro de 1944. 
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A Campanha Nacional de Saúde Mental (CNSM) abrangeu: “a) medidas de 

cooperação para a melhoria e ampliação das condições de socorro, assistência, tratamento e 

reabilitação de psicopatas, sua hospitalização e atendimento ambulatorial ou de outra 

natureza, em estabelecimentos públicos ou de interesse público; b) promoção e realização, em 

todo o país de ampla e contínua atividade de psiquiatria preventiva, através de medidas e 

campanhas de higiene mental e de combate aos fatores que afetam a saúde psíquica do povo, 

e; c) medidas, inclusive educacionais, destinadas à prevenção e combate ao alcoolismo, à 

dependência e à toxicomania e ao tratamento e recuperação de alcoólatras, dependentes e 

toxicômanos
84

. 

Além do Serviço Nacional de Doenças Mentais, participaram facultativamente, da 

CNSM, mediante convênio, acordo ou atos semelhantes, órgãos e entidades públicas e 

particulares nacionais, internacionais e estrangeiras, que tinham finalidade, direta ou 

indiretamente, relacionada com seu objetivo. A CNSM, na execução do seu programa anual 

de trabalho teve a participação do Serviço Nacional de Educação Sanitária do Departamento 

Nacional de Saúde
85

.  

4.2.3 Equipamentos 

 Para a realização do tratamento de alienados o Hospital Nacional e as Colônias da 

Assistência dispunham de equipamentos
86

 como “[...] a dispensa, a cozinha, a rouparia, a 

lavanderia, as oficinas
87

, os carros adequados à condução dos enfermos e as lanchas a vapor 

que eram utilizadas nos serviços de transporte realizados entre o Hospício Nacional e as 

colônias [...]”. “[...] Os carros ficavam sob a fiscalização do administrador do Hospício e as 

lanchas sob a do diretor das colônias
88

 [...]”.  

Nas colônias havia as oficinas, onde os pacientes trabalhavam sob a direção de 

mestres. Elas eram direcionadas para os alienados que não se prestassem ao trabalho agrícola 

e que mostrassem aptidão para algum oficio. A renda obtida nas oficinas e produtos da 

pequena lavoura tinha a aplicação estatuída na legislação. 
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 (cf. artigo 2º do Decreto nº 60.252, de 21 fevereiro de 1967). 
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 (cf. artigo 3º do Decreto nº 60.252, de 21 fevereiro de 1967). 
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 Equipamentos são os “conglomerados complexos, montagens de diversas materialidades (mais especialmente 
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 Cf. Capítulos XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do Decreto nº206-A, de 15 de fevereiro de 1890. 
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 Cf. artigos 83 e 84 do Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892. 
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Havia no Hospício Nacional “[...] duas grandes divisões inteiramente independentes 

onde os enfermos, separados por sexo, eram distribuídos segundo as classes a que 

pertencessem e a forma de alienação de que se achassem acometidos. Em ambas as divisões 

existiam quartos, dormitórios, salas de reunião e de recreio, e enfermarias convenientemente 

arejadas e mantidas no mais escrupuloso asseio. Igualmente, em cada divisão, havia pavilhões 

de isolamento e uma secção balnearia provida de aparelhos aperfeiçoados, não só para os 

banhos ordinários, mas também para as aplicações da hidroterapia [...]”. 

“[...] Na praia fronteira ao estabelecimento, para facilitar aos enfermos o uso dos 

banhos de mar, estabeleceu-se normativas para se evitar acidentes [...]”. Quanto às refeições 

continuavam sendo “[...] servidas três vezes por dia, em conformidade com a respectiva tabela 

organizada pelo médico chefe; aos enfermos acometidos de moléstias comuns era 

proporcionada a dieta prescrita pelo facultativo [...]”. 

 

4.2.4 Agentes 

Segundo Baremblitt (1996, p. 151), “os agentes são os seres humanos, suportes das 

atividades organizacionais. São os sujeitos protagonistas das práticas que se desenvolvem na 

organização e/ou estabelecimento, a partir da operação de seus equipamentos. O agente pode 

ser peça especialmente gerada para formar parte de um dispositivo transformador”. 

No conteúdo do dispositivo legal que estabeleceu o Estatuto do Hospício de Pedro 

Segundo mencionou-se que “[...] em virtude do Decreto da sua fundação, e do termo da sua 

incorporação na Santa Casa da Misericórdia da Cidade do Rio de Janeiro, o hospício gozaria 

das mesmas condições de igualdade de direitos, prerrogativas e isenções que os outros 

estabelecimentos religiosos da mesma Santa Casa [...]”. 

Àquela época a administração do Hospício era confiada a três Irmãos da Santa Casa da 

Misericórdia, sendo que um desempenhava a função de escrivão, outro de tesoureiro, e o 

terceiro de procurador. Todos eram nomeados pela Mesa da Irmandade à qual eles estavam 

subordinados e, debaixo da superintendência do Provedor, desempenhavam suas funções pelo 

período de um ano. As atribuições e deveres desses agentes estavam contidos no regimento 

interno do hospício. 
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Além dos sobreditos administradores, ocupavam funções gerenciais no cenário do 

manicômio os facultativos clínicos de cirurgia e medicina
89

 e o provedor da Santa Casa da 

Misericórdia
90

. A esse último agente estava “[...] autorizado a dar as instruções necessárias 

para a boa execução daquele Estatuto, bem como, organizar um regimento interno provisório 

do Hospício de Pedro Segundo [...]”. 

Quanto aos serviços sanitários do manicômio eram exercidos por capelães, um 

administrador e facultativos clínicos de cirurgia e medicina. Um dos facultativos 

desempenhava a função de Diretor, recebendo auxilio de enfermeiros e enfermeiras, 

serventes, do Farmacêutico chefe da Botica
91

 e das irmãs de caridade (encarregadas das 

enfermarias, salas de trabalho, rouparia, cozinha e despensa) além de uma média de cinquenta 

órfãs (que eram domiciliadas no hospício para ajudar as irmãs na enfermaria de mulheres
92

). 

Segundo Portocarrero (2002), as freiras foram consideradas capazes de cumprir a 

função de assistir aos loucos, não pelos médicos, mas pelo Estado e pela opinião pública ainda 

relutante em reconhecer o poder terapêutico da medicina mental. O médico não tinha um 

poder efetivo sobre a instituição e estava subordinado às decisões administrativas da Santa 

Casa, sendo que o controle da instituição permanecia objeto do discurso religioso praticado 

naquele estabelecimento. A Santa Casa da Misericórdia era uma notável e complexa confraria 

de caridade regida por compromissos de atribuições entre seus membros, construída pela 

Coroa Portuguesa no Brasil. 

A partir de 1890
93

 essa condição passou a ser contestada. Segundo Loyola (2008, p. 

64-70), o que estava em causa era uma questão mais administrativa do que prático-teórica. As 

religiosas, que até então cuidavam dos loucos no hospício, foram expulsas por um discurso 

médico psiquiátrico, que desejava um hospital disciplinado, fundamentado na hierarquia, no 

controle, na vigilância e no poder, mais do que uma organização religiosa, que administrava 

aspirações difusas, inclusive sobre aspectos financeiros do hospital, sustentando, por 

intermédio do hospício, a própria congregação religiosa das vicentinas. 

Nessa mesma perspectiva Machado (1978, p.466) afirma que as irmãs de caridade 

reinavam no hospital como soberanas, não admitindo admoestações. Todavia, ao assumir a 
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 Cf. artigo 22 do Decreto nº 1.077, de 04 de dezembro de 1852 - ANEXO II. 
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 Cf. Capitulo VI, artigo 36 do Decreto nº 1.077, de 04 de dezembro de 1852 - ANEXO II. 
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 Cf. artigo 4º do Decreto nº 1.077, de 04 de dezembro de 1852 - ANEXO II. 
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 A Santa Casa da Misericórdia administrava o recolhimento das órfãs. 
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 Veja-se Decreto nº 142-a de 11 de janeiro de 1890 
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direção interina do estabelecimento, Teixeira Brandão94 cerceou muitas das atribuições 

desempenhadas pelas religiosas. Em 1890, as irmãs se retiraram do Hospício e foram substituídas, 

com grande proveito no dizer do médico, por enfermeiras leigas, contratadas na Europa. É o que 

veremos a seguir. 

Em 1890 o tratamento consistia principalmente na realização da “hidroterapia” e na 

distribuição de remédios. Essas tarefas eram efetuadas por enfermeiros, ajudantes e boticários, 

conforme solicitação médica. Além desses agentes, a Assistência contava com: “[...] a) um 

médico com residência junto do Hospício Nacional
95

, no cargo de diretor; b) dois auxiliares 

do diretor, sendo um médico e um secretário; c) médicos exercendo cargo de diretor dos 

Asilos, e; d) Médicos, Internos, farmacêutico, Enfermeiros e chefe do Serviço Econômico 

[...]”. 

O Serviço Sanitário ficava a cargo de médicos contratados dentre aqueles “[...] cujas 

aptidões fossem comprovadas no tratamento das moléstias mentais, devendo sempre para a 

escolha ser preferido aquele que tivesse sido interno em qualquer dos asilos [...]”. Já os 

enfermeiros e encarregados das enfermarias de homens e mulheres cumpriam 

escrupulosamente as ordens dos médicos e internos, sendo-lhes absolutamente “[...] vedado 

empregar violência contra qualquer doente, bem como absterem-se de empregar para com os 

doentes uma linguagem inconveniente
96

 [...]”. 

O porteiro, que residia e se alimentava no asilo tinha por função: “[...] permanecer na 

entrada principal; abrir e fechar as portas do edifício nas horas marcadas; impedir o ingresso 

sem prévia licença de pessoas estranhas no interior do estabelecimento e impedir a saída de 

qualquer enfermo, enfermeiros e auxiliares de serviço, sem permissão da autoridade 

competente [...]”. 

Em tabela anexa ao Decreto nº 206-A, encontra-se uma relação contendo valores dos 

vencimentos “[...] do pessoal da Assistência Medica e Legal dos Alienados [...]”. Além dos 

agentes de direção e chefia, foram arroladas “[...] as vinte e duas Irmãs de caridade [...]” que 

trabalhavam no hospício. Nesta perspectiva, o Decreto deixou explicito as contradições 

existentes entre o poder dos médicos e o poder dos religiosos. 
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 João Carlos Teixeira Brandão foi o primeiro diretor do Hospício Nacional de Alienados e diretor da 

Assistência Médico-Legal aos Alienados. 
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 Cf. artigos 6º e 7º do Decreto nº 206 A, de 15 de fevereiro de 1890. 
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 Cf. artigo 31 do Decreto nº 206 A, de 15 de fevereiro de 1890. 
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Conforme Amarante (1994, p.75), as críticas médicas à administração ao Hospício 

reivindicavam a medicalização do estabelecimento, ou seja, deveria “ter na sua direção o 

poder médico, não somente para poder contar com uma organização embasada por princípios 

técnicos, mas também para que o hospício se tornasse um lugar de produção e conhecimento”. 

Dessa feita, o Decreto nº 508 de 21 de junho de 1890 manteve como critério, para a 

ocupação do cargo de direção geral da Assistência e da direção dos diferentes asilos, que 

fossem os agentes, no primeiro caso, médicos com competência provada em estudos 

psiquiátricos e no segundo, médicos clínicos
97

. Essas alterações pareciam indicar uma 

conquista dos psiquiatras. Contudo Engels (2001, p. 257) aponta que:  

“A especialização para o cargo de diretor do serviço de assistência a alienados 

deixaria de ser exigida pela reforma promulgada pelo Decreto nº 3.244, de 

29/03/1899. Com relação a isso, na crítica ao regulamento de 1899, formulada pela 

Comissão de Instrução e Saúde Pública da Câmara dos Deputados – responsável 

pela elaboração de um parecer sobre a necessidade de reorganizar a Assistência a 

Alienados – em agosto de 1903 sublinhava-se que tal regulamento “não exigindo 

para o cargo de diretor requisitos especiais e competência provada, permitiu que à 

testa dessa instituição pudessem estar indivíduos alheios à especialidade, e ainda 

incapazes de estudá-la e muito menos de compreendê-la” (‘Parecer da Comissão de 

Instrução e Saúde Pública’. Anais da Câmara dos Deputados, 1903, vol. VII, sessão 

de 23/11/1903, p.806). Essa especialização voltaria a ser exigida pela 

reorganização da Assistência a Alienados de 1903 (cf. Art. 13 do Decreto nº 1.132, 

de 22/12/1903) e pelo regulamento de 1904 (cf. Art. 3 do Decreto nº 5.125, de 

1/02/1904)”. (ENGELS, 2001, p. 257) 

Outro fator que se destacou no Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890 foi a 

manutenção das “irmãs de caridade” no quadro de pessoal sanitário do Hospício Nacional. As 

irmãs passaram a ter por incumbência “[...] observar o que, por intermédio da superiora, lhes 

fosse recomendado pelos médicos externos e pelos internos, no que dizia respeito somente à 

seção das mulheres. Neste ofício as irmãs de caridade eram auxiliadas por enfermeiras e 

serventes do seu sexo [...]”. 

A superiora das irmãs de caridade, além dos deveres acima descritos e os inerentes ao 

serviço médico competia: “[...] a) dirigir todo o pessoal subalterno empregado na divisão dos 

enfermos do sexo feminino; b) velar pela moralidade, asseio e ordem da referida divisão; c) 

apresentar ao administrador as notas dos gêneros e outros artigos de que precisassem as 

repartições a seu cargo; d) dirigir a escrituração dessas repartições; e) entregar no princípio de 

cada mês, por intermédio do administrador, o que tivessem rendido no mês anterior as 
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oficinas da mencionada divisão; e, f) representar no administrador contra os empregados que 

faltassem á consideração devida à sua autoridade [...]”. 

Quanto ao serviço econômico interno e o dos transportes do Hospício Nacional 

estabeleceu-se que seriam dirigidos por um administrador que exerceria, dentre outras a 

função “[...] de apresentar mensalmente ao chefe da secretaria uma relação, segundo o modelo 

adotado, do pessoal subalterno do Hospício, exigindo da superiora das irmãs de caridade os 

esclarecimentos precisos em referência ás enfermeiras e serventes da seção das mulheres 

[...]”. 

Com o Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892, a diretoria da Assistência, estabelecida 

nas dependências do edifício do Hospício Nacional, ficou composta pelo “[...] a) diretor geral, 

b) um secretário; c) um contador; d) um primeiro escriturário; e) um segundo escriturário; f) 

dois amanuenses; g) um porteiro; h) um cobrador; e de i) um continuo
98

 [...]”. Já no serviço 

sanitário havia: “[...] a) três médicos; b) um diretor do Museu Anatomopatológico; c) um 

chefe do gabinete eletroterápico; d) quatro internos (sendo que dois eram pagos pela 

Faculdade de Medicina); e) alunos da mesma Faculdade; f) um farmacêutico e um ajudante; 

g) um 1º enfermeiro; h) dois 2º enfermeiros; i) enfermeiras e inspetoras; j) guardas e serventes 

necessários ao serviço; k) um conservador do Museu anatomopatológico e do gabinete 

eletroterápico
99

; e, l) um cirurgião e um dentista (que deveriam comparecer no Hospício 

Nacional três vezes por semana, para o exercício de sua profissão, e nas colônias quando 

fossem reclamados os seus serviços) 
100

 [...]
101

”.  

Quando em 7 de outubro de 1893, o Decreto nº 1.559 efetuou um rearranjo 

organizacional na Assistência Médico Legal de Alienados. Mesmo mantendo os agentes que 

compunham o quadro funcional estabelecido pelo o Decreto nº 896 de 29 de junho de 1892, a 

“Gestão da Assistência” foi reorganizada a partir de uma secretaria, estabelecida no pavilhão 

de observação, composta por: a) um diretor; b) um escriturário; c) um amanuense; e, d) um 

contínuo. O quadro de pessoal do serviço sanitário passou a constar com: “[...] a) um médico 
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diretor; b) quatro médicos especialistas; c) um cirurgião; d) um oftalmologista; e) um diretor 

do museu anatomopatológico; e, f) um chefe do gabinete eletroterápico [...]”. 

Observa-se novamente a ausência das irmãs de caridade em cargos efetivos da 

Assistência. As enfermeiras formadas pela Escola Profissional passaram a exercer as funções 

antes desempenhadas pelas religiosas. Essa conduta, em parte, consistia no processo de 

mudanças apontado pelo novo modelo assistencial em curso. 

Na mesma linha estratégica o Decreto nº 1.559, de 7 de outubro de 1893 apresentou 

como inovação o quadro de pessoal das colônias que era constituído por: “[...] a) um diretor; 

b) um médico; c) um farmacêutico; d) um administrador; e) um escriturário; e, f) dois 

internos; além de g) enfermeiros; e, h) mais empregados subalternos que se fizessem 

indispensáveis, inclusive o pessoal das lanchas [...]
102

”.  

Com a publicação do Decreto nº 2.467 em 19 de fevereiro de 1897, surge uma nova 

nomenclatura para o cargo de gestor da Assistência - Inspetor Geral. Esse agente tinha, entre 

outras, as atribuições de “[...] encarregar-se dos estudos e pesquisas que interessassem à 

psiquiatria e às moléstias nervosas, publicando trabalhos, conforme os meios orçamentários 

de que dispusesse a Assistência
103

 [...]”. 

Em relação ao pessoal técnico o Decreto nº 2.467 de 19 de fevereiro de 1897 

estabeleceu a seguinte constituição: No Hospício haveria a) um diretor, que era médico; b) um 

médico chefe e diretor do museu anatomopatológico; c) três médicos especialistas; d) um 

oftalmologista; e) um chefe do gabinete eletroterápico; f) quatro internos; g) um almoxarife; 

h) um escriturário; i) um contínuo; j) um amanuense; k) um porteiro; l) enfermeiros; m) 

inspetores; n) guardas e empregados subalternos, por fim, o) um médico ginecologista, diretor 

do serviço ginecológico, incumbido não só do tratamento dos casos ginecológicos, mas 

também do estudo particularizado das relações que pudessem existir entre as moléstias do 

aparelho útero-ovariano e as perturbações mentais.  

Nas colônias, além dos cargos acima citados
104

, as exigências para a lotação eram as 

seguintes: a) ao diretor se tornou indispensável a formação medica; b) ao médico as 

                                                                 
102

 Os médicos, o cirurgião, o oftalmologista, o diretor do museu anatomopatológico, o chefe do gabinete 

eletroterápico e o administrador das colônias eram nomeados por portaria do ministro. 
103

 Cf. artigo 38 do Decreto nº 2.467, de 19 de fevereiro de 1897. 
104

 Veja-se o Decreto nº 1.559, de 7 de outubro de 1893 
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exigências de ser especialista; e, c) ao escriturário, dois ao invés de um
105

. Observa-se 

também no Decreto a ausência no quadro de pessoal das colônias dos dois internos 

anteriormente relacionados. 

A partir do Decreto nº 3.244 de 29 de março de 1899 algumas modificações foram 

estabelecidas no rol de funcionários: “[...] No Hospício: a) ao diretor acresceu-se a função de 

chefia do estabelecimento e do museu anatomopatológico; b) somaram-se quatro ao invés de 

três médicos, sendo um para cada seção, todos especialistas; d) dois escriturários ao invés de 

um; e, f) um farmacêutico que aparece como novo profissional no quadro da Assistência. Nas 

Colônias acresceu-se aos agentes um almoxarife [...]” 

Sobre o serviço médico da Assistência, o Decreto nº 3.244 de 29 de março de 1899 

definiu que haveria até quatro internos, sendo dois nas Colônias e dois no Hospício, além 

daqueles lotados no Pavilhão de Observação. Esses quatro internos eram estudantes de 

medicina e não percebiam vencimentos, mas somente domicilio e refeitório nos 

estabelecimentos. 

A partir do Decreto nº 1.132, de 22 de dezembro de 1903 o Hospício Nacional passou 

a contar com: “[...] a) um diretor; b) quatro alienistas efetivos; c) um adjunto; d) um cirurgião-

ginecologista; e) um pediatra; f) um médico do pavilhão de moléstias infecciosas; g) um 

oftalmologista; h) um diretor do laboratório anatomopatológico; i) um assistente do mesmo; j) 

um chefe dos serviços cinesioterápicos; k) um dentista; l) quatro internos efetivos; m) um 

farmacêutico; n) um administrador; o) um arquivista; p) um primeiro, um segundo, um 

terceiro e um quarto escriturários; q) um continuo; e, r) um porteiro [...]
106

”.  

O quadro de pessoal proposto pelo Decreto nº 5.125, de 1º de fevereiro de 1904 

repetiu o Decreto anterior com acréscimo de um pediatra e a da exigência que o diretor fosse 

um alienista, com função superintender os serviços clínicos e administrativos. O mesmo 

ocorreu nas Colônias de Alienados nas quais trabalhavam: “[...] a) um Diretor médico; b) um 

alienista efetivo; c) um adjunto; d) um farmacêutico; e) um almoxarife; f) um primeiro e um 
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 Observa-se que inspetor geral da Assistência era nomeado por Decreto, enquanto, os diretores do hospício e 

das colônias, o médico chefe, os médicos, o cirurgião, o oftalmologista, o chefe do gabinete eletroterápico, o 

diretor do serviço ginecológico, o contador, o almoxarife, o administrador das colônias e os escriturários; por 

portaria do Ministro. 
106

 Os cargos de alienista-adjunto, de pediatra, de medico do pavilhão de moléstias infecciosas, de assistente do 

laboratório histoquímico e de interno eram providos mediante concurso. Ressalta-se porém que com exceção dos 

cargos de laboratório histoquímico e de interno, o provimento de todos os outros cargos, o concorrente deveria 

ter função de assistente ou preparador das Faculdades de Medicina do país. 
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segundo escriturários. Por fim, no Pavilhão de Admissão, onde funcionava a seção de clínica 

psiquiátrica da Faculdade de Medicina, haveria um alienista, docente da cadeira de psiquiatria 

e de moléstias nervosas, que exercia a função de diretor do mesmo pavilhão [...]”. 

Ainda em relação aos agentes ordenados pelo Decreto nº 1.132, de 22 de dezembro de 

1903, conformou-se que todo hospício, asilo ou casa de saúde, destinado a enfermos de 

moléstias mentais deveria “[...] ser dirigido por profissional devidamente habilitado e 

residente no estabelecimento [...]”. Engels (2001, p. 257) ressalta que a especialização em 

psiquiatria foi exigida pela reorganização da Assistência a Alienados nesse Decreto de 

1903
107

 e novamente pelo regulamento de 1904
108

 que será visto a seguir.  

A partir do Decreto nº 5.125, de 1º de fevereiro de 1904 os serviços administrativos e 

sanitários do Hospício nacional passaram a contar com: a) o diretor do Hospício Nacional; b) 

alienistas; c) adjunto; d) pediatra; e) medico dos pavilhões de moléstias infeciosas-

intercorrentes; f) chefe dos serviços cinesioterápicos; g) internos; h) farmacêutico; i) ajudante 

do farmacêutico; j) inspetores; k) enfermeiros; e, l) guardas. 

No quadro de pessoal do Serviço Econômico Interno havia: a) o administrador do 

Hospício Nacional; b) o pessoal da despensa, cozinha, refeitórios, lavanderia, oficinas, jardim 

e horta; c) o pessoal da secretaria; d) o arquivista; e) o porteiro; e, f) o continuo. Sobre a 

organização dos trabalhos, nos dias uteis o serviço começava ás 10 horas da manhã e 

terminava ás 3 da tarde, podendo a hora do expediente, ser prorrogada pelo diretor ou pelo 

primeiro escriturário, quando os trabalhos o exigissem.  

Os cirurgiões da Assistência nomeados à vista de informação do diretor eram, em 

número de três – o ginecologista, o oftalmologista e o dentista. “[...] Quando se faziam 

necessários nas Colônias, os serviços de qualquer dos cirurgiões da Assistência Pública a 

Alienados, o diretor delas requisitava ao do Hospício o comparecimento daquele de quem se 

houvesse mister [...]”. 

No Decreto nº 5.125 de 1º de fevereiro de 1904 tratou-se das substituições e 

impedimentos temporários; dos vencimentos do pessoal da Assistência nomeado pelo 

Governo; do direito à residência em casas de propriedade da Assistência, próximas ao 

Hospício e nas Colônias; das faltas do funcionário ao serviço; das penas disciplinares os 
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 Cf. artigo 13 do Decreto nº 1.132, de 22 de dezembro de 1903. 
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 Cf. artigo 3º do Decreto nº 5.125, de 1º de fevereiro de 1904. 
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empregados, nos casos de negligencia, desobediência, inexatidão no cumprimento de deveres, 

e falta de comparecimento, sem causa justificada; das licenças dos funcionários da 

Assistência; sobre os concursos para provimento dos lugares de alienista-adjunto, de interno, 

de assistente, de pediatra e de medico dos pavilhões de moléstias infecciosas-intercorrentes . 

Assim, os funcionários que residiam nos prédios pertencentes à Assistência Pública a 

Alienados ficavam obrigados, “[...] mesmo em horas ou dias que não fossem de expediente, a 

comparecer no respectivo estabelecimento, desde que se tornassem necessários os seus 

serviços. A nenhum deles era permitido ter, para seu serviços particular, empregados da 

mesma Assistência ou enfermos. Todos os subalternos do Hospício e do trabalho interno das 

Colônias eram obrigados ao uso de uniforme fornecido pelos respectivos estabelecimentos
109

 

[...]”.  

Quanto aos cumprimentos dos deveres “[...] cada um dos funcionários da Assistência 

era rigorosamente responsável não só pela direção e execução das tarefas que lhe incumbia, 

mas também pelas irregularidades e omissões verificadas no desempenho dos trabalhos 

daqueles que lhe eram subordinados, uma vez que não tivessem empregado os meios 

adequados a fim de evitá-los, solicitando da competente autoridade superior as providências 

que não coubessem em suas atribuições, ou houvesse deixado de punir ou de promover a 

punição da infração conforme coubesse no caso. Ao diretor do Hospício e o das Colônias 

incumbia levar imediatamente ao conhecimento do Ministro todas as ocorrências 

extraordinárias
110

 [...]”. 

O modo de relação que se estabelecia nessa prescrição acima descrita sugere que 

ocorria uma vigilância direcionada para a punição e controle. Segundo Costa (1999, p.15) o 

resultado desse processo consolidou a perpetuação de valores tradicionais elitistas, 

antidemocráticos e autoritários, bem como a sobrevivência de estruturas de mando que 

implicaram na marginalização de amplos setores da população. 

O artigo 152 do Decreto Nº 8.834, de 11 de junho de 1911
111

 arrolou dentre os 

profissionais exigidos para a assistência nos manicômios, os médicos fisioterapeutas, 

encarregados dos serviços de “hidroterapia, eletroterapia, kinesiterapia, fototerapia, 
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 Cf. artigos 145, 146 e 147 do Decreto nº 5.125, de 1º de fevereiro de 1904. 
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 Cf. artigos 150 e 151 do Decreto nº 5.125, de 1º de fevereiro de 1904. 
111

  A prescrição desse dispositivo foi retomada nos Decretos nº 17.805, de 23 de maio de 1927 e nº 24.559 de 03 

de julho de 1934. 
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helioterapia, termoterapia, radiologia e radiumterapia”. A maioria desses profissionais eram 

médicos com a denominação de médicos psiquiatras, médicos cirurgiões, médicos 

fisioterapeutas ou médicos clínicos. Estabeleceu-se ainda que os profissionais de enfermagem 

devessem ser nomeados pelo diretor geral do Hospital, tantos quanto necessários ao serviço. 

O Decreto nº 17.805 de 23 de maio de 1927 instituiu que, no Manicômio Judiciário, 

além do diretor, trabalhariam o seguinte pessoal técnico e administrativo: “[...] a) um 

assistente designado pelo diretor geral dentre os que compunham o corpo respectivo da 

Assistência, podendo, caso o serviço assim exigisse, ser designado mais de um; b) dois 

internos, estudantes do 5º e 6º anos médicos, devendo ser preferidos os que tivessem praticado 

em serviços psiquiátricos; c) um zelador, d) um escriturário; e, e) um amanuense de nomeação 

do ministro da Justiça e Negócios Interiores; f) um inspetor; g) enfermeiros; h) rondantes; e, i) 

guardas, de acordo com as necessidades do serviço, de nomeação do diretor do Manicômio 

Judiciário mediante prévia autorização e consequente aprovação do Ministro
112

 [...]”.  

Na Assistência a Psicopatas do Distrito Federal estavam lotados
113

 “[...] a) um 

psiquiatra - diretor geral superintendente de todos os serviços clínicos, técnicos, e 

administrativos da Assistência no Distrito Federal e em particular os do Hospital Nacional de 

Psicopatas; b) o vice-diretor do hospital, que era o psiquiatra com maior tempo de serviço 

médico, como funcionário do quadro, na Assistência; c) um diretor do Instituto de 

Psicopatologia, que era o professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro; d) um psiquiatra diretor do Instituto de Neurobiologia; e) onze psiquiatras, dos quais 

eram designados pelo diretor geral os que devessem servir no Hospital e nas Colônias; f) um 

médico chefe dos serviços da assistência social; g) seis médicos assistentes efetivo; h) dois 

cirurgiões; i) um oftalmologista; j) um otorrinolaringologistas; k) um dermatosifiligrafo; l) um 

médico fisioterapeuta, diretor do Instituto de fisioterapia; e, m) dois médicos fisioterapeutas 

encarregados do serviço de hidroterapia, eletroterapia, kinesiterapia, fototerapia, 

compreendendo a helioterapia, termoterapia, radiologia e radioterapia; n) um dentista [...]
114

”. 
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 (cf. artigo 116 Decreto nº 17.805, de 23 maio de 1927). 
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 Cf. artigo 3º do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927 e artigo 17 do Decreto nº. 5.125, de 1º de fevereiro 

de 1904. 
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 Na Assistência, os cargos de administrador geral, chefe da secretaria do hospital e os exercidos por médicos 

eram providos por Decreto. Os demais funcionários de que tratou este Decreto eram nomeados por portaria do 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 
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No Hospital Nacional de Psicopatas: “[...] a) um administrador geral; b) um chefe de 

secretaria; c) um primeiro oficial; d) um segundo oficial; e) um terceiro oficial; f) um quarto 

oficial; g) cinco amanuenses; h) duas datilografas; i) um guarda-livros; j) um farmacêutico-

chefe; k) um sub-administrador; l) um ajudante de farmácia; m) um despenseiro, n) um 

continuo; e, o) um porteiro [...]”. 

Em cada Colônia: “[...] a) um psiquiatra diretor; b) tantos psiquiatras quantos o diretor 

geral da Assistência designasse, de acordo com as exigências do serviço; c) um chefe de 

laboratório de pesquisas clinicas; d) um cirurgião e um dentista, na de homens; e) uma 

cirurgiã, ginecologista, um dentista, na de mulheres; f) um farmacêutico e ajudante; g) um 

administrador; h) um primeiro e um segundo oficiais; i) dois amanuenses [...]”. 

No Manicômio Judiciário: “[...]a) um psiquiatra diretor; b) um assistente designado 

pelo diretor geral; c) um zelador; d) um escriturário; e) um amanuense; e, f) três cobradores
115

 

[...]”. 

No Instituto Neurobiológico, Museu, Biotério e no Necrotério trabalhavam: “[...] a) o 

diretor do Instituto neurobiológico; b) o assistente do Hospital; e, c) o assistente técnico [...]”. 

Ao diretor do Instituto competia: “[...] a) dirigir os serviços do Instituto, do museu, do biotério 

e do necrotério; b) dirigir o serviço das necropsias que lhe fossem requisitadas pelos médicos 

do estabelecimento, por intermédio do diretor geral; c) ditar o protocolo das necropsias que 

realizasse; d) efetuar pesquisas microscópicas e as análises dos líquidos orgânicos, sempre 

que lhe fossem requisitadas pelos médicos do estabelecimento, por intermédio do diretor 

geral; e) efetuar pesquisas originais ou dirigir a sua realização, a fim de apurar a etiologia e 

anatomia patológica das doenças mentais e nervosas; f) apresentar ao diretor geral um 

relatório dos trabalhos realizados
116

 [...]”. 

Na Assistência a Psicopatas trabalhavam: “[...] a) dois cirurgiões gerais, dos quais um 

ginecologista; b) um cirurgião-oftalmologista; c) um cirurgião otorrinolaringologista; d) um 

dentista; e, e) o dermato-sifilografo ao qual incumbia: - tratar de todos os casos 

dermatológicos que viessem ao Hospital; - tratar dos casos de sífilis que lhe fossem enviados 

pelos outros médicos da Assistência; - manter um ambulatório e dispensário para os casos de 
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 (cf. artigo 3º do Decreto nº 17.805, de 23 maio de 1927 e artigo 17 do Decreto nº. 5.125, de 1º de fevereiro de 

1904). 
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 (cf. artigo 61 do Decreto nº 17.805, de 23 maio de 1927). 
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sífilis que viessem à consulta no Hospital e com o fim espacial de prevenir os acidentes de 

neuro-sífilis
117

 [...]”.  

O Decreto nº 19.444 de 1 de dezembro de 1930 considerou como profissional 

habilitado a dirigir estabelecimento psiquiátrico, público ou particular, “[...] quem possuísse o 

título de professor de clínica psiquiátrica ou de doente livre desta disciplina em uma das 

Faculdades de Medicina da República, oficiais ou oficialmente reconhecidas
118

 [...]”. 

O Decreto-lei nº 7.055, de 18 de novembro de 1944 definiu que os cargos de Diretor 

do Centro Psiquiátrico Nacional e de Diretor do Instituto de Psiquiatria do quadro Permanente 

do Ministério da Educação e Saúde seriam providos em comissão. Quanto às funções 

gratificadas, seriam: “[...] a) o Chefe da Seção de Cooperação; b) o Chefe da Seção de 

Administração; c) o Secretário do Diretor; d) o Chefe do Bloco Médico Cirúrgico; e) o Chefe 

do Bloco Médico Cirúrgico Álvaro Ramos; f) o Chefe da Seção de Fisioterapia e 

Fisiodiagnóstico; g) o Chefe de Laboratório; h) o Chefe da Farmácia; i) o Administrador; j) o 

Chefe da Secretaria; k) o Chefe do Núcleo Rodrigues Caldas; l) o Chefe do Núcleo Ulisses 

Viana; m) o Chefe do Núcleo Franco da Rocha; n) o Chefe do Núcleo Teixeira Brandão; o) o 

Chefe do Setor de Higiene Mental, Admissão e Triagem; p) o Chefe do Setor de Pesquisas 

Neuropsiquiátricas; q) o Chefe da Seção de Praxiterapia; r) o Chefe de Zeladoria; e, s) o 

Chefe de Portaria [...]”. 

* 

Em relação aos agentes, notou-se inicialmente o deslocamento da gestão da 

Assistência retirada do poder das instituições ligadas à igreja para a universidade onde se 

formulava como saber médico a psiquiátrica. 

Ao assumirem a gestão dos hospícios, os alienistas deram novos rumos à gestão e um 

nítido direcionamento científico ao modelo assistencial. Observa-se ainda que alguns cargos 

estavam relacionados aos setores de cirurgia médica, neuropsiquiatria, praxiterapia, higiene 

mental, e Admissão e Triagem, isso indica que, além do aspecto terapêutico ocorreu 

necessidade de se interferir em outras demandas, possivelmente muito extensa diante da 

capacidade do atendimento. 
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 (cf. artigos 65 e 66 do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927). 
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 Cf. artigo 5º do Decreto nº 24.559 de 03 de julho de 1934. 
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Em termos da organização do trabalho, observa-se nas prescrições legislativas, que 

entre os agentes se estabelecia relações hierárquicas rígidas, vigilantes e punitivas, 

consolidando os valores elitistas sobrepujantes da época. Em um clima de desigualdade, 

submissão e bajulamento, os valores antidemocráticos e autoritários encontravam terreno 

fértil para desenvolver suas estruturas de mando. Os funcionários estavam o tempo todo, sob 

“olhares sensores” dos colegas e chefias, promovendo o cuidado em um clima onde a 

cooperação era escassa e a marginalização de amplos setores da população era vista como 

“natural”. Esse era o tom que pautava a condução dos agentes. 

4.2.5 Peticionários 

Consideram-se Peticionários “o(s) indivíduo(s)-pessoa(s)-sujeito(s) que demandam as 

práticas desenvolvidas pela organização”. Veja a seguir quem eram esses sujeitos que podiam 

pleitear o tratamento para o alienado e como a legislação brasileira os definiu 

conceitualmente. 

Com o primeiro Estatuto do Hospício de Pedro Segundo regulou-se que as demandas 

de internação seriam efetuadas “[...]a) por requisição oficial do Juiz dos Órfãos, do Chefe ou 

Delegado de Polícia do distrito da residência do alienado, ou do lugar onde eles fossem 

encontrados; ou, b) em face de petição do pai, tutor, ou curador, irmão, marido ou mulher, ou 

senhor do alienado, por eles assinada [...]”. Os alienados seriam admitidos ou teriam sua saída 

autorizada
119

 somente “em virtude, exclusivamente, de despacho do Provedor da Santa Casa”. 

Em qualquer das referidas formas de matricula “[...] tanto os ofícios de requisição 

quanto as petições exigia-se declarar nome, naturalidade, residência, idade, condição civil, e 

estado do alienado. As petições necessitavam ser instruídas com certidão autêntica da 

sentença do Juiz dos Órfãos que houvesse julgado a demência, ou pelo menos de atestado de 

facultativo clínico que certificasse a alienação mental, devendo todos os documentos estarem 

competentemente selados, com reconhecimento da assinatura por Tabelião Público
120

 [...]”. 

Em face da turbulência vivida durante a Abolição da Escravatura e a Proclamação da 

República, o Estado brasileiro preservou a cultura da desigualdade mantendo a população 

dividida entre indigentes e segurados. Ao aprovarem os novos regulamentos
121

 para a 
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 Cf. artigos 10, 11, 12, 13 e 14 do Decreto nº 1.077 de 4 de dezembro de 1852 - ANEXO II. 
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 Veja-se o Decreto nº 1.077 de 04 de dezembro de 1852. 
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 Veja-se o Decreto nº 508 de 21 de junho de 1890. 
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Assistência Médico-legal de Alienados, os Decretos 508 de 21 de junho de 1890 e 896 de 9 de 

junho de 1892 refletiram essa divisão. 

Concomitantemente esses Decretos assinalaram os peticionários que seriam 

competentes para requerer a admissão de enfermos, quer contribuinte, quer gratuito
122

, eram 

eles: “[...] a) o ascendente ou descendente; b) o cônjuge; c) o tutor ou curador, e; d) o chefe de 

corporação religiosa ou de beneficência
123

 [...]”. Todos os procedimentos exigidos para a 

internação dos pacientes se dariam por ordem do Ministro do Interior ou requisição do chefe 

de polícia da Capital Federal, dos governadores e chefes de polícia dos Estados. 

Ainda nos citados Decretos a requisição e a admissão de enfermos necessitavam de 

autorização do diretor geral da Assistência, essa era uma exigência tanto para os 

estabelecimentos públicos como para os privados
124

. Nos casos em que o enfermo fosse 

oficial, inferior, ou Praça do Exército, Armada, Brigada Policial ou Corpo de Bombeiros era 

exigida que a requisição adviesse de autoridade competente
125

. 

A partir do Decreto legislativo nº 1.132, de 22 de dezembro de 1903, a admissão dos 

internos ocorria mediante requisição ou requerimento, conforme a reclamasse a autoridade 

pública ou algum particular. No primeiro caso, juntava-se à requisição da autoridade 

peticionária: “[...] a) uma guia contendo o nome, filiação, naturalidade, idade, sexo, cor, 

profissão, domicilio, sinais físicos e fisionômicos do indivíduo suspeito da alienação, ou a sua 

fotografia, bem como outros esclarecimentos, quantos pudessem coligir e fizesse certa a 

identidade do enfermo; b) uma exposição dos fatos que comprovassem a alienação, e dos 

motivos que determinaram a detenção do enfermo, caso tivesse sido feita, acompanhada, 

sempre que possível, de atestados médicos afirmativos da moléstia mental; c) o laudo do 

exame médico-legal, feito pelos peritos da polícia, quando fosse essa a requisitante [...]”.  

No segundo caso, sendo a admissão requerida por algum particular, acrescentava-se ao 

requerimento, além do que determinavam os regulamentos especiais de cada estabelecimento: 

“[...] as declarações acima descritas, documentadas quanto possível e dois pareceres de 
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 Veja-se o Decreto nº 1.559, de 07 de outubro de 1893. 
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 Cf. artigo 30 do Decreto nº 896 de 29 de junho de 1892 e artigos 100 e 160 do Decreto no 5.125, de 01 de 

fevereiro de 1904. Veja-se também o Decreto nº 3.244 de 29 de março de 1899. 
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 Cf. artigos 100 e 160 do Decreto nº 5.125, de 1º de fevereiro de 1904. 
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 Cf. artigo Decreto nº 1559, de 07 de outubro de 1893. 
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médicos que houvessem examinado o enfermo quinze dias antes, no máximo, daquele em que 

fossem datados o requerimento, ou certidão de exame de sanidade [...]”.  

O Decreto nº 8.834, de 11 de junho de 1911 ordenou que, quando possível, o 

requerimento deveria ser feito pelo cônjuge ou por um parente do alienado. Quando assim não 

fosse, o documento devia conter as razões do fato, a qualidade das relações que ligavam o 

alienado ao requerente e as circunstancias em que este tenha feito o requerimento.  

O requerente deveria ser maior de 21 anos e ter visto pessoalmente o paciente dentro 

dos 14 dias que precederam a data do requerimento
126

. “[...] Em casos de urgência, em que se 

tornasse necessário para a saúde do alienado ou para a segurança pública, que fosse o alienado 

imediatamente internado em estabelecimento apropriado, o internamento poderia realizar-se 

mediante requerimento ou petição de urgência e um só atestado médico, em que se 

designassem as razões da urgência
127

 [...]”.  

Finalmente, em 23 de maio de 1927, o Decreto nº 17.805 indicou que seriam 

competentes para requisitar a admissão de “enfermos indigentes” no Hospital Nacional de 

Alienados, além do chefe de polícia e do prefeito do Distrito Federal, os delegados de polícia, 

o diretor-geral da Assistência a Psicopatas, os diretores dos Hospitais, os diretores das 

colônias e os encarregados dos ambulatórios e serviços abertos
128

.  

4.2.6 Pacientes ou Internos 

A categoria “Pacientes ou Internos” se refere aos “seres humanos indivíduo(s)-

pessoa(s)-assujeitado(s) ao tratamento”. Analisar essa categoria implica em questionar “quem 

eram esses sujeitos aos quais se direcionava o tratamento aplicado no Hospital Colônia de 

Barbacena no período de 1903 a 1977? 

Para Esquirol (1838, 11:803-804), discípulo de Philippe Pinel, a loucura era definida a 

partir de uma classificação de monomanias de três tipos e determinação diferentes, ou seja: a 

inteligência, a afetividade ou o instinto. Esse modelo de classificação da loucura se opõe a 
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 Cf. artigo 97 do Decreto nº 8.834, de 11 de junho de 1911 e artigo 2º do Decreto nº 5.125, de 1º de fevereiro 

de 1904. 
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 Cf. artigo 99 do Decreto nº 8.834, de 11 de junho de 1911. 
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 Cf. artigo 143 do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927 e artigo 96 do Decreto nº 5.125, de 1º de 

fevereiro de 1904. 
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outras formas determinadas pela desrazão, como a demência e a idiotia, formas em que há 

ausência de inteligência, sendo, portanto, incuráveis. 

Segundo Machado (1978, p. 376), a crítica dos médicos era de que os loucos ou 

vagavam pelas ruas, ou ficavam isolados nas suas casas, ou ainda eram encontrados em 

“cárceres” do Hospital da Santa Casa da Misericórdia que não oferecia condições para abrigá-

los medicamente nem os recuperar. Os médicos criticaram tanto a situação dos loucos nas 

ruas quanto seu isolamento no Hospital da Santa Casa, a partir dessa premissa eles lançaram 

“uma nova palavra de ordem: aos loucos o hospício”. 

O debate sobre esse paradoxo sobreveio no bojo das transformações políticas, sociais e 

econômicas que ocorreram na sociedade brasileira ao longo do reinado de Pedro II. As teses 

emanadas nessas mudanças contribuíram significativamente para que o incipiente capitalismo 

industrial pudesse esboçar seus primeiros passos. No campo do tratamento de alienados 

mentais, esse processo permitiu a investida da psiquiatria em direção à conquista de poder 

político, através de uma ação profissional dentro e fora do hospício. Ao longo de todo o 

século XX, a medicina psiquiátrica se colocou, cada vez mais, na luta pelo poder social 

buscando interferir, sobretudo, no processo legislativo. Nisso a importância de se buscar na 

legislação as influências dos fundamentos psiquiátricos para o estudo sobre a história da 

loucura. 

A luta dos médicos para impor sua racionalidade por meio de "táticas variadas, como 

as de assessoria, de crítica e de penetração civil", orientadas para a intervenção política que 

buscavam atuar nas estruturas centrais de poder, oferecendo uma instrumentalização com 

saberes regionais, especializados, a fim de que o próprio exercício do poder político se 

tornasse viável, era parte do discurso vigente da época. (MACHADO et al., 1978: 157 – 158). 

Esse poder, conforme Portocarrero (2002, p.20) “conquistado através de muitas lutas, 

foi sendo incrementado, e desde o final do século XIX via-se cada vez mais reforçado, à 

proporção que se sustentava como saber científico, mostrando-se fundamentado na interação 

de seu discurso com a medicina. A relação da psiquiatria com a medicina permitiria garantir a 
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função do psiquiatra de apoio científico indispensável ao exercício de poder político e jurídico 

do Estado
129

”. 

Dar-se-á então, no começo do século XX, uma significativa ruptura da medicina 

mental brasileira com as idéias de Pinel e da escola francesa que o sucedera, 

sobretudo no que tange aos princípios que passam a gerir as classificações 

diagnósticas; entretanto, permanecem ainda firmes o seu legado da observação 

sistemática como pilar da clínica, bem como certos princípios gerais do tratamento 

moral, obviamente modernizados e revestidos com aspectos próprios das crenças 

cientificas vigentes nas primeiras décadas do século XX. (PINEL. 1801, pg. 43) 

Prosseguindo essa hipótese, nota-se que a “ruptura” no campo teórico, como se verá 

adiante, não surtiu efeitos na pratica, na clínica e no modelo assistencial. Neste campo o que 

houve foi o deslocamento e ampliação das bases de possíveis pacientes, bem como a 

diversificação das técnicas de intervenção. Ocorreu, por fim, a substituição do conceito de 

mania ou delírio total, forma mais típica e mais comum de loucura em Pinel
130

 pela 

abordagem organicista que se sustentou no argumento da degenerescência fisiológica e na 

racionalidade médica representada pela teoria alemã de Emmil Kraepelin
131

. 

Prosseguindo, em 11 de outubro de 1890 promulgou-se por meio do Decreto nº 847, o 

Código Penal dos Estados Unidos do Brasil que vigeu de 1890 até 1932. O Código Penal da 

República instituiu que “[...] não eram criminosos os que por imbecilidade nativa, ou 

enfraquecimento senil, fossem absolutamente incapazes de imputação, bem como os que se 

achassem em estado de completa privação de sentidos e de inteligência no ato de cometer o 

crime
132

 [...]”. Assim, os doentes mentais infratores foram mantidos como inimputáveis e para 
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 "O século XIX, afirma-se em Danação da Norma, assinala para o Brasil o início de um processo de 

transformação política e econômica que atinge igualmente o âmbito da medicina, inaugurando duas de suas 

características, que não só têm vigorado até o presente, com têm se intensificado cada vez mais: a penetração da 

medicina na sociedade que incorpora o meio urbano como alvo da reflexão e das práticas médicas, e a situação 

da medicina como apoio científico indispensável ao exercício do poder do Estado. (...) O médico torna-se 

cientista social, integrando à sua lógica a estatística, a geografia, a demografia, a topografia, a história; torna-se 

planejador urbano: as grandes transformações da cidade estiveram a partir de então ligadas à questão da saúde; 

torna-se, enfim, analista de instituições" (MACHADO, 1978: 155). 
130

 Pinel introduziu a concepção da loucura como consequência das paixões exacerbadas, e o louco como vítima 

de uma desorganização das funções mentais superiores do sistema nervoso central, ou seja, das funções 

intelectuais, pressuposto que deu nova direção à psiquiatria do final do século XVIII e início do século XIX. 
131

 Emil Kraepelin (1856 - 1926) Psiquiatra germânico nascido em Neustrelitz, Alemanha, cujo sistema de 

classificação das doenças mentais sistematizando os conceitos pesquisados em esquemas adequados ao 

tratamento das doenças mentais, especialmente estabelecendo as diferenciações entre esquizofrenias e psicoses 

maníaco-depressivas, contribuindo, assim, de maneira notável para os trabalhos científicos posteriores. Fonte: 

<http://www.uni-leipzig.de/> 
132

 Cf. artigo 27 do Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890 – (Código Penal dos Estados Unidos do Brasil). 
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eles foi determinado que “[...] fossem entregues as suas famílias ou recolhidos a hospitais de 

alienados
133

 [...]”. 

No artigo 378, capitulo VI do código (p. 369 vol. 2) que regulamentou “as 

contravenções de perigo comum
134

”, assinala-se como contravenção: “[...] a) deixar vagar 

loucos confiados a sua guarda, ou, quando evadi-los de seu pudor, não avisar à autoridade 

competente, para fazê-los recolher; b) receber em casa particular, sem aviso prévio a 

autoridade, ou sem autorização legal, pessoas afetadas de alienação mental, e; c) Deixar o 

médico clínico de denunciar a existência de doentes de moléstia infecciosa à autoridade 

competente, afim de que esta pudesse providenciar oportunamente na conformidade dos 

regulamentos sanitários [...]”. 

Ao colocar o louco com incapaz e apontar como solução àqueles incumbidos da 

guarda dos loucos, que pudessem ser punidos como contraventores, o artigo 378, do Código 

Penal, estabeleceu a “detenção arbitrária, se sob o pretexto de suposta loucura fosse internada 

em um asilo de alienados, uma pessoa sã de espirito”. Assim Araújo (2004, p. 101, vol. 1) 

aponta que o artigo 252 do Código Penal punia o que, para tal, desse um atestado falso. 

Entretanto, não havia aqui o crime sem a condição de ilegitimidade. A livrança do detido ou 

retido não eliminava o crime. 

A partir da expedição do Decreto nº 206-A, a Assistência Médico e Legal de 

Alienados passou a socorrer os enfermos alienados, “[...] nacionais e estrangeiros, que 

carecessem do auxílio público, bem assim os que mediante determinada contribuição dessem 

entrada em seus hospícios [...]”. O caráter de internamento permaneceu com fins prioritários 

de proteção social ao invés de curativos. Segundo Canabrava D.S. et al. (2010, p.173), o 

tratamento era executado por enfermeiros, ajudantes e farmacêuticos, conforme solicitação 

médica e consistiam, principalmente, na realização da “hidroterapia” e distribuição de 

remédios.  

“[...] Todas as pessoas que, por alienação mental adquirida ou congênita, perturbassem 

a tranquilidade pública, ofendessem a moral e os bons costumes, e por atos atentassem contra 

a vida de outrem ou contra a própria [...]
135

” deveriam ser admitidas como pacientes e 

colocadas em asilos especiais, exclusivamente destinados à reclusão e ao tratamento de 
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 Cf. artigo 29 do Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890 (Código Penal dos Estados Unidos do Brasil). 
134

 Cf. artigo 378 do Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890 (Código Penal dos Estados Unidos do Brasil). 
135

 Veja-se o Decreto nº 206-A 
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alienados. Assim, também se procederia com todos os indivíduos que, pela prática de atos 

indicativos de alienação mental, tivessem de ser recolhidos ao Hospício.  

A partir do Decreto nº 1.132, de 22 de dezembro de 1903, a doença mental passou a 

ser compreendida como uma “moléstia congênita ou adquirida”. Desta forma, os Pacientes 

eram conceituados como “indivíduos que podiam comprometer a ordem pública, a segurança 

das pessoas, ou ainda, a própria segurança”. 

Diante tais ameaças, recomendava-se que o “vesano” fosse recolhido a um 

estabelecimento de alienados. Contraditoriamente, o doente mental era também considerado 

uma pessoa sem voz e sem liberdade para decidir sobre seu tratamento, era um objeto que 

poderia ser manipulado por praticamente qualquer pessoa, disso a preocupação de se manter 

os “alienados delinquentes” separados dos demais
136

. 

De acordo com Foucault (1972, p.48), no momento histórico em que se decidiu 

confinar e apartar do meio “sadio” os considerados antissociais, a Grande Internação do 

século XVI, foi atribuída “uma mesma pátria
137

 aos pobres, aos desempregados, aos 

correcionários e aos insanos”. Contudo a legislação brasileira sugeriu como alternativa que 

“[...] O enfermo de alienação mental pudesse ser tratado em domicílio, sempre que lhe fosse 

subministrados os cuidados necessários. Se, porém, a moléstia mental excedesse o período de 

dois meses, a pessoa que tivesse o enfermo à sua guarda deveria comunicar o fato a 

autoridade competente, com todas as ocorrências relativas à moléstia e ao tratamento 

empregado [...]”. 

A partir do momento em que ideia de periculosidade passou a ser associava à loucura, 

esta foi vista como um “[...] perigo iminente para a ordem pública ou para o próprio enfermo 

[...]”. Este era um dos principais motivos para que fosse exigido o recolhimento e recusada a 

retirada do alienado de qualquer estabelecimento, mesmo quando pedida por quem requereu a 

reclusão. Esta prescrição, estabelecida pelo artigo 171, do Decreto nº 5.125, de 01/02/1904, 

foi mantida nos Decretos 8.834/1911, 5.148-A/1927 e 17.805/1927.  

Em 23 de maio de 1927, o Decreto nº 17.805 conceituou paciente ou interno como 

“[...] a pessoa que em virtude de doença mental, congênita ou adquirida, atentasse contra a 
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 Veja-se Canabrava D.S. et al (2010) <http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n1/v12n1a21.htm>. 
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 Grifo meu. 
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própria vida ou a de outrem, perturbasse a ordem ou ofendesse a moral pública, devendo ela 

ser recolhida em estabelecimento apropriado para tratamento [...]”. 

Segundo Canabrava (2010, p.174)
138

, “o Decreto nº 24.559, de 3 de julho de 1934, não 

acrescentou nenhuma modalidade nova de tratamento, entretanto trouxe mudanças acerca das 

diferentes nomenclaturas para se referir à pessoa portadora de transtorno mental: “enfermo”, 

“alienados mentais”, “psicopatas”, “menores anormais”, “toxicômanos”, “intoxicados 

habituais” e “indivíduos suspeitos”, “acometidos de moléstia mental comum”, “moléstia 

nervosa” e “loucura”. Associado a esses termos, os internos foram considerados absoluta ou 

relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil.  

Nota-se que a concepção de loucura estava associada à ideia de uma pessoa perigosa, 

cuja liberdade poderia representar risco para a sociedade. O tratamento a elas destinado, tanto 

para os hospitalizados como para os familiares, continuava de acordo com o seu poder 

aquisitivo e fundamentava-se nas noções de profilaxia e higiene mental. 

O transtorno mental passou a ser referido por termos como “contágio mental” ou 

“suspeita de afecção mental”, deste modo a loucura era entendida como uma doença 

contagiosa devendo ser, assim que possível, recluso nos hospitais ou asilos existentes. 

Conforme demonstra o art. 9º, “sempre que, por qualquer motivo, fosse inconveniente a 

conservação do psicopata em domicílio, deveria o mesmo ser removido para estabelecimento 

psiquiátrico”. Percebe-se com isso que o portador de transtorno mental era desprovido de seus 

direitos civis. 

O artigo 10º, do Decreto nº 24.559, confirma essa ideia ao afirmar que “[...] qualquer 

indivíduo suspeito ou psicopata que atentasse contra a própria vida ou a de outra pessoa, 

perturbasse a ordem ou ofendesse a moral pública, deveria ser recolhido a estabelecimento 

psiquiátrico para observação ou tratamento [...]”. Assim, qualquer pessoa que fosse 

considerada ofensora à moral pública ou perturbadora da ordem poderia ser internada em uma 

instituição psiquiátrica, independentemente de possuir ou não um transtorno mental. 

* 

Destarte, observa-se que um indivíduo com transtorno mental não possuía direitos e 

poderia ser submetido ao poder da instituição, à mercê dos delegados da sociedade que o 
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 Veja-se Canabrava D.S. et al (2010) <http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n1/v12n1a21.htm>. 
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afastou e o excluiu do meio social
139

. Os dispositivos legais explicitaram um ampliado leque 

de pessoas que poderiam decidir sobre a internação do portador de transtorno mental, mas não 

mencionou que seriam ouvidas ou analisadas suas posições, menos ainda a dos pacientes e 

internos. Paciente ou Interno era produto da construção de uma ciência que se constituía à 

imagem e semelhança de seu próprio objeto. Em seguida, serão examinados o modelo 

assistencial e os métodos de tratamento. 
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 Veja-se o Decreto nº 24.559, de 03 de julho de 1934  
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5. CAPÍTULO IV – O Modelo Assistencial na Legislação Brasileira 

 

 A Assistência em Saúde não passa simplesmente pela aplicação técnica ou 

burocrática de um modelo. Há uma análise da realidade, uma sistematização técnica cientifica 

e uma regulação que proporcionam a intervenção. A tudo isso denominamos Modelo 

Assistencial. Nas linhas analisar-se-á como a legislação brasileira e mineira regeu sobre as 

práticas e conceitos de loucura vigentes durante o período estudado. 

 

5.1 Legislação Brasileira: modelo assistencial e métodos de tratamento 

Por modelo assistencial entende-se o modo como são organizadas, em uma dada 

sociedade, as ações de atenção à saúde, envolvendo os aspectos tecnológicos e assistenciais. 

Ou seja, é uma forma de organização e articulação entre os diversos recursos físicos, 

tecnológicos e humanos disponíveis para enfrentar e resolver os problemas de saúde de uma 

coletividade. As Leis brasileiras sobre alienação mental, além de ajustar a relação do louco 

com a instituição, prescreveram um modelo assistencial e regulamentaram um conjunto de 

meios práticos, procedimentos, métodos e técnicas que foram aplicados na condução do 

tratamento de alienados. Partindo desse pressuposto, arguiu-se: em que medida essa legislação 

regeu sobre as práticas e conceitos de loucura vigentes durante o período estudado? 

Ao analisar as fontes utilizadas nesse trabalho, deduz-se que o processo de tratamento 

na Assistência a Alienados ocorria em três etapas: a Observação Preliminar; o Tratamento 

Mental e a Saída de Pacientes. A primeira etapa iniciava-se com o registro do paciente e era o 

momento onde se dava a “[...] designação do número da matrícula, data de entrada provisória 

no sistema e a confirmação do diagnóstico e do estado mental do paciente [...]
140

”. Seguia-se a 

esse estágio a classificação e a distribuição dos doentes nas sessões do hospício. 

O tratamento mental propriamente dito começava com a indicação terapêutica e 

seguia-se com a aplicação de técnicas como: banhos de mar, exercícios ginásticos, oficinas, 

regime alimentar, visitas, laborterapia, emprego de meios coercitivos e trabalho tipicamente 
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rurais desenvolvidos nas colônias. Essa etapa do tratamento encerrava-se somente com a 

Saída do Paciente. 

O último estágio do tratamento, formalizado pelos Decretos, foi a Saída dos Pacientes. 

Esta fase ocorreria mediante a cura completa e sob as formas de: alta, licença, remoção, saídas 

a pedido, evasão e falecimento. Considerando essas as três etapas citadas acima, passa-se a 

analisar, em cada passo metodológico da condução do processo de cura, proposto pelo 

Modelo Assistencial, a abordagem terapêutica indicada pela legislação. 

 

5.2 O Processo de Tratamento de Alienado 

Desde a inauguração do Hospício de Pedro Segundo, houve uma inquietação no 

sentido de se evitar irregularidades no processo de internação dos alienados. Para que se 

procedesse em conformidade com a Lei, os Estatutos do Hospício determinaram que seus 

administradores fossem “[...] obrigados a comunicar ao Juiz dos Órfãos quando algum 

alienado, que houvesse entrado sem instrumento de julgamento da sua demência, se 

demorasse no Hospício por mais de um mês [...]”. 

Além disso, o artigo 15, do Decreto nº 1.077, de 04 de dezembro de 1852, estabeleceu 

que “os membros da Administração do Hospício, e particularmente o provedor, estavam 

incumbidos de visitar frequentemente os dormitórios e aposentos daquele estabelecimento, 

fazendo as convenientes investigações e reconhecendo por si mesmos, a verdadeira posição e 

estado mental de cada alienado”. Com essa cautela evitava-se cometer abusos em relação à 

detenção indevida dos alienados, ou contra a liberdade e segurança pessoal dos indivíduos, 

dando-os como alienados, sem o estarem. 

Balizando-se nessas ponderações foi possível questionar como a sociedade brasileira, 

republicana, ancorada nos valores do liberalismo, lidou com esses sujeitos cidadãos 

acometidos pela loucura
141

. A partir disso, buscou-se apreender e investigar o processo de 

tratamento de alienados prescrito pela legislação. 
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 Nota-se que, do ponto de vista da sociedade, a esses sujeitos era dado um destino: ora ficavam escondidos, 

dentro de suas casas, em quartos fechados, do convívio social; ora eram enviados para os manicômios, escolas 

especiais; e finalmente, soltos pelas ruas onde se construía uma imagem de sujeitos mongoloides, débeis, etc.  
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5.3 A Observação Preliminar  

Para se ter uma compreensão mais didática do processo terapêutico realizado na 

Assistência de Alienados, organizou-se o conteúdo desse primeiro estádio, a Observação 

Preliminar, nos seguintes passos: a Entrada Provisória no Sistema; o Período de Observação; 

a Admissão e Matricula Definitiva; a Classificação e Distribuição dos Doentes. 

a)  Entrada Provisória no Sistema 

A admissão de um alienado em asilo público ou particular, apesar de exigida pela 

ordem pública, tinha o caráter provisório. Cabia ao diretor do estabelecimento, dentro do 

prazo de vinte e quatro horas, “[...] comunicar ao juiz competente a internação do enfermo e 

relatar-lhe todo o ocorrido a respeito, instruindo o relatório com a observação médica que 

houvesse sido feita
142

 [...]”. 

O acesso ao sistema público de tratamento, da Assistência Médico-Legal de 

Alienados, ocorria pelo Hospício Nacional e se iniciava com a apresentação do indivíduo ao 

estabelecimento. Logo após essa apresentação, o diretor o fazia recolher ao Pavilhão de 

Observação de enfermos. No Pavilhão os enfermos tinham assentada sua “entrada 

provisória
143

”, durante a qual passavam por um período de “Observação Preliminar” para 

“verificar a ocorrência ou não da alienação”. Constatada a patologia, dava-se a admissão 

propriamente dita.  

b)  Período de Observação 

Depois de serem admitidos provisoriamente iniciava-se o período de observação de 

pacientes. Fixado a princípio em quinze dias
144

, o prazo podia ser estendido “a juízo do 

médico em chefe” ou das autoridades competentes para requerer a admissão de enfermos no 

HNA, entre as quais estava o cônjuge
145

. “[...] A “Observação Preliminar” consistia em exame 
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 cf. artigo 167 do Decreto nº 5.125, de 01 de fevereiro de 1904, (grifo meu), e artigo 102 do Decreto nº 8.834, 

de 11 de junho de 1911. 
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 Veja-se Decreto nº 2.467, de 19 de fevereiro de 1897. 
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 “[...] O prazo regular era de quinze dias. Antes de expirado esse prazo, caso os médicos incumbidos do 

exame houvessem estabelecido o diagnóstico da moléstia e achasse firmada a realidade da alienação mental, 

nem por isto a observação se dava por terminada; o diretor mandava continuar o exame até se completar o 

prazo. Esgotados os quinze dias, se não houvesse ainda diagnóstico positivo sobre a alienação, os médicos 

comunicavam o fato ao diretor que poderia conceder novo prazo [...]” (Veja-se Decreto nº 3.244, de 29 de 

março de 1899)”. 
145

 Cf. Arts. 87 e 91 do Decreto nº 2.467, de 19 de fevereiro de 1897. 
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e estudo do enfermo durante tantos dias quantos fossem necessários para a formulação do 

diagnóstico [...]”.  

Em alguns casos o tempo da observação podia ser reduzido também a juízo do 

médico: quando o indivíduo estivesse em recidiva, tendo sido anteriormente matriculado no 

Hospício e obtido a alta, a licença ainda não expirada ou a saída a pedido. Todavia, “[...] se 

durante o período de observação o indivíduo fosse acometido de moléstia somática 

intercorrente, interrompia-se o prazo de exame, até a convalescença. Quando a moléstia era de 

natureza infecciosa ou “toxicohemica”, afim de que ficasse bem averiguado se a perturbação 

mental que motivou a entrada do enfermo era manifestação psíquica da infecção ou da 

“toxicohemia” latente, ou constituía um delírio vesânico propriamente dito [...]”.  

Nos casos em que os alienados não tivessem sido anteriormente matriculados ou não 

apresentassem certidão autêntica do julgamento da demência, eles “[...] ficavam em 

observação pelo tempo necessário para que se formasse juízo seguro do seu estado mental, 

com tanto que não se excedessem há quinze dias [...]”. Passado o período probatório, os 

Facultativos clínicos estavam obrigados a interpor, fundado nas suas observações, um parecer 

motivado sobre o caso. “[...] O alvitre era lavrado dentro do referido prazo e em livro de 

assento designado privativamente para este fim
146

 [...]”. 

Ocorrendo a alienação, o diretor ordenava o registro do alienado nos livros de 

matrícula e mandava constituir o arquivo, devidamente numerados, separado dos papéis aos 

mesmos referentes. “[...] Todas as anotações que se fizessem nos livros do serviço clínico 

eram transcritas em folha distinta, anexada ao arquivo, excetuadas somente as formulas 

magistrais; devendo também constar do mesmo arquivo a notícia dos meios coercitivos 

porventura empregados, dia e hora do emprego, e motivos determinantes dele
147

 [...]”. 

Em cumprimento ao preceito do artigo 61, n. 6º do Decreto nº 5.125, de 01/02/1904, o 

diretor revisava os documentos que acompanhavam o enfermo e o remetia, juntamente com 

aquele, para o Pavilhão de observação. Em se tratando de enfermos estrangeiros ocorria a 
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 Veja-se Decreto nº 1.077, de 04 de dezembro de 1852. 
147

 Veja-se Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899. 
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repatriação em virtude de acordo com os respectivos governos. Sendo pensionista
148

, a 

admissão era autorizada pelo diretor, mediante requerimento. 

Os enfermos contribuintes eram organizados em quatro classes e compensariam com 

diárias os cômodos a que fossem destinados. Quanto ao enfermo, oficial ou praça do Exército, 

Armada, Brigada Policial ou Corpo de Bombeiros, a admissão era autorizada mediante 

requerimento, ou por efeito de requisição da autoridade competente. Observava-se, neste caso, 

a disposição do artigo 96 do Decreto nº 5.125, de 01/02/1904, no que lhe fosse aplicável. 

Essa prescrição foi alterada somente no Decreto nº 24.559, de 03 de julho de 1934, o 

qual estabeleceu que a internação de psicopatas toxicômanos e intoxicados habituais em 

estabelecimentos psiquiátricos, públicos ou particulares, seria feita compulsoriamente (IPC), 

por ordem judicial, por requisição de autoridade policial, de forma voluntária (IPV), a pedido 

do próprio paciente ou involuntária (IPI), por solicitação do cônjuge, pai ou filho ou parente 

até o quarto grau. 

c)  Admissão e Matricula Definitiva 

O regulamento para a Assistência Médico-Legal de Alienados de 1890, estatuiu que 

“[...] a admissão dos enfermos indigentes fosse verificada a vista de ordem do Ministro do 

Interior ou de requisição do chefe de polícia da capital federal e dos governadores ou do 

Prefeito do Distrito Federal e chefes de polícia dos Estados que concorressem para a 

manutenção dos enfermos. As requisições deveriam ser acompanhadas de documentos 

justificativos da loucura, e de informações e documentos acerca do nome, idade, naturalidade, 

estado, filiação e residência dos enfermos
149

 [...]”. 

Para alienado contribuinte a admissão se dava mediante petição de: “[...] ascendente 

ou descendente; cônjuge; tutor ou curador e o chefe de corporação religiosa ou da 

                                                                 
148

 Os pensionistas de primeira classe indenizavam com 10$ e tinham direito a um quarto mobiliado com o 

possível conforto e a um criado exclusivamente empregado no seu serviço; os de segunda classe dispendiam 5$ 

por um quarto mobiliado, com um só leito; os de terceira classe eram acomodados, sempre que não houvesse 

inconveniente, em quartos com dois leitos, compensando com 3$; finalmente os de quarta classe ocupavam 

dormitórios especiais de oito a dezesseis leitos com desembolso de 2$000. [Cf. artigo 71 do Decreto nº 1.559, de 

07 outubro de 1893, artigo 96 do Decreto nº 2.467, de 19 de fevereiro de 1897; artigo 109 do Decreto nº 5.125, 

de 01 fevereiro de 1904; artigo 111 do Decreto nº 8.834, de 11 junho de 1911 e artigo 161 do Decreto nº 

17.805, de 23 maio de 1927]. 
149

 Cf. artigo 30 do Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890. 
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beneficência
150

 [...]”. Sendo oficial, inferior, ou praça do Exército, da Armada, brigada ou 

regimento e do corpo de bombeiros, teriam as admissões “[...]autorizadas pelo diretor, 

mediante requerimento, ou por efeito de requisição da autoridade competente [...]”. 

Quanto aos alienados remetidos à Assistência pela polícia pela prática de atos 

indicativos de alienação mental e que não possuíssem a documentação, ressalva-se que, ao 

darem entrada, “[...] eram previamente fotografados naquela repartição e enviados para o 

hospício com as respectivas fotografias e uma guia contendo as informações imprescindíveis, 

dentre elas a cor e o sexo, mas também a causa determinante da reclusão ou do acidente que a 

provocou. A remessa dos enfermos cuja internação fosse requisitada pela polícia, era efetuada 

até ao meio dia, salvo caso de força maior [...]”. 

O Decreto nº 3.244 de 29 de março de 1899, estipulou que, em relação aos alienados 

remetidos pelos Estados da União, seriam observadas as mesmas formalidades para a 

admissão e matrícula. Por fim, quando concedida a alta a algum enfermo, “[...] o diretor faria 

a necessária comunicação à autoridade que requisitou a admissão ou à pessoa que a requereu, 

enviando-lhe as observações e exames dos médicos encarregados do tratamento [...]”. 

Quando a admissão se referisse ao doente vindo de outro estabelecimento público ou 

particular, essa “[...] somente poderia se efetuar se quem houvesse requerido a transferência 

apresentasse: cópia legalizada dos atestados da primeira admissão e atestado afirmando que o 

doente continuava necessitando de tratamento em estabelecimento de tal ordem
151

 [...]”. 

Para os estabelecimentos particulares estipulou-se que “[...] deveriam inscrever em 

livro especial e rubricado pela comissão inspetora dos asilos de alienados: a) o nome, idade, 

lugar de nascimento, domicílio, estado civil e profissão do indivíduo que houvesse dado 

entrada como alienado; b) o nome, profissão e domicílio da pessoa que houvesse solicitado a 

admissão; c) os atestados dos médicos que instruíram o pedido de admissão; d) os 

documentos relativos à curatela. Este registro deveria ser apresentado às autoridades que 

visitassem o estabelecimento, que consignariam as observações que entendessem. Cada 

pensionista deveria ter uma observação com o histórico de sua moléstia, sempre posta em dia 

pelo médico; ali seria também inscrito o tratamento seguido
152

 [...]”. 
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 Cf. artigos 31 e 32 do Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890. 
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 Cf. artigo 160 do Decreto nº 5.125, de 01 de fevereiro de 1904. 
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 Cf. artigos 161, 162 e163 do Decreto nº 5.125, de 01 de fevereiro de 1904. 
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Outro aspecto regulado pela legislação foi a “admissão de urgência”. Determinou-se 

que “[...] o indivíduo acometido por doença mental congênita ou adquirida, e que tivesse de 

ser recolhido ao Hospital Nacional de Alienados, ali daria entrada de urgência e provisória até 

que se verificasse a alienação, neste sentido a matrícula se realizaria quinze dias depois da 

entrada do enfermo, salvo casos especiais, em que, a juízo do alienista que o observou, 

devesse este prazo ser prorrogado [...]”. Os enfermos indigentes seriam admitidos mediante 

requisição do chefe de polícia ou do prefeito do Distrito Federal
153

. 

A admissão de urgência tinha validade por sete dias e neste prazo deveria ser entregue 

o processo completo, nos termos dos artigos 97 e 98, do Decreto 8.834, de 11 de junho de 

1911, permitindo assim que médicos estranhos ao estabelecimento examinassem o alienado 

internado provisoriamente, para que pudessem atestar o estado do mesmo. “[...] No fim dos 

sete dias, se não tivessem sido preenchidas as formalidades legais, o doente seria entregue à 

sua família ou posto em liberdade, salvo se o contraindicassem os interesses de sua saúde ou 

da ordem pública. Não devendo o alienado ser posto em liberdade ou entregue à família, o 

diretor do estabelecimento continuaria a detê-lo, mas deveria imediatamente participar à 

comissão inspetora dos manicômios
154

 [...]”. 

Realizado o procedimento da admissão do enfermo, iniciava-se a matricula definitiva. 

Esta se dava quinze dias depois de ocorrida a entrada, salvo casos especiais, em que, a juízo 

do médico em chefe, o prazo viesse a ser prorrogado.  

d)  Classificação e Distribuição dos Doentes 

Uma vez efetivada a matrícula definitiva ocorria a classificação e distribuição de 

alienados nas instalações do hospício. Nos Estatutos do Hospício de Pedro Segundo, de 1852 

os enfermos eram classificados como: indigentes; escravos; marinheiros de navios mercantes; 

pensionistas; alienados militares e os Irmãos da Santa Casa da Misericórdia. 

Dentre os Irmãos da Santa Casa havia “[...] os admitidos gratuitamente, e os que 

deveriam pagar as despesas do tratamento e curativo [...]”. Apesar da escolha do legislador 

por detalhar o dispositivo, o debate sobre a classificação de alienados consistia bem mais em 
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 Veja-se Decreto nº 8.834, de 11 de junho de 1911. 
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 Cf. artigo 100 do Decreto nº 8.834, de 11 de junho de 1911. 
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uma orientação clínica do que um critério jurídico para se definir “o justo ou o injusto”. 

Conforme se pode observar, para Pinel (1801, pg. 75), essa distribuição metódica: 

“Tinha ainda uma importante vantagem ao estabelecer a ordem constante no serviço 

dos hospícios e concorrer para o trabalho de reestabelecimento dos alienados, uma 

vez que eles deveriam ser divididos em grupos distintos e isolados para evitar aos 

convalescentes a comunicação nociva e, por assim dizer, contagiosa, pelo espetáculo 

dos atos de delírio e extravagância”. (PINEL. 1801, pg. 75). 

Assim, quando recebidos no Hospício Nacional, além da segmentação por ocupação 

ou atividade, os alienados eram distribuídos em duas grandes divisões inteiramente 

independentes: uma compreendia todos os indivíduos do sexo masculino, e a outra, todos os 

do sexo feminino
155

. 

O Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890, reafirmou essa prescrição ao estipular que 

“[...] os enfermos ocupassem, separados por sexo, duas grandes divisões inteiramente 

independentes de acordo com o entendimento do diretor geral, nas quais seriam distribuídos 

segundo as classes a que pertenciam e a forma de alienação de que se achassem acometidos 

[...]”. A importância da classificação para a condução do tratamento podia ser compreendida 

em seu aspecto clínico, mas na medida em que a legislação estabeleceu as categorias 

indigentes ou pensionistas como condição definidora do modo inserção dos alienados, esses 

critérios passaram a ter fortes aspectos sociais. 

Os alienados indigentes ou pensionistas da última classe eram distribuídos nas 

seguintes subdivisões: “[...] a) tranquilos limpos; b) agitados; c) imundos, e; d) afetados de 

moléstias acidentes. Os pensionistas das primeiras duas classes eram distribuídos em duas 

subdivisões: a) de tranquilos, e; b) de agitados. A classificação podia ser alterada com maior 

número de subdivisões e por acordo dos Facultativos clínicos do Hospício, autorizado pelo 

Provedor, sempre que se entendesse que a alteração podia ser útil ao serviço e tratamento dos 

doentes [...]”. 

“[...] Os dormitórios e aposentos dos alienados, e particularmente os dos agitados e 

imundos, eram convenientemente preparados para devida limpeza, segurança e mais 

necessidades do seu tratamento. Os aposentos destinados para os pensionistas da primeira e 

segunda classe, além das referidas condições, eram dispostos, mobilhados e servidos em 

relação à sua condição, e com atenção a prestação por eles paga ao Estabelecimento [...]”. Os 
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 Veja-se: Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899; Decreto nº 1.559, de 07 de outubro de 1893 e Decreto nº 

2.467, de 19 de fevereiro de 1897. 
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passos metodológicos até aqui descritos faziam parte dos preparativos para o tratamento 

propriamente dito. 

 

 

I. O Tratamento Mental 

Passada a primeira fase da Observação Preliminar, iniciava-se, através da classificação 

e acomodação dos enfermos em seus aposentos, o processo curativo propriamente dito. Nessa 

etapa consideraram-se os seguintes pontos: os Escritos; o Regime Alimentar; as Visitas; o 

Tratamento Domiciliar; os Meios Coercitivos Empregados; a Laborterapia ou Trabalho; 

Banhos de Mar, Balneoterapia, Hidroterapia e Outros; a Entrada na Divisão de Mulheres e o 

Manicômio Judiciário. Foi a partir dessas considerações que a legislação descreveu o 

Tratamento Mental dispensado aos alienados. 

a)  Escritos  

Diante da necessidade de afastar o louco do convívio social recomendava-se “[...] que 

nenhum escrito deveria ser recebido pelos enfermos ou por eles enviado sem prévia licença do 

facultativo
156

 ou senão por intermédio do diretor [...]”. 

b)  Regime Alimentar 

O primeiro Estatuto do Hospício de Pedro Segundo definiu que a dieta alimentar, 

dispensada aos enfermos acometidos de moléstias comuns, seria servida “[...] três vezes por 

dia
157

 [...]” após prescrição diária pelos respectivos Facultativos clínicos. Nos refeitórios as 

divisões e mesas eram ocupadas conforme as classes dos pacientes: “[...] os enfermos de 

primeira classe poderiam ser servidos por seus criados nos próprios aposentos, enquanto os 

enfermos de segunda classe eram servidos nos refeitórios
158

 [...]”. Observa-se que até mesmo 

no regime alimentar a questão da discriminação das classes estava presente. Nesse sentido 

pode-se pensar que o manicômio e sua proposta de tratamento não eram uniformes, estava 

intrinsicamente relacionada à classe a que o enfermo pertencia. 
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 Cf. artigo 52 do Decreto nº 896 de 29 de junho de 1892. 
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 Vejam-se os Decretos nº 1.077, de 04 de dezembro de 1852; nº 508, de 21 de junho de 1890 e nº 3.244, de 29 

de março de 1899. 
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 Cf. artigo 68 do Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890. 
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c) Visitas 

Enquanto “os enfermos indigentes somente podiam ser visitados, ordinariamente, no 

primeiro domingo de cada mês, (e extraordinariamente com licença do médico da respectiva 

subdivisão
159

), aos pensionistas, porém, era permitido receber seus parentes, curadores ou 

correspondentes, duas vezes por semana, as segundas e sextas-feiras, das nove às onze horas 

da manhã, quando a isso se não opusesse, a bem do tratamento, o médico a quem estivessem 

confiados
160

” (Art. 107, Decreto nº 3.244, de 29/03/1899; e Art. 175, Decreto nº 17.805, de 

23/05/1927). 

Conforme Engels (2001, p. 273), “tais discriminações manter-se-iam praticamente 

inalteradas pelo menos até princípios dos anos 1930. Observa-se, contudo, que em ambos os 

casos, embora às margens das concessões ao poder familiar variassem de acordo com a 

condição social do paciente, o controle da autoridade psiquiátrica era plenamente 

assegurado”.  

Quanto às pessoas que desejassem visitar o Hospício Nacional “[...] tinham sua 

entrada permitida, ordinariamente, aos domingos e dias feriados, das nove horas da manhã ao 

meio-dia, também com permissão do diretor ou do médico chefe, e se limitariam a percorrer a 

parte do edifício não ocupada pelos loucos. Em relação à entrada nas diferentes divisões do 

estabelecimento, somente seria permitida com expressa ordem do inspetor geral [...]”. No 

Decreto nº 2.467/1897 “[...] proibiu-se a qualquer pessoa estranha ao Hospício visitar ou falar 

aos alienados, sem licença do respectivo médico clínico, debaixo da responsabilidade dos 

enfermeiros, a quem estivesse confiada a guarda dos mesmos alienados [...]”. 

A partir do Decreto nº 17.805/1827, os Internados do Manicômio Judiciário foram 

também declarados “[...] aptos a receber as visitas dos seus parentes e amigos aos domingos e 

dias feriados, de dez às quatorze horas, desde que esta, a juízo do diretor ou do assistente, não 

prejudicasse o tratamento ou o estado mental do interno, nem perturbasse as observações 

psiquiátrico-legais em realização
161

 [...]”. “[...] Os alienados podiam receber os parentes, que 

os procurassem, aos domingos e dias feriados, precedendo permissão do diretor [...]”.  

                                                                 
159

 Cf. artigo 52 do Decreto nº 896 de 29 de junho de 1892. Mais tarde, com o Decreto nº 2.467 de 19 de 

fevereiro de 1797, a permissão passou a ser dada pelo diretor das colônias. 
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 Cf. artigo 53 do Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892 e artigo 123 do Decreto nº 5.125, de 01 de fevereiro 

de 1904. Veja-se Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899. 
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 Cf. artigos 114 e 115 do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927. 
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d)  Tratamento Domiciliar 

Conforme o Decreto nº 5.125/1904, apesar da relativa condição de se efetivar um 

tratamento em domicilio ao enfermo de alienação mental, esta condição estava sob a tutela do 

estado, uma vez que a pessoa que tivesse sob sua guarda, enfermo, estava obrigada a 

comunicar à autoridade competente, este fato e todas as ocorrências relativas à moléstia e ao 

tratamento empregado
162

. 

e)  Meios Coercitivos Empregados 

Como prescrição terapêutica e para manutenção da ordem entre os enfermos eram 

utilizados: “[...] a privação de visitas, passeios e quaisquer outros recreios e distrações; a 

diminuição de alimentos, dentro dos limites prescritos pelo respectivo Facultativo; a reclusão 

solitária, com a cama e os alimentos que o respectivo clínico prescrevesse, não excedendo há 

dois dias, cada vez que fosse aplicada; o colete de força, com reclusão à solitária e à célula ou 

sem ela
163

 e os banhos de emborcação, que só poderiam ser empregados pela primeira vez na 

presença do respectivo Clínico, e nas subsequentes na da pessoa e pelo tempo que ele 

designasse [...]”. Com a reforma instituída pelo Decreto nº 5.125, de 1º de fevereiro de 1904, 

o uso do colete-de-força e da célula
164

 foram abolidos. 

Segundo o psiquiatra francês Phillipe Pinel (1801, pg. 27), em seu “Traité Médico-

Philosophique sur l’Aliénation Mentale ou la Manie”, para o sistema terapêutico vigente, o 

confinamento e o isolamento do doente eram fundamentais, pois visavam ao mesmo tempo, 

“afastar o alienado mental do ambiente costumeiro, para melhor observá-lo e tratá-lo e 

oferecer medidas de segurança a sociedade e ao próprio alienado. 

Ainda conforme Phillipe Pinel (1801, pg. 27), “a função do hospício de alienados seria 

oferecer um tratamento que conduzisse à razão pela disciplina e pela repressão em justa 

medida, num ambiente calmo, regrado e afastado dos tumultos e paixões da vida cotidiana, 

eles próprios vistos como causadores de certo tipos de loucura”. Essa cominação foi 

moderada pelo artigo 33, do Decreto nº 1.077 de 04 de dezembro de 1852, ao fixar “[...] que 
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 Cf. artigo 168 do Decreto nº 5.125, de 01 de fevereiro de 1904 (grifo meu). 
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 Cf. artigos 54 e 55 do Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890 
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 Cf. artigo 120 do Decreto nº 5.125, de 01 de fevereiro de 1904. 
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os referidos meios de repressão somente poderiam ser determinados pelo Facultativo a cujo 

cargo estivesse o alienado
165

 [...]”. 

Nota-se, no entanto, que no artigo 28 do Decreto nº 206-A, de 15 de fevereiro de 1890, 

o legislador deixa espaço para que “[...] em caso urgente, pudesse o primeiro enfermeiro 

empregar, debaixo de sua responsabilidade pessoal, dando conta ao facultativo respectivo, na 

sua primeira visita ao Hospício, da qualidade dos meios empregados, e dos motivos que 

tornaram indispensáveis a sua aplicação [...]”.  

Estabeleceu-se, além disso, que fossem aplicados aos alienados reclusos nas Colônias 

os mesmos meios empregados no Hospício Nacional
166

, contudo “[...] quando aplicados, os 

meios coercitivos deveriam ser anotados em livro especial, pelo interno de serviço
167

 [...]”. 

Uma vez indicados, esses mesmos meios coercitivos somente seriam aplicados “[...] depois de 

conferência entre dois médicos do estabelecimento e o diretor e a deliberação do fato, seria 

anotado em livro especial
168

 [...]”. 

Ressalvas similares foram também apontadas pelos Artigos 121 e 122, do Decreto nº 

5.125, de 01/02/1904, ao assinalar que “[...] os meios coercitivos, se alguma vez fossem 

aplicados, deveriam ser anotados em livro especial pelo interno de serviço e que nenhum 

escrito poderia ser recebido pelos enfermos ou por eles enviado, sem prévia licença do diretor 

[...]”. 

f) Laborterapia ou Trabalho 

Entre as técnicas utilizadas como meio de tratamento aos enfermos alienados estava a 

“laborterapia”. Nas colônias o tratamento ocorria nas oficinas que o diretor geral entendia 

conveniente estabelecer e era realizado através da técnica da laborterapia
169

.  

Para o desenvolvimento desse propósito havia na Assistência “[...] as oficinas da 

divisão dos homens, onde os enfermos trabalhavam, sob a coordenação dos mestres 
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 Cf. artigo 32 do Decreto nº 1.077, de 04 de dezembro de 1852 – “Esse preceito foi mantido, com pequenas 

alterações, até o Decreto nº 17.805 de 23 de maio de 1927”. 
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 Cf. artigo 51 do Decreto nº 896, de 29 de junho de 1890 e Decreto nº 206-A, de 15 de fevereiro de 1890. 
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  Cf. artigo 31 do Decreto nº. 1.559, de 07 de outubro 1893; artigo 111 do Decreto nº 2.467, de 19 de fevereiro 

de 1897; artigos 104 e 105 do Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899 e o artigo 121 do Decreto nº 8.834, de 

11 de junho de 1911. 
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 Cf. artigos 171 e 172 do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927; artigos 120 e 121 do Decreto nº 8.834, de 

11 de julho de 1911 e artigos 171 e 172 do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927. 
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 Cf. artigos 86 e 87 do Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890. 
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necessários e sujeitos a fiscalização do administrador do estabelecimento. Os alienados eram 

submetidos ao trabalho para o qual se mostrassem aptos e segundo as indicações do diretor 

geral. Os que não se prestassem ao trabalho agrícola e mostrassem aptidão para algum ofício, 

a este era conduzido
170

 [...]”. 

Nesse sentido, as oficinas eram direcionadas para que nelas fossem empregados “[...] 

os alienados que tivessem ofícios, e aqueles que para aprendê-los mostrassem disposição: 

sendo licito a administração do Hospício, contratar com qualquer pessoa estranha ao 

estabelecimento, a fatura de obras para que os alienados pudessem se achar habilitados. Tudo 

na conformidade das prescrições dos respectivos Facultativos, e com as devidas precauções; 

tendo-se em vista, na escolha e designação dos trabalhos, e na maneira de dirigi-los, a cura 

dos alienados, e não o lucro do Estabelecimento [...]”.  

Na divisão das mulheres também havia as oficinas, estas “[...] ficavam sob a inspeção 

das Irmãs da Caridade. A direção dessas oficinas cabia a superiora das irmãs de caridade, que 

por sua vez era auxiliada pelas irmãs que lhe estavam subordinadas
171

[...]”. Com as novas 

reformulações estatutárias os mestres continuavam trabalhando na divisão dos homens, 

orientando os enfermos nos diferentes ofícios, enquanto a divisão das mulheres permaneceu a 

cargo das inspetoras
172

.  

Por fim, além dessas restrições, no que tange a questão do trabalho, no artigo 96 do 

Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892, “[...] não se permitia a nenhum funcionário dos 

estabelecimentos da Assistência, ter para seus serviços particulares empregados da mesma 

Assistência ou enfermos [...]”. 

g) Balneoterapia, Banho de Mar, Hidroterapia e Outros. 

No Hospício Nacional também estava prevista a utilização das seguintes técnicas 

terapêuticas: “[...] exercícios ginásticos; uso da biblioteca; diferentes jogos e instrumentos de 

música e outras ocupações de instrução e recreio; uso de balneoterapia, banhos ordinários, 
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 Veja-se: Decreto nº 2.467, de 19 de fevereiro de 1897; Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899 e Decreto nº 

5.125, de 01 de fevereiro de 1904. 
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 Cf. artigos 61 e 62 do Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890 - replicado no artigo 107 Decreto nº 17.805, de 

23 de maio de 1927.   
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 Cf. artigo 108 Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927. 
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banhos higiênicos e medicinais; banhos de mar para os enfermos alienados
173

 e trabalhos 

manuais nas oficinas, nos serviços domésticos, nos seus jardins e chácara do Estabelecimento 

[...]”. 

Quanto à balneoterapia, foi indicada nos regulamentos baixados pelos Decretos nº 508, 

de 21/06/1890; 896, de 29/06/1892 e 2.467, de 19/02/1897, como um dos meios terapêuticos 

do Hospital Nacional de Alienados e das Colônias da Ilha do Governador. Já os banhos de 

mar eram uma prescrição destacada na legislação. Nessa indicação prescrevia “que se 

estabelecesse na praia fronteira ao estabelecimento, o que mais conveniente fosse para 

facilitar aos enfermos, usufruírem desse direito (de uso de banhos de mar), a salvo de 

acidentes
174

”. (ENGELS, 2001, p. 310) 

Segundo Engels (2001, p. 310) “alguns psiquiatras defendiam que, com o 

desenvolvimento de métodos mais adequados e modernos no campo da hidroterapia, as 

duchas verticais frias fossem condenadas. No alvorecer do novo século o tratamento 

hidroterápico empregado no Hospital Nacional de Alienados compreendia não apenas os 

banhos mornos prolongados simples ou com aspersão de água fria sobre a cabeça ou em 

compressas, mas também os banhos frios de imersão e as duchas frias e escocesas; além dos 

banhos de vapor e dos banhos de mar”
175

.  

De acordo com as denúncias publicadas pelo Jornal do Comércio em princípios de 

1902
176

, os banhos mornos, além de pouco frequentes, eram empregados no Hospital 

Nacional de Alienados de forma imperfeita “porque a graduação termométrica do líquido era 

quase sempre verificada pelo dedo mais ou menos escaldado de um enfermeiro qualquer e 

porque em toda parte as banheiras estavam condenadas, cobertas de lonas. Eram usadas para 

conter o louco dentro da banheira, apenas com uma abertura circular para que a cabeça ficasse 

acima do nível da agua”. 

h)  Entrada na Divisão de Mulheres 
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 Veja-se: Decreto nº 1.077, de 04 de dezembro de 1852; Decreto nº 2.467, de 19 de fevereiro de 1897; artigos 

101 e 102 do Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899 e Decreto nº 5.125, de 1º de fevereiro de 1904.  
174

 Veja-se Decreto nº 5.125, de 1º de fevereiro de 1904 e artigo 50 do Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890. 
175

 (cf. CARNEIRO, R. D. apud Engels, 2001, p. 310. Relatórios do diretor do HNA, enviados ao Ministro de 

1900 a 1902). 
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 ‘Hospício Nacional de Alienados’, Jornal do Comercio. Rio de Janeiro, 13/02/1902. 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=364568_09&pasta=ano%20190&pesq

=13/02/1902 > acesso em 05/12/2017 
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A entrada na divisão de mulheres era expressamente proibida. Excepcionalmente os 

médicos ou o interno de serviço tinham autorizada sua entrada, quando chamados pelas 

inspetoras, para socorrer a enfermas, ou sem esse chamado, nos casos de perigo para o 

estabelecimento, ou de necessidade de manutenção da ordem, tudo isso sob autorização do 

diretor das colônias ou ao médico chefe do hospício
177

. 

 

i) Manicômio Judiciário 

A partir do Decreto nº 17.805/1927, de 23 de maio de 1927, foi instalado o Manicômio 

Judiciário que se destinou à internação de condenados, acusados e delinquentes. Em qualquer 

dos três casos, a internação era feita por ordem ou determinação dos respectivos juízes e aos 

internados era adjudicada uma ficha e aberto um prontuário psiquiátrico
178

. 

Conceitualmente “[...] eram considerados condenados todos aqueles que, recolhidos ás prisões 

federais, apresentassem sintomas de perturbação mental. Já o termo “acusados” designava aos 

que, pela mesma razão, devessem ser submetidos à observação especial ou tratamento. Por 

fim, qualificados como delinquentes eram todos os sujeitos isentos de responsabilidades por 

motivo de afecção mental (conforme Código Penal, art. 29) quando a critério do Juiz assim o 

exigisse a segurança pública [...]”. 

Havendo por algum motivo a cessação das “[...] razões Médico-Legais ou clínicas 

(observação, temibilidade, delírio, etc.) que deram motivo à internação, obrigava-se ao 

Diretor do Manicômio Judiciário noticiar o fato à autoridade que a ordenou para que 

dispusesse sobre o destino do paciente
179

 [...]”. 

5.4 A Saída dos Pacientes 

Para finalizar, o último protocolo técnico explicitado pelo método de tratamento 

descrito na legislação foi a saída dos pacientes. Esta se dava pela Cura Completa, Alta, 

Licença, Remoção, Saídas a Pedido, Evasão e Falecimentos.  

a)  Cura Completa 
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 Veja-se o Decreto nº 2.467, de 18 de dezembro de 1987. 
178

 Cf. artigos 109 e 110 do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927. 
179

 Cf. artigo 111 Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927. 
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O Estatuto, baixado pelo Decreto nº 1.077, evidenciou que “[...] os alienados não 

poderiam ser despedidos do Hospício antes de obterem a cura completa, exceto sendo 

pensionistas. Estes podiam obter alta, qualquer que fosse o seu estado mental, se assim o 

requeresse as pessoas que promoveram a sua admissão, satisfeitas as despesas vencidas [...]”. 

“[...] Antes de se dar saída aos alienados curados, e mesmo aos que por qualquer 

motivo tivesse de sair, inclusive sem seu completo restabelecimento, o Administrador do 

Hospício dava prontamente parte à Autoridade ou pessoa que houvesse requerido a sua 

admissão, e ao Juiz dos Órfãos nos casos em que houvesse sentença de julgamento da 

demência, ou fosse órfão o alienado [...]”. 

b)  Alta 

A alta era concedida ao enfermo internado no Hospício ou nas Colônias a partir da 

“[...] necessária comunicação do diretor à autoridade que requisitou ou a pessoa que a 

requereu a admissão, a fim de mandar retirá-lo
180

. Para isso eram enviadas as observações e 

exames dos alienistas encarregados do tratamento. Igual comunicação era feita relativamente, 

não somente às licenças outorgadas aos enfermos recolhidos aos dois estabelecimentos, 

declarando-se os termos da concessão, mas também aos falecimentos ocorridos nas Colônias, 

observado, quanto àqueles que se dessem no Hospício, o disposto nos artigos 38, n. 23, e 61, 

n. 8
181

 ou no artigo 71 n. 8
182

, dos Decretos nº 17.805, de 23 de maio de 1927 e nº 5.125, de 1º 

de fevereiro de 1904, respectivamente [...]”. 

c)  Licença 

Entendeu-se por licença a autorização para que os enfermos indigentes, depois de 

restabelecidos, pudessem deixar os estabelecimentos onde estavam internados. Os 

pensionistas, porém, podiam ser retirados, em qualquer tempo, pelas pessoas que tivessem 

requerido a admissão, e, na falta destas, pelos parentes ou curadores, exceto quando se 

tratasse de enfermos acometidos de forma de loucura que tornasse perigosa a sua permanência 
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 Cf. artigo 34 do Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892. 
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 Cf. artigo 135 do Decreto nº 5.125, de 01 de fevereiro de 1904. 
182

 Cf. artigo 186 Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927. 
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em liberdade. “[...] Neste caso, a saída seria precedida de ordem do Ministro do Interior, 

ouvido o chefe de polícia
183

 [...]”. 

A partir do Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899
184

, a saída dos alienados, nos 

casos de alta ou falecimento, realizava-se por meio de licença, remoção ou a pedido. No caso 

da saída por licença, era concedida por prazo certo ou por prazo indeterminado e permitida 

aos alienados tranquilos que pudessem ausentar-se do estabelecimento, a pedido da pessoa 

que requereu a sua admissão, ou em virtude de conselho médico. 

Justificava-se que o motivo da licença era para: “[...] a) promover a experiência clínica 

da reintegração no meio familiar; b) promover a influência curativa quer em relação ao estado 

mental, quer em relação a moléstias somáticas, da mudança de clima, regímen ou hábitos; c) 

averiguar o estado de cura definitiva, colocando o licenciado em condições de amplo 

exercício das suas faculdades intelectuais e morais; d) precavê-lo contra a eventualidade de 

qualquer contágio ou infecção iminente, atenta a sua predisposição individual e a necessidade 

de subtraí-lo à residência em comum; e) preveni-lo da possibilidade de agravações da 

moléstia determinada pela frequência de provocações inevitáveis e perturbadoras ou 

irritantes
185

 [...]”. 

Observava-se, ainda, que a licença dispensava as formalidades da reentrada. “[...] 

quando fosse concedida por prazo certo, e a reentrada não tivesse lugar ao termo do mesmo, o 

enfermo só poderia ser readmitido, como se fosse desconhecido e sujeito, portanto, as 

formalidades de primeira entrada. A licença subsistiria a primeira matrícula se o enfermo 

obtivesse, não havendo inconveniente, prorrogação da mesma
186

 [...]”. 

Finalmente, destaca-se que o Decreto nº 8.834, de 11 de Julho de 1911, ao fazer a 

nova reorganização da Assistência a Alienados, passou a conceder licença como uma forma 

de saída dos alienados que fossem considerados “doentes tranquilos” e que pudessem se 

ausentar do estabelecimento de internação por até um ano, a pedido da pessoa que requereu a 

sua admissão ou a critério médico.  
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 Cf. artigo 33 do Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892. Veja-se Decreto nº 1.559, de 07 de outubro de 1893 

e Decreto nº 2.467, de 19 de fevereiro de 1897. 
184

 Veja-se: Decreto nº 5.125, de 1º de fevereiro de 1904 e Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927. 
185

 Cf. artigos 80, 81 e 82 do Decreto nº 3.244 de 29 de março de 1899; artigo 130 do Decreto nº 5.125, de 01 

fevereiro de 1904 e artigo 182 do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927. 
186

 Cf. artigos 108, 109 e 110 do Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899. 
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d)  Remoção 

Depois de fundadas pelo Decreto nº 206-A, as colônias de alienados de Conde de 

Mesquita e de São Bento passaram a receber “[...] os alienados procedentes exclusivamente 

do Hospício Nacional. A remoção tornou-se uma forma de saída de pacientes autorizada pelo 

diretor e se dava mediante guia acompanhada do arquivo do alienado. O diretor das Colônias 

acusava o recebimento do alienado e do seu arquivo, e remetia de três em três meses a cada 

pretor, por intermédio do diretor do Hospício, uma relação com designação do gênero de 

trabalho a que os alienados tivessem sido submetidos
187

 [...]”. 

A partir do Decreto nº 3.244, a remoção era concedida nos casos de transferência do 

enfermo do Hospício para as Colônias e vice-versa e era permitida ou determinada pelo 

diretor. Bem como os das licenças, os termos da remoção deveriam ser comunicados ao juiz e 

ao Ministro respectivamente. “[...] As condições determinantes da remoção eram as peculiares 

ao interesse do alienado ou ao interesse da respectiva família ou curador
188

 [...]”. 

e)  Saídas a Pedido 

Os Decretos nº 3.244, de 29 de março de 1899 e nº 5.125, de 01 de fevereiro de 1904, 

assinalaram que a saída a pedido seria autorizada “[...] mediante requerimento da pessoa que 

solicitou a admissão ou, na falta desta, do curador ou dos parentes do alienado, nos casos em 

que provassem ser-lhes possível o tratamento do enfermo em domicilio, e que disso não 

resultasse dano a terceiros, nem ao próprio alienado
189

 [...]”. 

f) Evasão  

Nos casos de evasão, o Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927, estabeleceu que 

“[...] qualquer psicopata que tergiversasse de um estabelecimento público ou particular, 
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 Essa prescrição foi recepcionada pelo artigo 88 do Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899; artigos 102 

e103 do Decreto nº 5.125, de 01 fevereiro de 1904; artigo 104 do Decreto nº 8.834, de 11 junho de 1911 e pelo 

artigo 155 Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927.  
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 Cf. artigo 83 do Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899. 
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  Cf. artigo 134 do Decreto nº 5.125, de 01 de fevereiro de 1904 (grifo meu) e
 
artigo 85 do Decreto nº 3.244, 

de 29 de março de 1899. 
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poderia ser readmitido sem nova formalidade, não havendo decorrido mais de 30 dias de sua 

evasão, e se persistissem os motivos da admissão anterior
190

 [...]”.  

g)  Falecimentos  

Resgatando um tema bastante adverso para o Hospital Colônia de Barbacena - a morte 

nos manicômios, também a legislação brasileira o trouxe em seu corpo. O tema fez parte da 

descrição das funções e atribuições dos “médicos externos”. Cabia a estes, além de outras 

atribuições, “[...] a) autopsiar os cadáveres previamente indicadas pelo diretor geral e os que 

saíssem das suas subdivisões, salvo tratando-se de contribuintes; b) entregar ao diretor geral 

as notas relativas ás autopsias, para serem lançadas no respectivo registro, e; c) coligir 

elementos para o relatório do referido diretor
191

 [...]”. 

Veja-se que do artigo 74 ao artigo 77, do Decreto nº 508, pautou-se sobre “o serviço 

do necrotério, as salas de necropsias, os cadáveres e o enterro dos pensionistas e indigentes”. 

Esses serviços ficavam sob a fiscalização de um dos internos que empregava serventes ora de 

um ora de outro sexo. Já o artigo 80, do Decreto nº 896, de 29 de junho, convalidou que 

“haveria em cada colônia lugares apropriados para depósito dos mortos e o preparo de 

caixões
192

” e que os cadáveres dos indigentes deveriam ser obrigatoriamente “autopsiados 

pelos médicos externos do Hospital Nacional de Alienados”, ao contrário dos “[...] cadáveres 

dos pensionistas que somente poderiam ser autopsiados com o prévio consentimento das 

famílias
193

 [...]”.  

Quanto às despesas com os funerais dos oficiais do Exército, da Armada, da brigada 

policial e do corpo de bombeiros “[...] seriam feitas pela Assistência, e indenizadas à vista da 

conta que o diretor geral apresentasse ao Ministro do Interior, para que fosse enviada a 

repartição competente
194

 [...]”. Sendo pensionistas, o enterro “[...] seria feito pelas famílias 
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 Cf. artigo 6º do Decreto legislativo nº. 5.148-A, de 10 de janeiro de1927; artigo 218 do Decreto nº. 17.805, de 

23 de maio de 1927. 
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 Cf. § 5º do artigo 19 e artigo 75 do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927. 
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 Cf. artigos 80 do Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892 - replicado no artigo 91 do Decreto nº 5.125, de 01 

de fevereiro de 1904 e artigo 88 do Decreto nº 8.834, de 11 de junho de 1911. 
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 Cf. artigo 102 do Decreto nº 896, de 29 de junho de 1892 - replicado nos artigos 19, 75 e 94 do Decreto nº 

508, de 21 de junho de 1890 e artigo 176 do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927. 
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 Cf. artigos 75 e 76 do Decreto nº 508, de 21 de junho de 1890; artigo 104 do Decreto nº 896, de 29 de junho 

de 1892; artigos 114, 115 e 116 do Decreto nº 1.559, de 07 de outubro de 1893; Decreto nº 2.467, de 19 de 

fevereiro de 1897; artigos 108, 109 e 110 do Decreto nº 3.244, de 29 de março de 1899; artigos 126 e 127do 

Decreto nº 8.834, de 11 de junho de 1911; artigos 177 e 178 do Decreto nº 17.805, de 23 de maio de 1927 e 

artigos 124, 125 e 126 do Decreto nº 5.125, de 01 de fevereiro de 1904.  
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que, após a participação do falecimento
195

 e remessa da certidão do registro civil pelo diretor 

do hospício, indenizariam o almoxarife da quantia que houvesse sido despendida. A despesa 

com a certidão era levada à conta corrente do pensionista [...]”. 

* 

As fontes ou documentos históricos utilizados nesse trabalho apresentaram um 

conteúdo manifesto que contribuiu para compreender a forma pela qual eram reguladas as 

relações entre os sujeitos e o Estado e um conteúdo latente que foi capaz de auxiliar na 

compreensão daquilo que ocorreu na Assistência a Alienados, no Brasil, durante o período 

compreendido entre 1830 a 1977.  

De tudo que foi dito até aqui, ficou patente que a história consiste em um impulso 

coletivo para sintetizar os valores, costumes e práticas de uma dada sociedade, por meio de 

“uma narrativa em que um grupo social, em uma determinada época, interpreta a si mesmo”. 

É algo semelhante a tentativa de responder a perguntas fundamentais como: “de onde viemos? 

Que somos? Para onde vamos?
196

” Todavia as respostas a essas questões não podem ser 

formuladas como doutrinas, outrossim, como evidências que se constroem a partir de esforços 

comuns. Nisso está a generosidade do historiador, em abrir mão de suas posições e 

convicções pessoais, crenças e formações ideológicas, para ater-se às fontes resgatadas ao 

longo de seu trabalho e delas extraírem material para sua obra. Foi esse o esforço empenhado 

nesse capítulo. 

Ao questionar as fontes aqui utilizadas, pretendeu-se compreender como a ideia de 

cidadania estava associada ao conceito de loucura; relacionar as concepções de saúde/doença 

mental e loucura, que aparecem na legislação brasileira e mineira, com as teorias psiquiátricas 

aplicadas ao contexto manicomial, mais especificamente no Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Barbacena e reconstituir a complexa trama de acontecimentos que tornou possível as 

transformações conceituais e as práticas de cuidado ao portador de sofrimento mental. 

Para tomar a reflexão acerca da legislação brasileira sobre a alienação mental, 

organizou-se o conteúdo das fontes recuperadas por essa pesquisa a partir de sete categorias 
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 Quando era conferida a alta a qualquer enfermo, ou no caso de falecimento, era feita a necessária 

comunicação à autoridade que requisitou a admissão ou a pessoa que a requereu. 
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 Na obra “De Onde Viemos? Que Somos? Para Onde Vamos?”, pintada em 1897, Gauguin questiona-se sobre 

o ciclo da vida, a trajetória de vida e morte do ser humano. 
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distintas: com as três categorias primeiras – organização, estabelecimentos e equipamentos – 

descreveu-se o cenário onde se desenrolou a narrativa histórica sobre a doença mental no 

Brasil. As subsequentes – agentes, pacientes e peticionários – se referiam aos atores, sujeitos 

diretamente associados à realidade concreta e objetiva do tratamento dispensado nos 

sanatórios, fruto das experiências históricas vividas ao longo do tempo. 

Encerrando a seção de análise e apresentação dos resultados, o conceito de Modelo 

Assistencial trouxe o enredo. Ao empregar essa categoria foi possível enfatizar e destacar, na 

legislação, um conjunto de procedimentos, princípios, técnicas, valores e normas traduzidos, 

numa prática necessariamente ideológica, comum a todos os manicômios e que refletiu uma 

visão de mundo e um contexto histórico. 

Vejamos, pois, como o cenário, os atores e o enredo compuseram a trama dessa 

histórica: 

Sobre a montagem do cenário, salientou-se que, em 4 de dezembro de 1852 ocorreu a 

instalação do primeiro sanatório brasileiro, o Hospício de Pedro Segundo. Mais tarde novos 

estabelecimentos foram sendo criados e passaram a compor a organização da Assistência a 

Alienados. Em meio a esses estabelecimentos estavam, dentre outros: “as Colônias de Conde 

de Mesquita e de São Bento; a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras; o Pavilhão 

de Observação dos Enfermos; o Museu Anatomopatológico; o Gabinete Eletroterápico; os 

Serviços da Assistência Hetero-Familiar; o Manicômio Judiciário; os Institutos de 

Psicopatologia e de Neurobiologia; a Colônia Feminina de Psicopatas e “os Asilos-Colônias 

para Ébrios, Epilépticos e Atrasados Mentais”.  

No Estado de Minas Gerais, 1903 foi o ano de instalação do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Barbacena. A descrição do cenário federal demonstrou que o tratamento a 

alienados, antes inserido apenas no Hospício de Pedro Segundo, foi cada vez mais deslocado 

para as Colônias, local onde a ocorria a aplicação da laborterapia, técnica terapêutica 

direcionada aos enfermos indigentes. Esse era um tipo intervenção que, apesar de se justificar 

como forma de tratamento, objetivava, além disso, contribuir para a manutenção econômica 

da Assistência. 

Acerca dos atores - agentes, pacientes e peticionários – as teses, dissertações, livros, 

artigos e material jornalístico que analisaram os manicômios e descreveram suas práticas, 
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ressaltaram suas mazelas e imputaram-nas à expressão da vontade de “agentes cruéis e 

desumanos”, à veleidade de familiares insensíveis e gananciosos ou à prodigalidade do Estado 

que buscava manter a ordem e evitar o perigo para o alienado ou para outrem. Os agentes 

públicos assumiam com o Estado a responsabilidade por essa “gente-indigente” desenhando 

na cultura um “topus” onde ao louco não era permitido ser cidadão. 

O conteúdo manifesto da legislação apontou que a internação se daria “em face de 

petição assinada pelo pai, tutor, ou curador, irmão, marido ou mulher, ou senhor do 

alienado”. Os peticionários tinham a convicção de que o tratamento oferecido pelo 

manicômio era, acima de uma promessa de cura, uma forma de cuidado. Esses atores viviam 

a contradição, entre entregar ao hospício um membro da família e a crença no banimento 

como forma de livrar-se de um fardo social, pois o tratamento prescrito na legislação era uma 

ordem que não podia ser descumprida.  

A internação não implicava somente em uma adjudicar-se de um ente da família visto 

que o verdadeiro fardo consistia em: “deixar vagar loucos confiados a sua guarda, ou, 

quando evadi-los de seu pudor, não avisar à autoridade competente, para fazê-los recolher; 

ou, receber em casa particular sem aviso prévio à autoridade, ou sem autorização legal, 

pessoas afetadas de alienação mental”. Essas restrições eram assinaladas como contravenção. 

A liberalidade de se entregar um parente “louco ao degredo”, de enviá-lo a um lugar 

de onde jamais retornaria, era também uma forma de se evitar a “contravenção e arrefecer-se 

das responsabilidades e riscos” que isso implicava. As famílias arrancavam de seu meio e 

convivência um de seus membros e o entregava aos agentes - especialistas na condução da 

cura e aplicação do tratamento. 

Quanto aos alienados, esses se viam isolados e assim eram vistos - desamparados 

pelos familiares que se assumiam incapazes e impossibilitados de cuidar. Os loucos foram 

acolhidos pelo Hospital da Santa Casa de Misericórdia, que não conseguia oferecer condições 

para abrigá-los medicamente nem os recuperar. Os loucos foram “expatriados, exilados, 

degredados” nos hospícios e colônias, inclusive em de Barbacena.  

Os loucos foram “expatriados”, para onde a medicina ratificou fragilidade frente à 

impossibilidade da cura; foram “exilados”, por uma sociedade que dissimulou sua angústia e 

incompreensão; foram “degredados”, pelo Estado que demonstrou desorganização e inépcia. 
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Os loucos foram ludibriados pelo mercado da loucura que, com sua sanha, usura e agiotagem 

fizeram fortuna nesse negócio rentável. 

Esse foi o contexto em que os atores operaram. Um contexto revelador de uma 

sociedade que trouxe em seu bojo uma cultura de exclusão e em seu berço o modo de 

produção escravista com suas práticas de exceção. 

Com respeito ao Modelo Assistencial apresentado pelos Decretos, revelou-se um 

enredo em que as práticas terapêuticas foram descritas como uma necessidade de cuidado para 

com as pessoas “desamparadas”. No Brasil os religiosos assumiram essa condição até que o 

Estado e a medicina entraram em cena. O hospício escancarou na história uma imagem 

contraditória que, com sua presença real e assustadora, refletiu os limites da exclusão, da 

bondade e da busca de superação. O manicômio criou um “campo de expatriados” onde os 

loucos se abrigavam da heteronomia social e da anomia interna daquelas “organizações 

emigrares”. 

Uma vez segregado do convívio dos familiares, os loucos foram exilados no hospício 

para receberem o tratamento moral. O Modelo Assistencial prescreveu: privação de visitas, 

passeios e quaisquer recreios; diminuição de alimentos; reclusão à solitária; colete de força; 

banhos de emborcação, dentre outros. Tudo isso revela um modo de ver, um modo de ser e, 

por fim, um modo de cuidar. 

Com o passar do tempo a loucura saiu da dimensão da agitação afetiva e ganhou ares 

de alteração orgânica com etiologia definida. O trabalho entrou no rol de atividades 

terapêuticas que não abandonou os métodos coercitivos. Mais adiante a profilaxia e o 

higienismo assumiram a direção de cura. A loucura se tornou uma questão social e seu núcleo 

base, a família, tornou-se igualmente alvo do cuidado. 

Em meados de 1930, a técnica psico-cirúrgica começou a ser indicada para o 

tratamento de diversas patologias cerebrais, a lobotomia surgiu com a intenção de eliminar 

doenças mentais ou modificar os comportamentos ditos inadequados através da extração da 

área cerebral afetada. Perpassada sempre pela dimensão causal biologicista que também 

propiciou o surgimento da eletroconvulsoterapia, o modelo assistencial vigente não deixou de 

lado a clausura e a coerção. 
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A propósito das transformações conceituais, continuidades e descontinuidades, os 

resultados aqui obtidos abonaram a hipótese de que, no começo do século XX, não ocorreu 

uma ruptura da medicina mental brasileira com as ideias de Pinel e da escola francesa que o 

sucedera. O objeto de estudos de Pinel, Kraeplim e dos psiquiatras da liga brasileira de 

higiene mental eram distintos, mas às vezes os modelos assistenciais pareciam 

complementares. Os fundamentos utilizados por cada um dos autores tornam as explicações 

diferentes, mas as práticas curativas permaneceram similares. Nesse sentido, torna-se difícil 

falar em rupturas, mesmo porque as diferentes metodologias e nomenclaturas não se 

constituíram como paradigmas incompatíveis. 

O projeto fundado no organicismo e na anormalidade Kraepliniana, introduzido no 

Brasil por Juliano Moreira e aqueles que, com ele, iniciaram uma nova etapa da psiquiatria 

brasileira, privilegiou os conceitos de degenerescência e anormalidade, que substituíram os de 

“Aliénation Mentale ou la Manie”. A degenerescência enquanto conceito abarcou um 

contingente ainda maior de alienados. 

Coube sob expressão anormalidade, convertida em loucura, além dos doentes mentais: 

degenerados; sifilíticos; alcoólatras; desempregados; mendigos; epilépticos; mães solteiras; 

usuários de drogas; criminosos e muitos outros inválidos que vagavam pelas ruas, até serem 

capturados pelo chefe da polícia. 

E neste cenário que a loucura aparece entre os indesejados, despossuídos e vadios. A 

vadiagem tornou-se um dos grandes problemas a ser enfrentado pela propalada modernidade. 

Ao serem apanhados pelos significantes ‘alienado mental’, ‘inimputável’, ‘incapaz’, 

‘perigoso’, ‘vadio’ e ‘louco’ foram então objeto de tutela do tratamento e do cuidado 

manicomial. 

Em relação às concepções de saúde/doença mental e loucura, observou-se que as 

novas nomenclaturas foram inseridas nos dispositivos legais, ao longo do tempo. Para 

designar o portador de transtorno mental foram utilizados os seguintes termos: ‘doente 

mental’; ‘alienado’; ‘delirante’; ‘paciente com perturbação mental’; ‘psicopata, alienado ou 

não’; ‘enfermo’; ‘alienados mentais’; ‘acometidos de moléstia mental comum’; ‘moléstia 

nervosa’; ‘moléstias somáticas’ e ‘loucura’. 
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Como síntese desse processo de construção da representação da loucura, louco 

‘tornou-se’ uma pessoa perigosa, cuja liberdade poderia representar risco para a sociedade. O 

tratamento destinado tanto para os hospitalizados, como para os familiares, continuava de 

acordo com o seu poder aquisitivo. Esse foi o contexto jurídico em que se deu a construção 

do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Não foi o único, nem o protagonista da 

forma de tratar o louco no Brasil. 

Quanto às expectativas de uma cidadania, direitos individuais e garantias de liberdade 

associadas ao conceito de loucura. Uma sociedade que primava pelo progresso, que a 

Proclamação da República se constituiu como resposta das elites dominantes ao processo de 

abolição. Uma sociedade onde os valores do trabalho estavam sendo alterado, continha em 

seu cerne um projeto excludente de uma nascente “sub-cidadania”, marcados por um 

paradoxo composto por segurados e indigentes.  

Nessa sociedade recém-saída do modo de produção escravista e que se adentrou na 

exploração do capital, fez-se do abandono a exclusão; do asilamento a institucionalização da 

incapacidade social de cuidar do outro; da periculosidade a demanda de tratamento. Foi no 

coração desse debate que se explicitou, além dessas, outras contradições, sejam elas: a falta de 

seguridade aos “libertos”, a criação de uma massa de sujeitos que, desordenadamente, 

começou a ocupar os espaços urbanos. Como então essa mesma sociedade, que havia 

superado a exploração da mão de obra escrava, poderia conviver de maneira harmônica com 

os diferentes? 

Um dos conteúdos latentes que pode contribuir para a compreensão dessa questão 

refere-se à ideia de cuidado. Cada cultura desenvolve características específicas em seu modo 

de cuidar. Foi a partir dessa noção que se tornou possível buscar predicados, demasiado 

humanos, para se dizer quem se é – as formas pelas quais o humano cuida do outro:  da 

criança; do jovem; do idoso; do doente e, enfim, do louco serviram de suporte revelador dessa 

característica humana. 

A legislação brasileira sobre alienação mental, colocada como fonte de pesquisa, pode 

explicitar o cuidado dispensado ao dente mental, como dispositivo do fazer história. A noção 

de cuidado propiciou investigar a forma pela qual esses sujeitos, com suas peculiaridades, 

exigiram a atenção e investimento da sociedade ao longo do tempo. 
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Ao destinar um lugar e um modo de tratar o louco, a sociedade revelou também o seu 

jeito de ser e de se contar. O modelo assistencial, inicialmente importado da França, ganhou 

no Brasil o aporte religioso. Com suas hierarquias e mescla católico-científica, exigia-se do 

louco um comportamento regrado e uma contenção tanto de seu corpo quanto de seus modos. 

Em virtude do que foi exposto até aqui, deduz-se que a legislação brasileira sobre 

saúde mental teve papel fundamental na definição das práticas que regeram os manicômios e 

hospitais brasileiros, e não somente o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Não cabe, 

com isso, amenizar as mazelas que possam, por ventura, ter ocorrido ali. Contudo não se deve 

colocar todo o peso do mundo em uma organização que fazia parte de uma rede assistencial e 

de modelo um tratamento que aplicava os paradigmas em uma das unidades da federação com 

uma área de 586.520,732 km², segundo o IBGE
197

. 

O que se conclui é a possibilidade de prosseguir a interrogação que deu início a essa 

investigação: Quem eram os loucos internados no Hospital Colônia de Barbacena no período 

de 1903 a 1970? Assim, no próximo capitulo pretende-se trabalhar sobre como era a 

assistência psiquiátrica em Minas Gerais para traçar o perfil do louco internado no Centro 

Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. 

                                                                 
197

 Fonte: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=mg> 
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6. CAPÍTULO V – Apresentação dos Resultados 

 Neste capitulo serão apresentados os resultados e a discussão do trabalho. Como se 

trata de uma pesquisa com seres humanos, careceu de submeter o projeto ao comitê de ética e 

pesquisa da UFOP e da FHEMIG. Após os pareceres dos Comitês de Ética iniciou-se o 

processo de consulta à fonte. Os livros de matriculas foram fotografados e transcritos para o 

editor de planilhas da Microsoft Office Excel procurando-se sempre manter a forma original. 

6.1 Exilio em números: o que dizem sobre os loucos? 

Para sistematizar as informações e facilitar a construção dos gráficos os registros sobre 

os pacientes, quando tinham mais de uma entrada, foram desmembrados considerando-se uma 

linha da planilha para cada movimentação de pacientes
198

. O processamento dos dados foi 

realizado por meio da ferramenta de equacionamentos matriciais do programa MatLab. 

Segue, abaixo, a relação dos livros ordenados quanto à data de abertura e data de 

encerramento: 

1. um livro de matrículas de homens e mulheres indigentes contendo 275 assentos de 

pacientes e um total de 299 movimentações.  

 

Nº DO LIVRO DATA ABERTURA  DATA ENCERRAMENTO 

Livro 1 27/12/1903 01/09/1932 

 

2. 43 (quarenta e três) livros de matrículas de homens indigentes contendo 39.972 pacientes e 

um total de 55.124 movimentações, incluindo os registros dos homens indigentes contidos no 

livro 1. 

 

Nº DO LIVRO DATA ABERTURA  DATA ENCERRAMENTO 

Livro 2 17/09/1928 16/04/1934 

Livro 3 20/04/1915 03/07/1921 

Livro 4 05/07/1921 15/03/1926 

Livro 5 15/02/1926 06/12/1929 

Livro 6 06/12/1929 12/05/1934 

Livro 7 16/05/1934 20/11/1936 

Livro 8 20/11/1936 12/05/1938 

Livro 9 13/05/1938 07/03/1940 

                                                                 
198

 Entende-se por movimentação os registros de entrada de pacientes somados aos registros contidos nas 

categorias entrada, somadas as saídas por alta a pedido, alta licenciada, alta hospitalar (curado), evasões, 

reinternações e óbito. 
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Livro 10 07/03/1940 28/10/1941 

Livro 11 28/10/1941 10/07/1943 

Livro 12 12/07/1943 19/07/1944 

Livro 13 21/07/1944 16/16/1945 

Livro 14 16/16/1945 26/06/1946 

Livro 15 26/06/1946 20/07/1947 

Livro 16 20/07/1947 21/09/1948 

Livro 17 21/09/1948 18/02/1950 

Livro 18 18/02/1950 10/02/1951 

Livro 19 10/02/1951 02/12/1951 

Livro 20 02/12/1951 28/09/1952 

Livro 21 29/09/1952 09/07/1953 

Livro 22 10/07/1953 08/05/1954 

Livro 23 08/05/1954 31/03/1955 

Livro 24 31/03/1955 26/01/1956 

Livro 25 26/01/1956 23/11/1956 

Livro 26 23/11/1956 04/10/1957 

Livro 27 05/10/1957 07/06/1958 

Livro 28 07/06/1958 19/01/1959 

Livro 29 19/01/1959 24/09/1959 

Livro 30 24/09/1959 13/05/1960 

Livro 31 14/05/1960 15/12/1960 

Livro 32 16/12/1960 10/08/1961 

Livro 33 13/08/1961 15/05/1962 

Livro 34 15/05/1962 11/12/1962 

Livro 35 11/12/1962 30/08/1963 

Livro 36 30/08/1963 25/06/1964 

Livro 37 25/06/1964 07/04/1965 

Livro 38 07/04/1965 12/09/1965 

Livro 39 12/09/1965 13/01/1966 

Livro 40 13/01/1966 11/05/1966 

Livro 41 14/05/1966 19/09/1966 

Livro 42 19/09/1966 30/01/1968 

Livro 43 01/02/1968 15/03/1969 

Livro 44 15/03/1969 18/08/1970 

 

3. 28 (vinte e oito) livros matrículas de homens indigentes do Departamento B; perfazendo 

um total de 24058 Pacientes. Até o presente momento, devido às dificuldades encontradas em 

relação à preservação dos documentos, foram tabuladas 26091 movimentações. Espera-se 

coletar esses dados in-loco o mais breve possível. 

 

Nº DO LIVRO DATA ABERTURA  DATA ENCERRAMENTO 

Livro 2 21/06/1907 25/08/1919 

Livro 3 25/08/1919 03/11/1927 
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Livro 4 03/11/1927 12/06/1933 

Livro 5 14/06/1933 19/08/1937 

Livro 6 22/08/1937 15/05/1940 

Livro 7 15/05/1940 09/01/1943 

Livro 8 09/01/1943 25/05/1945 

Livro 9 25/05/1945 12/10/1946 

Livro 10 12/10/1946 26/03/1948 

Livro 11 27/03/1948 24/01/1950 

Livro 12 26/01/1950 12/04/1951 

Livro 13 12/04/1951 17/05/1952 

Livro 14 17/05/1952 24/04/1953 

Livro 15 26/04/1953 25/03/1954 

Livro 16 26/03/1954 06/05/1955 

Livro 17 06/05/1955 07/05/1956 

Livro 18 07/05/1956 10/05/1957 

Livro 19 10/05/1957 12/04/1958 

Livro 20 12/04/1958 13/01/1959 

Livro 21 13/01/1959 04/12/1959 

Livro 22 06/12/1959 01/10/1960 

Livro 23 01/10/1960 23/07/1961 

Livro 24 24/07/1961 21/08/1962 

Livro 25 21/08/1962 02/08/1963 

Livro 26 02/08/1963 15/08/1964 

Livro 27 14/08/1964 03/08/1965 

Livro 28 03/08/1965 30/04/1966 

 

4. 30 (trinta) livros de matrículas de mulheres indigentes onde constam registradas 25.513 

pacientes e 31.520 movimentações. 

Nº DO LIVRO DATA ABERTURA  DATA ENCERRAMENTO 

Livro 1 02/02/1912 20/07/1921 

Livro 2 02/02/1912 13/03/1928 

Livro 3 13/03/1928 07/06/1935 

Livro 4 07/06/1934 02/08/1937 

Livro 5 03/08/1937 03/05/1939 

Livro 6 03/05/1939 10/12/1940 

Livro 7 10/12/1940 14/11/1941 

Livro 8 14/11/1941 18/09/1942 

Livro 9 18/09/1942 29/09/1943 

Livro 10 29/09/1943 15/06/1945 

Livro 11 15/06/1945 02/04/1947 

Livro 12 03/04/1947 19/07/1948 

Livro 13 19/07/1948 01/01/1950 

Livro 14 04/01/1950 08/08/1951 

Livro 15 08/08/1951 16/12/1952 

Livro 16 13/01/1953 06/06/1954 

Livro 17 08/06/1954 22/12/1955 
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Livro 18 22/12/1955 03/04/1957 

Livro 19 03/04/1957 15/07/1958 

Livro 20 15/07/1958 02/09/1959 

Livro 21 02/09/1959 17/09/1960 

Livro 22 17/09/1960 09/11/1961 

Livro 23 09/11/1961 13/12/1962 

Livro 24 13/12/1962 06/05/1964 

Livro 25 12/05/1964 08/07/1965 

Livro 26 11/07/1965 24/02/1966 

Livro 27 25/02/1966 29/09/1966 

Livro 28 01/10/1966 17/06/1967 

 

5. Seis livros de matrículas de homens e mulheres pensionistas perfazendo um total de 4.669 

registros de pacientes e 7.345 internações entre 1909 e 1975. 

Nº DO LIVRO DATA ABERTURA  DATA ENCERRAMENTO 

Livro 02 – 01 25/12/1909 23/07/1948 

Livro 03 – 02 26/07/1948 22/06/1956 

Livro 04 – 03 06/07/1956 20/05/1960 

Livro 05 – 04 22/05/1960 16/01/1965 

Livro 06 – 05 19/01/1965 14/10/1969 

Livro 07 – 06 11/10/1969 20/09/1975 

 

6.2 Síntese dos Resultados: Pacientes Indigentes e Segurados Internados no CHPB entre 

1903 e 1979 

Entre 1903 e 1979 foram registrados 91.911 pacientes queperfizeram um total de 

133.754 movimentações e media de 5 internações e/ou reinternações psiquiátricas por dia.  

Excetuando-se os dados dos pacientes homens indigentes do departamento B registraram-se: 

1. Pacientes sem Diagnostico – 21.582 (22%); 

2. Altas a pedido – 13.616 (15%); 

3. Altas licenciadas – 10.242 (11%); 

4. Altas hospitalares (curado) – 15.216 (17%); 

5. Evasões – 7.511 (8%); 

6. Reinternações – 41.843 (46%); 

7. Óbitos – 18.802 (20%). 

8. Nascimentos no CHPB – 465 

9. Óbitos de Crianças – 230 (49%). 

10. Crianças Retiradas do CHPB – 235 (51%).  
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Para analisar os gráficos a seguir faz-se necessário relacionar as datas de abertura dos 

livros com a quantidade de pavilhões existentes no CHPB. Dessa forma estaremos 

acompanhando a relação entre a oferta e a demanda pelos serviços. A superlotação muito 

propalada nos hospitais psiquiátricos brasileiros deve ser compreendida levando-se em conta a 

quantidade de equipamentos disponíveis para o tratamento, e a organização estratégica do 

sistema e das práticas de saúde em resposta às necessidades da população.  

Gráfico 1 – Quantidade de Livros de Pacientes por ano de Abertura do Livro 

 

 

O manicômio chegou a dezesseis pavilhões independentes, tendo cada um deles a sua 

função específica: o Pavilhão Antônio Carlos, onde tudo começou, era direcionado homem 

indigente foi desativado em 1993; os Pavilhões Afonso Pena e Arthur Bernardes e Torreão 

foram instalados em 1922; o Pavilhão Noraldino Lima instalado em 1934. Nesse mesmo ano 

foi instalada a Padaria no Departamento A. Em 1951 foram instalados os Pavilhões Milton 

Campos e Baeta Vianna; o Pavilhão Delfim Moreira e o Pavilhão Governador Valadares em 

1954 e fevereiro de 1958 respectivamente. Os Pavilhões Crispim Jacques Bias Fortes e 

Austregésilo Ribeiro de Mendonça em 1960. Em 1969 o Pavilhão João Pinheiro. Finalmente 

foram instalados o Pavilhão Rodrigues Caldas, o Pavilhão Júlio de Moura, o Pavilhão 



137 

 

Zoroastro Passos para mulheres indigentes e o Pavilhão Galba Veloso. Em 27de setembro de 

1989 iniciou-se a instalação do Centro Social e Módulos Residenciais, já em 16 de dezembro 

de 1994 o CEAPAS e adequações do Pavilhão Zoroastro Passos.  

Construção e Reformas dos Pavilhões do CHPB 

Nome do Pavilhão Ano Quantidade 

Pavilhão Antônio Carlos 1903 1 

Pavilhão Afonso Pena 1922 2 

Arthur Bernardes 1922 3 

Torreão 1922 4 

Pavilhão Noraldino Lima 1934 5 

Padaria – Departamento. A 1934 6 

Pavilhão Milton Campos 1951 7 

Pavilhão Baeta Vianna 1951 8 

Pavilhão Delfim Moreira 1954 9 

Pavilhão Governador Valadares 1958 10 

Pavilhão Crispim Jacques Bias Fortes 1960 11 

Pavilhão Austregésilo R. Mendonça 1960 12 

Pavilhão João Pinheiro 1969 13 

Pavilhão Rodrigues Caldas 1969 14 

Pavilhão Júlio de Moura 1969 15 

Pavilhão Zoroastro Passos 1969 16 

Pavilhão Galba Veloso 1969 17 

Centro Social e Módulos Residenciais 1989 18 

CEAPAS e adequações do Pavilhão Zoroastro Passos 1994 19 

Com dezesseis pavilhões construídos entre 1903 e 1970 o CHPB apresentava 

capacidade para abrigar aproximadamente 3.200 internos. Os anos de 1922, 1934, 1951, 1960 

e especialmente o ano de 1969 foram os que mais se ampliou o número de pavilhões. 

Observa-se que a organização da saúde pública brasileira optou pelo modelo biomédico, 

“hospitalocêntrico”, uma vez que, o setor saúde brasileiro atrelou-se a uma concepção 

médico-curativa, fundada no paradigma flexneriano, isto posto é preciso pensar o atendimento 

além o aspecto puramente institucional, evitando dessa forma, concluir sobre a eficiência ou 

não do modelo.  
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6.2.1 Censo de Loucura: Sobre o número de internações de Pacientes Indigentes e 

Segurados no CHPB de 1903 a 1979 

Observando-se o Gráfico 1 faz-se necessário analisa-lo a partir da relação entre a 

oferta de serviços, representada pela abertura de novos livros de registro de pacientes, e a 

construção de pavilhões. A ampliação das internações ocorre de maneira muito especifica nos 

anos de 1918 quando CHPB contava com apenas um pavilhão, o Antônio Carlos. O segundo 

momento que se destaca é o ano de 1930, nesta época contava-se com 4 pavilhões. Em 1934 

foram construídos mais dois pavilhões, a demanda foi estancada por dois anos e voltou a subir 

e atingir novo pico em 1941. Novamente e, 1948 o número de internados aumenta e chega a 

quase 3 mil internos. 

Em 1951
199

 ocorre nova ampliação do CHPB com a construção de dois novos 

pavilhões, foi no final dessa década que, pela primeira vez, o número de internações superou a 

marca de 3500. Por fim, em 1966 atingiu-se o ápice de internos do período estudado. Há 

registro de aproximadamente 4750 pacientes ocupando 12 pavilhões. Esse fenômeno levou a 

necessidade de nova ampliação que se concretizou no ano de 1969. 

Gráfico 2 - Pacientes Indigentes e Segurados Internados no CHPB de 1903 a 1979 

 
Levando-se em conta as categorias cor, faixa etária, estado civil, diagnóstico e 

óbitos, os dados a seguir serão apresentados em dois grandes blocos de gráficos: 

                                                                 
199

 Observa-se que o gráfico 2 não representa a ano de 1951uma vez que ainda não foi possível adicionar os 

dados nas planilhas. 
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primeiramente a síntese dos resultados ao longo do tempo e em seguida a análise a partir do 

conjunto de pacientes segurados e pacientes mulheres e homens indigentes. 

Quanto ao gênero, a população de internados no CHPB era composta por 27.134 

mulheres sendo 25.313 indigentes e 1.821 seguradas. Homens internos somavam 66.878 dos 

quais 2.848 eram seguradas e 64.030 eram indigentes. 39.972 estavam lotados no 

departamento A e 24.058 no departamento B. 

 

6.2.2 Sobre o Gênero dos Pacientes Indigentes e Segurados no CHPB de 1903 a 

1979 

Constata-se no gráfico - 03 que, dentre os pacientes internados, a maioria era 

composta pelo gênero masculino. Observa-se que os dados de homens indigentes do ano de 

1951 não foram computados neste gráfico.    

 Gráfico 3 - Gênero de Pacientes Indigentes e Segurados Internados no CHPB de 1903 a 1979 

 

 

6.2.3 Sobre a cor dos Pacientes Indigentes e Segurados no CHPB de 1903 a 1979 

Em relação á cor, os pacientes eram em sua maioria brancos, seguidos de pardos 

negros. Alguns pacientes não tiveram registrado essa característica 
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Gráfico 4 – Comparação por Cor Entre Pacientes Internados no CHPB de 1903 a 1979 

 

 

6.2.4 Sobre a Faixa Etária dos Pacientes Indigentes e Segurados no CHPB de 1903 a 

1979 

Para se analisar os dados sobre a idade dos pacientes foram organizadas nove faixas 

etárias: até 10 anos; de 11 a 20 anos; de 21 a 30 anos; de 31 a 40 anos; de 41 a 50 anos; de 51 

a 60 anos; de 61 a 70 anos; de 71 a 80 anos; de 81 a 90 anos e acima de 91 anos. Observa-se 

no gráfico – 05 que a faixa etária entre 21 a 30 foi a de maior incidência de pacientes. 

Seguem-se as de 31 a 40 e a faixa de 41 a 50. Registra-se ainda a primeira faixa etária, 

composta por pacientes de até 10 anos. 

Gráfico 5 - Faixa Etária de Pacientes Internados no CHPB de 1903 a 1979 
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6.2.5 Sobre o Estado Civil dos Pacientes Indigentes e Segurados no CHPB de 1903 a 

1979 

Quanto ao estado civil os pacientes eram na maioria solteiros, seguidos por casados e 

viúvos. Poucos eram os desquitados 

 

Gráfico 6 - Estado Civil de Pacientes Internados no CHPB de 1903 a 1979 

 

6.2.6 Sobre o Diagnóstico dos Pacientes Indigentes e Segurados no CHPB de 1903 a 

1979 

Para realizar a síntese dos dados sobre o diagnóstico dos pacientes observou-se  os 

critérios estabelecidos pela tabela abaixo, construída a partir da Classificação Brasileira das 

Doenças Mentais de 1948 e da Classificação de Emil Kraepelin. Esse procedimento permitiu 

condensar o conjunto de diagnósticos descritos ao longo do período estudado.  

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DAS 

DOENÇAS MENTAIS, 1948. 

Classificação de Kraepelin - 13ª. Edição 

N % 

I - Psicoses por Infecções e por Infestações 539 1% 

II - Psicoses Devidas à Sífilis 119 0% 

III - Psicoses Exotóxicas 6.045 7% 

IV - Psicoses Endotóxicas 2.913 3% 

V - Psicoses por Lesões Cerebrais 2.414 3% 

VI – Oligofrenias 5.866 7% 

VII – Epilepsia 5.251 6% 

VIII – Esquizofrenia 19.258 22% 

IX - Psicoses Maníaco-Depressivas 7.603 9% 
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X - Psicoses Mistas e Associadas 1.281 1% 

XI - Psicoses Psicogênicas 57 0% 

XII – Neuroses 685 1% 

XIII - Personalidades Psicopáticas 4.014 5% 

0SR - Sem Registro 32.460 37% 

TOTAL 88.505 100% 
 

Observa-se que 37% dos pacientes internados no CHPB no período estudado não 

tiveram registrados seus diagnosticados; 22% foram diagnosticados como esquizofrênicos. 

Seguiu-se a esse diagnostico as psicoses maníaco depressivas com em 9% dos diagnósticos, 

as oligofrênicas e as psicoses exotóxicas com 7% cada. 

É comum o questionamento em relação a ausência de registros de diagnostico, bem 

como sobre alguns diagnósticos aos quais não se atribui a necessidade de internação [a 

exemplo do alcoolismo – psicoses exotóxicas], todavia, pelos registros acima não podemos 

concluir que houve irregularidades nas internações, uma vez que não se sabe se a ausência do 

diagnostico se deve à não anotação dos mesmo nos livros de registros ou pela dificuldade de 

se chegar a um temos.   

 

Gráfico 7 - Diagnóstico de Pacientes Internados no CHPB de 1903 a 1979 

 

6.2.7 Sobre a Mortalidade de Pacientes Indigentes e Segurados no CHPB de 1903 a 

1979 

Outro aspecto também bastante debatido é a mortalidade no CHPB. Comparando-se 

o gráfico 08 com a figura abaixo, que compara o coeficiente médio anula da natalidade, 
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nupcialidade e mortalidade no período de 1908 até 1912 pode-se inferir que os índices de 

mortalidade de internos não se diferiam muito dos índices brasileiros.  

 

Gráfico 8 - Mortalidade de Pacientes Internados no CHPB de 1903 a 1979 
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6.3  Análise dos resultados para pacientes indigentes e segurados internados no CHPB de 

1903 a 1979 

A partir desta sessão será apresentada a análise dos dados sobre os pacientes com 

diagnostico. Foram observadas as categorias: gênero; cor; óbitos; faixa etária; estado civil; 

relação entre estado civil e gênero; diagnostico dos segurados ao longo do tempo e percentual 

de internados por região de planejamento do estado de Minas Gerais. Os gráficos pacientes 

segurados foram divididos em dois grandes blocos: a) pacientes com diagnostico (72%) e b) 

pacientes sem diagnostico (28%) 

Eram considerados pacientes segurados os trabalhadores urbanos, e seus respectivos 

dependentes, que contribuíam para a previdência social, inclusive relativo ao seguro de 

acidentes do trabalho tendo, direito a receber os serviços de natureza clínica, cirúrgica, 

farmacêutica, odontológica e assistência complementar. Essa categoria passou a existir a 

partir da criação das primeiras instituições de proteção social, as caixas de aposentadoria e 

pensões (CAPs), instituídas pela Lei Elói Chaves em 1923, cujo artigo 9º, parágrafo 1º, 

estabelecia o direito dos contribuintes “a socorros médicos em caso de doença em sua pessoa 

ou pessoa de sua família”
200

.  

Nestas condições, durante os sessenta e seis anos cobertos pelas fontes deste 

trabalho, o CHPB atendeu 4.669 pacientes segurados perfazendo um total de 7.345 

movimentações de pacientes. Destes se registaram 1.069 saídas sendo (24%), 138 óbitos 

(2%), 659 altas a pedido (14%), 86 altas licenciadas (2%), 156 altas hospitalares [curados] 

(3%), 1.297 pacientes sem diagnostico (28%) e 1.728 reinternações (37%). A média de idade 

dos pacientes segurados é de 36,84 anos.  

Entre 27 de dezembro de 1903 e 21 de março de 1970 o CHPB atendeu 24.158 

pacientes mulheres indigentes perfazendo um total de 31.984 registros. Ocorreram 15.552 

saídas, 5.663 reinternações (18%), 11.494 óbitos (36%), 6.087 altas a pedido (19%), 2.128 

altas licenciadas (7%), 6.743 altas hospitalares [curados] (21%), 594 evasões (2%) e 9.949 

pacientes sem registro de diagnostico psiquiátrico (31%). A Média de idade dos pacientes 

33,74 anos como os gráficos pacientes segurados foram divididos em dois grandes blocos: a) 

pacientes com diagnostico (69%) e b) pacientes sem diagnostico (31%).  

                                                                 
200

 FONTES: CORDEIRO, H. Sistema; GUIMARÃES, R. & TAVARES, R. Saúde; OLIVEIRA, J. & 

TEIXEIRA, S. Previdência. 
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Ressalta-se que constavam apenas dois pacientes segurados internados no período 

entre 1903 a 1934, assim, passou-se a considerar, para efeito do estudo, as internações 

ocorridas a partir do ano de 1935. Homens internos somavam 66.032 dos quais 2.848 eram 

seguradas e 63.184 eram indigentes. 39.958 estavam lotados no departamento A e 23.126 no 

departamento B.  

Quanto aos homens indigentes, de 27 de dezembro de 1903 a 21 de março de 1970 o 

CHPB atendeu 39.958 pacientes homens indigentes em 74.767 internações. Ocorre que não 

constam neste relatório registros dos 23.126 homens indigentes no Departamento B.  

Para homens indigentes do departamento A, além dos dados acima, foram registradas 

29.960 saídas, 34.451 reinternações (67%), 7.169 óbitos (14%), 6.869 altas a pedido (13%), 

8.027 altas licenciadas (16%), 8.326 altas hospitalares [curados] (16%), 6.748 evasões (13%) 

e 10.335 pacientes sem registro de diagnostico psiquiátrico (20%). A Média de idade dos 

pacientes 32,97 anos como Os gráficos pacientes segurados também foram divididos em dois 

grandes blocos: a) pacientes com diagnostico (80%) e b) pacientes sem diagnostico (20%).  

 

6.3.1 Comparação por Gênero entre Pacientes Segurados do CHPB de 1935 a 1979  

Gráfico 4 - Gênero dos Pacientes Segurados Internadas no CHPB de 1935 a 1979 

 

Como já fora observado no gráfico 02 que relacionou o Gênero e Estado Civil dos 

Pacientes Segurados, o maior contingente de pacientes segurados eram homens. Por duas 

vezes, de 1933 a 1935 e em 1950 ocorreu uma mudança no perfil das internações. 
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6.3.2 Comparação por Cor entre pacientes indigentes e segurados do CHPB de 1903 

a 1979  

Em relação a cor, os pacientes eram classificados em bancos ou leucodermos, pardos ou 

faiodermos e negros ou melanodermos. A título de padronização utilizaram-se as designações 

brancos, pardos e negros.  

 

Gráfico 5 - Cor de Pacientes Segurados Internados no CHPB de 1935 até 

1975

 
Quanto à cor, nota-se entre os pacientes segurados a prevalência dos brancos sobre 

os pardos e desses sobre os negros. 

 

Gráfico 6 – Cor das Pacientes Mulheres Indigentes Internadas no CHPB de 1903 a 1979 
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No gráfico 11 de mulheres indigentes, apesar de se manter o padrão dos segurados, 

diminui-se a proporção entre as cores com um ligeiro aumento entre as pacientes pardas e 

negras chegando a se observar a superação dos pardos em relação aos brancos nos anos de 

1927 e 1928. 

 

Gráfico 7 – Cor dos Pacientes Homens Indigentes Internados no CHPB de 1903 a 1979 

 

 

Em relação aos homens indigentes, as se comparar o gráfico 12 com os gráficos de 

pacientes segurados e de mulheres indigentes observa-se que os pardos superaram os brancos 

por um período considerável, principalmente na década de 40 e 60 do sec. XX, no restante do 

período, para os homens indigentes, pardos e negros estavam mais equiparados aos brancos.  

 

6.3.3 Faixa Etária dos pacientes indigentes e segurados do CHPB entre 1903-1979  

 

Sobre a idade dos internos estabeleceu-se dez faixas etárias de dez anos cada, 

perfazendo-se um período de 100 anos.   
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Gráfico 8 - Internação Por Faixa Etária dos Pacientes Segurados do CHPB de 1935 até 1975 

 

 

O gráfico 14 registra que a média de idade de todo o contingente de internos foi de 

36,8 anos, regular ao longo do tempo. A terceira faixa, composta por pacientes de idades de 

31 a 40 foi a de maior incidência, seguida por pacientes de 21 a 30 e pacientes de 41 a 50.  

 

Gráfico 9 - Internação Por Faixa Etária de Mulheres Indigentes do CHPB de 1903 a 1979 

 

Para os pacientes indigentes ocorre uma pequena inversão predominando as 

internações para sujeitos da segunda faixa, de 21 a 30 anos. Segue-se a essa as faixas etárias 

compostas por pacientes de idades de 31 a 40 e de 41 a 50, respectivamente. Esse fenômeno 

se repete tanto para os homens quanto para as mulheres indigentes. 
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Gráfico 10 – Internação Por Faixa Etária de Homens Indigentes do CHPB de 1903 a 1979  

 
Entre os pacientes homens indigentes também prevalecem as faixas etárias 2, 3 e 4 : de 21 a 

30 anos; 31 a 40 e de 41 a 50, respectivamente. 

 

6.3.4 Comparação por Estado Civil de pacientes indigentes e segurados do CHPB 

entre 1903-1979  

Quanto ao estado civil dos pacientes segurados pode-se observar que o maior 

contingente de internos dessa categoria era constituído por homens solteiros. Quanto ao 

gênero feminino, eram casadas em sua maioria. Em não havendo nenhuma explicação clínica 

para esse fenômeno, essa informação nos remete ao modo como eram tratadas as mulheres em 

nossa sociedade. A elas era reservado o cuidado da casa, já ao homem, o sustento. A cada 

papel social uma forma de cuidar.  
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Gráfico 11 - Estado Civil dos Pacientes Segurados Internadas no CHPB de 1935 a 1975 

 

Ao longo dos anos a maior ocorrência de pacientes em relação ao estado civil foi a 

de solteiros. Inicialmente os casados eram os que mais se internavam, até que em 1943 

ocorreu uma mudança no comportamento, alterando-se entre casados e solteiros. A partir de 

1952 os solteiros se tornaram maioria, assim permanecendo até o final da série. 

 

Gráfico 12 - Estado Civil das Mulheres Indigentes Internadas no CHPB de 1903 a 1979 

 

Observa-se pelo gráfico que em relação ao estado civil não havia muita disparidade 

as internações de mulheres casadas e solteiras. Todavia o número de viúvas é bastante 

significativo. 
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Gráfico 13 - Estado Civil dos Homens Indigentes Internados no CHPB de 1903 a 1979 

 

Já em relação ao gênero masculino, pode-se observar que o número de pacientes solteiros 

superou consideravelmente o número de casados e este o de viúvos. 

 

6.3.5 Comparação entre os Diagnósticos dos pacientes indigentes e segurados do 

CHPB entre 1903-1979  

O gráfico 19 vai demonstrar a incidência do Diagnóstico de Pacientes Segurados. 

Destaca-se que das 7345 movimentações de pacientes, 1297 internações, 18% dos pacientes, 

não tinham registro de diagnóstico. O diagnóstico mais recorrente foi a esquizofrenia, com 

676 pacientes, 14,5% dos casos. Na sequência aparecem o diagnostico das Psicoses 

Exotóxicas [dentre as quais se destaca o alcoolismo] que ocorreu 285, em 6,1% dos casos 

analisados. 

Quanto aos diagnósticos que menos registros tiveram estão, na sequência, o 

diagnostico I - Psicoses por Infecções e por Infestações e o XI - Psicoses Psicogênicas que 

foram registrado em 1 caso cada [0,0%]; o diagnostico  IV- Psicoses Endotóxicas - registrado 

por 11 vezes, [0,2%] dos casos o diagnostico II - Psicoses Devidas à Sífilis com 12 registos 

[0,3%] casos, e ainda dentre os menos registrados, o diagnostico XII – Neuroses que apareceu 

em 16 ocasiões, perfazendo [0,3%]. 
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Quanto ao fenômeno da internação psiquiátrica do alcoolista, que foi bastante 

denunciado, principalmente pelos jornalistas, é de se relevar que a psiquiatria trata Uso nocivo 

ou abusivo da ingestão de bebida alcoólica como causador de algum tipo de prejuízo para a 

pessoa, podendo ser ele físico, mental, familiar, profissional ou social. Por fim, temos a 

observar os casos de psicose maníaco depressiva – PMD e epilepsia que figuraram com 3,9 e 

2,8%, respectivamente. 

Notadamente, tendo como referência essas informações e o conhecimento técnico da 

área, apesar dos casos sem registro diagnostico, não há indícios para se afirmar que o CHPB 

trabalhou em desacordo com a ciência vigente ou que não observou critérios técnicos para 

realizar as internações. 

 

Gráfico 19 - Diagnósticos dos Pacientes Segurados Internados no CHPB de 1935 a 1979 

 

Os gráficos 20 e 21 apresentam resultados sobre a incidência do Diagnóstico de 

Pacientes Mulheres e Homens Indigentes Internados no CHPB de 1903 a 1979, 

respectivamente.  

Para as Mulheres Indigentes Internados no CHPB de 1903 a 1979 observou-se a 

ausência de registros de diagnostico em 38% dos casos. 16% das 31.985 internações foram 

diagnosticadas como esquizofrênicas, 12% psicose maníaco depressiva, 8% oligofrenia; 7% 

psicose exotoxica e 6% das mulheres foram diagnosticadas como Personalidades Psicopáticas. 
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Gráfico 14 - Diagnostico das Mulheres Indigentes Internados no CHPB de 1903 a 1979 

 

 

Quanto aos homens indigentes, de 51.641 internações, 29% não apresentam registro 

de diagnóstico, a esquizofrenia foi atribuída a 27% dos pacientes. A Psicoses Exotóxicas  

ocorreu em 11% dos casos analisados, seguida de Psicose Maníaco Depressiva, 8%. A   

Epilepsia 7% e a Oligofrenia também ocorreu em 7% dos internos. O restante dos 

diagnósticos não ultrapassou a marca de 5%. 

 

Gráfico 15 - Diagnostico dos Homens Indigentes Internados no CHPB de 1903 a 1979 
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6.4 Analise da Mortalidade de pacientes indigentes e segurados do CHPB 1903-1979  

Gráfico 16 - Mortalidade de Pacientes Segurados Internados no CHPB de 1935 a 1979 

 

Um aspecto bastante relatado, principalmente durante as denúncias é a morte de pacientes no 

CHPB. Há estimativas de que ocorreram 60 mil, todavia num universo de 4.669 pacientes 

segurados internados de 1935 a 1975 foram registrados 136 óbitos, o que corresponde a 3% 

da população de internos.  

 

Gráfico 17 - Mortalidade de Mulheres Indigentes Internadas no CHPB de 1903 a 1979 

 
A mortalidade dos pacientes é um tema bastante polêmico e alvo de inúmeras críticas ao 

CHPB, contudo é importante estabelecer uma comparação entre a taxa bruta de mortalidade 

ocorrida no hospital e ocorrida no estado ou no país como um todo. 
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Gráfico 18- Mortalidade de Homens Indigentes Internados no CHPB de 1903 a 1979 

 

Observa-se a diminuição da mortalidade em relação á população ao longo do período 

pesquisado. Em 1948, 1958, 1959, 1965 e em 1966 são registrados os maiores números de 

internações de homens indigentes. Em 1961, quando foi feita a primeira denúncia do CHPB, 

havia uma tendência de queda do número de internos com um aumento em 1962 retornado ao 

índice anterior em 1964. Subsequente registra-se um aumento exorbitante até o ano de1966 

quando ocorreu o máximo da superlotação do CHPB. Posteriormente inicia-se a transferência 

dos registros para os prontuários.  
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6.4.1  Taxa Bruta de Mortalidade e Expectativa de vida de pacientes indigentes e 

segurados do CHPB 1903-1979  

 As denuncias sobre as mortalidades no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena 

leva a refletir sobre a expectativa de vida daquela população. Apesar de que os números 

brutos sobre a mortalidade foram prontamente desmistificados pelos gráficos 21, 22 e 23 

apresentados anteriormente faz-se necessário preciso analisar a expectativa ou esperança de 

vida dos internos e compará-la com a da população em geral.  

 A avaliação da expectativa ou esperança de vida constitui-se como um importante 

indicador social. A partir das informações sobre a quantidade de anos em média que uma 

determinada população vive, podemos deduzir sobre a qualidade de vida de uma dada 

população em um determinado lugar. Conforme Veras (1998, p. 390)  “O crescente aumento 

da expectativa de vida ao nascer da população mundial, apesar de extensivo a ambos os sexos, 

não ocorre de modo uniforme. No Brasil, entre 1920 e 1982, a população experimentou um 

aumento de quase trinta anos de vida”. Será que essa condição também se confirma para os 

pacientes do CHPB? 

Gráfico 19 – Expectativa de vida do Pacientes Segurados Internados no CHPB de 1935 a 

1979 
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 Observa-se que para os pacientes segurados a expectativa, com raras exceções, se 

posiciona abaixo dos 40 anos de vida. Essa é uma condição que está acima da população em 

geral, conforme pode se observado na tabela abaixo. 
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Gráfico 20 - Expectativa de vida de Pacientes Mulheres Indigentes Internadas no CHPB de 

1903 a 1979 
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 Em relação às pacientes mulheres indigentes, até a década de 50, a expectativa de 

vida ficava próxima aos 40 anos de idade, a partir dessa década passa para o limiar acima de 

40 anos. Esse comportamento segue o padrão da população brasileira em geral. 

Gráfico 21 - Expectativa de vida de Pacientes Homens Indigentes Internadas no CHPB de 

1903 a 1979 
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 Quanto aos homens indigentes, o padrão cai um pouco a partir dos anos 50. A 

expectativa de vida desses internos fica um pouco abaixo do padrão da população em geral, 
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contudo não se pode afirmar que foi uma discrepância considerável. Ao longo do período 

estudado o padrão da expectativa de vida permanece quase que constante, não aparecendo 

nenhum período em que se pode afirmar que esse padrão sofreu quedas.  

 Passando para a análise de todo o contingente de internos, segurados, homens e 

mulheres indigentes, podemos notar que a expectativa de vida dos internos não se diferia 

muito da expectativa de vida da população em geral. O gráfico 26 reafirma a perspectiva de 

que não ocorreu mudança no padrão no período decorrido entre 1903 a 1980.   

 

Gráfico 22 - Expectativa de vida de pacientes indigentes e segurados do CHPB 1903-1979 
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Em se comparando com a tabela abaixo, que apresenta dados sobre a expectativa de vida ao 

nascer, Brasil 1900 a 2020, para ambos os sexos, observa-se que de 1900 até 1960 a 

expectativa de vida dentro do HCB estava um pouco acima da expectativa da população em 

geral, esse fenômeno se inverte a partir dos anos 60 e vai até o final do período estudado. 
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Gráfico 29 - Expectativa de via por década - pacientes indigentes e segurados do CHPB 1903-

1979 
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6.5  Pacientes Sem Diagnostico (23%) CHPB 1903-1979 

A seguir vamos analisar os gráficos dos pacientes segurados cujo diagnostico não 

estava registrado nos livros. Por se tratar de uma quantidade significativa do universo em 

analise, (20% dos pacientes), achou-se prudente empreender uma análise em separado com o 

intuito observar alguma possível discrepância entre estes e os que possuíam os registros. 

Uma possível suspeita e de que a ausência de registro possa ocultar algum fenômeno 

que não está evidente nos casos que trazem todas as informações sobre o paciente.  

 

6.5.1 Comparação entre pacientes indigentes e segurados – brancos, negros e pardos 

- Sem Diagnostico internados no CHPB entre 1903-1979  

 

Gráfico 30 - Comparação Entre o Número de Pacientes Brancos, Negros e Pardos Sem 

Diagnostico Internados no CHPB de 1935 a 1979 

 

Em relação à cor o gráfico de pacientes sem diagnostico segue a mesma tendência 

dos pacientes com diagnostico, ou seja, trata-se de um conjunto onde a maioria está registrada 

como branca, seguida dos pardos e negros.  
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Gráfico 31 - Comparação Entre o Número de Pacientes Segurados - Brancos, Negros e Pardos 

e Sem Diagnostico Internados no CHPB de 1935 a 1979 

 
Os pacientes segurados sem diagnostico mantem a tendência dos com diagnostico, 

ou seja, trata-se de um conjunto onde a maioria está registrada como branca, seguida dos 

pardos e negros. O mesmo ocorre para os gráficos 31 e 32 a seguir, o que nos leva a deduzir 

que a questão da ausência do diagnostico não ocultava características do perfil do paciente, 

nem quanto ao gênero ou condição social de indigente ou segurado. 

 

Gráfico 32 - Comparação Entre o Número de Pacientes Mulheres Indigentes - Brancas, 

Negras e Pardas e Sem Diagnostico Internados no CHPB de 1903 a 1979 
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Gráfico 23 - Comparação Entre o Número de Pacientes Homens Indigentes - Brancos, Negros 

e Pardos e Sem Diagnostico Internados no CHPB de 1903 a 1979 

 

6.5.1 Tempo de Internação Pacientes Segurados Sem Diagnostico - 1935 a 1975  

Gráfico 34 - Tempo de Internação Pacientes Segurados Sem Diagnostico - 1935 a 1975 

 

O tempo de internação dos pacientes segurados sem diagnostico é um dado de 

analise que possui grande relevância, pois recolher o paciente por um longo tempo de 

internação e não estabelecer um diagnóstico estava em desacordo com o prescrito pela 

legislação brasileira da época. 

Lembremos que o Estado se via compelido a oferecer a reclusão, a família ficava 

tinha por dever a encaminhar o louco ao tratamento, no entanto, o tratamento somente se 

tornaria efetiva depois de provada a alienação mental do paciente ou a impossibilidade de 
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conseguir que ele se submetesse ao tratamento que a observação preliminar do caso 

aconselhasse. 

Tendo em vista o contingente de pacientes na situação sem diagnostico podemos 

deduzir que esse quesito legal não se aplicava com a presteza necessária. Os paciente eram 

acolhidos ao tratamento, venciam o prazo de observação e mesmo assim permaneciam sob a 

tutela institucional. 

 

6.6  Filhos do Exilio: Crianças Nascidas no CHBP entre 1903-1979 

Durante o processo de tabulação de dados chamou a atenção um fenômeno que 

provavelmente passou despercebido para alguns pesquisadores e jornalistas. Esse é com 

certeza fato que aguçaria a sanha romanesca e sensacionalista da narrativa denuncista:  do 

nascimento e morte de crianças no CHPB.  

A partir do ano de 1936 foram registrados 442 nascimentos, destes 229 foram 

retirados pelo pai ou responsável ou enviadas para instituições que cuidavam de crianças 

[FEBEM] e 213 vieram a óbito. 

Gráfico 35 - Taxa Bruta de Natalidade no CHPB de 1903 a 1979 

 

O ano de 1963 foi o que registrou o maior número de nascimentos chegando a 27 

crianças. 
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Gráfico 36 - Taxa Bruta de Mortalidade no CHPB de 1903 a 1979 

 

1961 foi também o ano que ocorreu a maior taxa bruta de mortes, pode-se observar 

que o número de mortalidade infantil foi diminuindo ao longo do tempo. 

 

Gráfico 24 - Taxa Bruta de Natalidade e Mortalidade no CHPB de 1903 a 1979 

 

Ao se relacionar natalidade e mortalidade ocorridas no CHPB com o coeficiente 

médio anual de mortalidade infantil ocorridos nas capitais dos estados brasileiros podemos 

concluir que há uma semelhança quantitativa entre o hospital e as capitais. Assim, nesse 

quesito não se pode atribuir ao CHPB a mazela pelo ocorrido.   
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6.7  Os Exilados na Pátria: quem eram os “loucos”? 

Quem eram os loucos? E os loucos: quem eram... 

Eram considerados loucos aqueles sujeitos que passaram suas vidas no CHPB. 

Muitos foram abandonados pelas famílias, alguns chegaram de trem, outros vieram de viatura, 

foram recolhidos nas ruas das cidades, foram presos, foram transferidos quando superlotavam 

os hospitais das capitais, proporcionaram que muitas clínicas psiquiátricas tivessem seus 

lucros aumentados, tomaram eletrochoque, fizeram estradas, formaram médicos com seus 

corpos, morreram, choraram, cantaram... 

O primeiro deles que chegou à Assistência a Alienados, veio de Tombos/MG, em 27 

de dezembro de 1903, aos 27 anos, saiu deixando registro inelegível. Eram 91.911 homens e 

mulheres indigentes e segurados que produziram, excetuando os homens indigentes do 

departamento B, 165.335 internações. Saíram 34.918 e foram reinternados 72.755 vezes 

(79%). Dentre eles morreram 18.802 (20%), 11.792 tiveram altas a pedido (13%), 5.805 altas 

licenciadas (6%).  13.543 tiveram altas hospitalares [digo, foram curados] (15%), 3.778 (3%) 

não quiseram ficar, evadiram-se. A Média de idade daqueles homens e mulheres era de 34 
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anos. Eram brasileiros, espanhóis, franceses, gregos, italianos, poloneses, portugueses, sírios e 

suíços. Dentre elas havia também alemã, francesa e italiana e entre os segurados: argentinas, 

espanholas, italianas e portuguesas. Eram solteiros, casados, viúvos, alguns, bem poucos, 

desquitados. Eram negros e negras, brancos e brancas, pardos e pardas [leucodermos, 

faiodermos e melanodermos] eram exatamente 1874 peças anatômicas. Era gente indigente. 

Era o Brasil. 
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7. CAPÍTULO VI – Conclusão 

É chegada a hora da reeducação de alguém 

Do pai, do filho, do Espirito Santo, amém 

 O certo é louco tomar eletrochoque 

O certo é saber que o certo é certo
202

 

 

 

O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena foi objeto de muitos estudos e 

denúncias, especialmente a partir dos meados do sec. XX. Dentre as denúncias destacam-se as 

do repórter José Franco (1961), do psiquiatra Franco Basaglia (1979), do jornalista Hiram 

Firmino (1982) e da jornalista Daniela Arbex (2013) que qualificaram, respectivamente, o 

CHPB como uma “Sucursal do Inferno”, “Campo de Concentração Nazista”, “Porões da 

Loucura” e como um “Holocausto Brasileiro”. Essa mesma narrativa afirma que “a histórica 

comporta outras histórias”, desse modo, essa tese apresenta um contraponto a esse discurso 

denunciativo. 

Argumenta que ao tomar a instituição enquanto um nó na rede da Assistência do 

Alienado do Estado de Minas Gerais, portando, num contexto histórico e não de forma 

isolada, a tese adotou outra postura, ou seja, examinar a questão sobre a ótica do modelo 

assistencial vigente no século XX. Tomar o objeto de uma ciência como o primeiro objeto 

empírico pode nos levar a traçar referencias ideológicas que propiciam um falseamento da 

realidade. O esforço aqui empreendido foi o de desmistificar a compreensão do CHPB 

enquanto um espaço institucional que, buscava no esforço da ciência da época, a compreensão 

e o cuidado da loucura. 

Como hipótese de trabalho afirma-se que o modo de cuidar revela o modo de ser. Essa 

foi a estação da qual partimos para o encontro com os Exilados na pátria. Na busca de 

compreendermos o tratamento de alienados no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, 

entre 1903-1979, decidimos olhar para além das montanhas, pois tomar de forma isolada o 

Centro inviabiliza o debate, leva a uma repetição discursiva e ao silencio das fontes. Muitas 

foram estações que encontramos pelos trilhos e que estavam umbilicalmente ligados àquele 

exílio. 

                                                                 
202

 Fonte: LyricFind - Compositores: Caetano Emmanuel Viana Teles Veloso. Letra de O Estrangeiro © Warner 

Chappell Music, Inc. Disponível em – Spotify; Deezer; Google Play Música. Artista: Caetano Veloso. Álbum: 

Estrangeiro. Data de lançamento: 1989 
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Pelos caminhos da história, perpassarmos o processo de implantação da Assistência a 

Alienados em Minas Gerais. Trouxemos para o debate o discurso crítico de três gênios da 

nossa literatura em contraposição ao discurso denunciativo dos jornalistas. Neste ponto, foi 

possível notar o modo pelo qual os governantes, tendo como anteparo o manicômio, 

utilizaram a denúncia como expediente para atingir seus objetivos táticos de ataque aos seus 

adversários políticos. Nessa perspectiva, conclui-se que o cuidar da loucura serviu de 

instrumento útil à emboscada para a manutenção do status-quo. Pareceu-nos que, em parte, o 

Golpe Militar ocorrido no Brasil em 1964 foi gestado nas montanhas das Gerais, desde 1961, 

tendo como nascedouro as denúncias ao manicômio. 

Foi ainda possível observar esse fenômeno quando, ao sistematizar as informações 

coletadas in-loco, retomou-se as fontes que impulsionaram este trabalho. O discurso midiático 

denunciativo, ao construir caricaturas capazes de impactar sobre a imagem pública do Centro 

Hospitalar, produziu representações sociais que perpetuaram significados impermeáveis às 

contradições oferecidas pelos documentos. É neste ponto que uma dedução se impõe ao nosso 

raciocínio: a história, e somente essa ciência, nos permitiu compreender o que ocorreu no 

modo de cuidar. As leituras a partir de outros tipos de conhecimento reduziram o Centro a si 

mesmo, deixando de fora o contexto que, silenciado pelas imagens catastróficas do campo de 

concentração e do holocausto, não permitiram o surgimento de contradições que 

estridentemente apitavam como um trem que anuncia sua partida. 

A visão do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena como um campo de 

concentração (Franco Basaglia), ou como Holocausto Brasileiro (Daniela Arbex), não 

contempla os aspectos históricos e a complexidade do CHPB enquanto um nó na rede de 

atenção ao Alienado do Estado de Minas Gerais, além de deixar obscuro outro lado: o lado 

invisível por onde os cadáveres caminhavam antes de chegar a Barbacena. Os esforços 

empreendidos pelos trabalhadores do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena ficam 

subsumidos na denúncia, que corrobora bem mais para ocultar o contexto do que para 

esclarecer o esforço diante do caos. 

Essa postura bastante utilizada na comunicação em massa, em que os eventos e 

assuntos das histórias são apresentados de maneiras muito exageradas, com o intuito de 

ampliar a audiência dos telespectadores ou dos leitores pode ser notada no discurso midiático 

denunciativo. Para produzir efeitos de verossimilhança essa narrativa utilizou-se de 
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expressões que evocavam Algumas táticas bastante conhecidas e que incluem abordagens 

insensíveis, apelações emotivas, criação de polêmicas, notícias com fatos intencionalmente 

omitidos ou alterados. Basicamente, quaisquer formas de se obter forte atenção popular.  

A compreensão afetiva e moral em relação ao tema abordado apresentou como 

afirmativa, além de outros pejorativos, a ocorrência de 60 mil mortes em um universo de 

91.911 pacientes, quando os documentos registram 18.802 óbitos. Pode-se observar que a 

intenção não era o de apontar um conhecimento fatídico do objeto em questão, e sim o de 

produzir impacto sensacionalista e sucesso editorial.  

Prosseguindo: Quem eram esses sujeitos loucos e em qual contexto se deu essa 

história? Que sociedade é essa que o modo de cuidar nos revela? Que práticas e que 

regulações a legislação, o trabalho e a ciência nos apresentam? Foram essa as questões que 

nos propusemos. 

Partindo da primeira, buscou-se compreender o perfil dos internados e em qual 

contexto estava situado o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena entre os anos de 1903 

até 1979. Pode-se dizer que a população do manicômio era composta, em sua maioria, por 

sujeitos indigentes, homens, brancos, solteiros, com média de idade de 35 anos, que 

permaneceram internados por um período de menos de um ano e sem registro de diagnósticos. 

Os que apresentavam algum diagnóstico eram registrados principalmente como 

esquizofrênicos e portadores de psicoses exotóxicas (dentre essas o alcoolismo foi a que mais 

sobressaiu). 

Apesar da ausência de registro nesse campo, não há como conjecturar que as 

internações eram inadequadas, tendo em vista o conhecimento cientifico à disposição da 

psiquiatria da época, bem como os comandos pertinentes à legislação que estabeleciam um 

tempo de observação antes mesmo de se decidir sobre a pertinência ou não da assistência a ser 

oferecida. A legislação deixou clara a responsabilidade dos familiares, da segurança pública e 

do hospital para com o paciente. Por fim, é preciso ainda se considerar o volume de pacientes 

que diariamente desembarcavam para serem admitidos no Centro Hospitalar. Podemos, com 

isso, afirmar que, para produzirem verossimilhança, as denúncias trataram o Centro 

Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena de forma descontextualizada e anacrônica. 
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Sobre a ideia de cidadania associada ao conceito de loucura, pode-se dizer que havia 

no Brasil um modo de cuidar onde se considerava duas grandes categorias de sujeitos: a 

primeira abarcava o contingente de segurados, aos quais se reservava um modelo assistencial 

que propunha, ao enfermo, uma terapêutica em a ocupação com alguma atividade pudesse 

combater a ociosidade tida como perniciosa; e outro contingente, bem mais numeroso, dos 

indigentes, constituído pela grande massa da população brasileira, aos quais se aplicava a 

pratica da laborterapia, constituída como formas ocupacionais da condução do tratamento. 

Havia, nessa dubiedade do modo de cuidar, a explicita compreensão de que o Brasil estava 

dividido em uma cidadania que usufruía dos privilégios e da riqueza social e uma 

subcidadania para a qual era reservada a repressão e a caridade. 

Não há, a partir do exposto, possibilidade de se deduzir que o Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Barbacena tivesse a intenção de produzir cadáveres ou de promover torturas 

como experiência sádica. O que se buscou mostrar nesta tese é, antes de tudo, a natureza de 

uma instituição que recebia todos os indesejados que para ali eram levados em exílio pela 

própria sociedade. 

Comparando-se os registros contidos nos livros de internações de pacientes segurados 

e indigentes com os comandos da legislação brasileira e mineira, pode-se observar que as 

práticas desenvolvidas no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena estavam prescritas 

tanto nos dispositivos legais quanto no mais avançado conhecimento cientifico psiquiátrico. 

Por mais que nossas tecnologias modernas possam contrapor aquelas praticas, não nos é 

prudente afirmar que os conceitos de loucura vigentes durante o período estudado eram 

incompatíveis com o modelo assistencial praticado no Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Barbacena e que se repetia em praticamente todos os Hospícios brasileiros, quer sejam 

públicos ou privados. 

Nota-se também que, do ponto de vista da sociedade brasileira de 1903-1979, aos 

sujeitos acometidos pela loucura era dado um destino: ora ficavam escondidos, dentro de suas 

casas, em quartos fechados, do convívio social; ora eram enviados para os manicômios, 

escolas especiais; e finalmente, soltos pelas ruas onde se construía uma imagem de sujeitos 

mongoloides, débeis, etc. 

Aqueles que tinham por sina o manicômio, apesar de que o maior contingente 

permaneceu internado por um período menor do que de um ano, permaneciam em internações 
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de longa duração [acima de cinco anos]. Algumas pessoas passaram toda sua juventude dentro 

dos manicômios, abandonados pelos familiares, e perderam todo contado com as 

comunidades e com o local de origem. O modelo assistencial baseado na internação 

manicomial apartou os sujeitos da convivência com seu núcleo familiar no intuito de retirá-lo 

do meio que o adoeceu. Contudo, a falta de contado com seu núcleo de origem acabou por 

despersonaliza-lo, fazendo com que ele perdesse sua condição de sociabilidade. Os novos 

vínculos que ali eram feitos se davam de forma hierarquizada devido às características 

totalizantes da instituição. 

Estamos prestes a concluir. Já é possível avistarmos a estação! ... em Minas a 

incumbência pela “carga insana” não estava sob os cuidados das Narrenschiffe – os barcos 

que levavam os alienados de uma cidade para outra, mas, do trem. O "trem de doidos" partia 

dos mais longínquos pontos dos sertões e varava, por sobre os trilhos, equilibrando-se nas 

curvas, entre cafezais e montanhas. O único certo, o destino assaz distante, o desembarque, 

ponto final, ocorria em Barbacena. 

Do mesmo modo que na Alemanha, nas Gerais os loucos também tinham uma 

existência facilmente errante. Era costume frequente, durante a primeira metade do século 

XV, particularmente na Alemanha, que os loucos fossem escorraçados e colocados para fora 

dos muros. Deixava-se que corressem pelos campos distantes ou que fossem confiados a 

grupos de mercadores e peregrinos. Em Nuremberg, onde se registrou a presença de 62 

loucos, 31 dos quais foram escorraçados, os costumes eram outros, bastante semelhante aos 

da brasileira Barbacena do século XX.  

A “Nuremberg” mineira era bastante acolhedora, um verdadeiro “campo de exiliados”. 

Sem aves gorjeantes, sem palmeiras, Barbacena tinha sua “aldeia de Gheel
203

”, cercada de 

muros para dentro dos quais os loucos eram excluídos e, por sobre os quais, os urubus 

espreitavam as almas putrefatas pela peregrinação.  

É necessário deixar claro que não se está desconsiderando eventuais tratamentos 

desumanos ou não adequados, mas o tema tal qual se propôs examinar, a partir da perspectiva 

segundo a qual o modo como a sociedade cuida de seus doentes revela a própria sociedade em 

questão e dos documentos que foram utilizados como fonte desse trabalho não permitir dizer 
                                                                 
203

 A aldeia de Gheel na Bélgica “era lugar de peregrinação que se tornou prisão, terra santa onde a loucura 

espera sua libertação, mas onde o homem realiza, segundo velhos temas, como que uma partilha ritual”. 

(FOUCAULT, 2012, p.10) 
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que no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena possa ser qualificado como uma 

“Sucursal do Inferno”, um “Campo de Concentração Nazista”, como “Porões da Loucura” ou 

como um “Holocausto”. 

Ficando apenas neste último e mais recente termo, pode até afirmar que a expressão 

holocausto não parece ser a mais apropriada, pois, a palavra de origem grega holos (todo) e 

kaustro (queimado), do hebraico Shoá (a catástrofe), foi o significante utilizado para designar 

uma “ação sistemática de extermínio dos judeus”, em todas as regiões da Europa dominadas 

pelos alemães, nos “campos de concentração”, empreendida pelo regime nazista de Adolf 

Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Originalmente, o termo holocausto 

era utilizado para nomear uma espécie de sacrifício praticado pelos antigos hebreus, em 

homenagem aos deuses, em que a vítima era totalmente queimada.  

O que se viu no CHPB foi o esforço para se “tratar a loucura” fundamentando-se nos 

mais avançados conhecimentos que estavam disponíveis para sociedade brasileira em uma 

determinada época. Esses esforços que se faziam também presentes em todos os Estados 

brasileiros e em diversos países do mundo, inclusive a Itália do psiquiatra Franco Basaglia. 

 Decerto que não podemos amenizar a exclusão sistemática e os efeitos de uma 

“Instituição Total” sobre as pessoas que tiveram sua sorte entregue às internações, outrossim, 

não seria razoável atribuir aos trabalhadores dessas instituições, o peso de terem agido como 

carrascos, pois, não era essa a atribuição ou interesse daqueles.  

Esse foi o modo como a sociedade brasileira do século XX cuidou dos seus “doentes”. 

O itinerário percorrido entre as clínicas particulares, quando aquelas almas perdidas, 

verdadeiros cadáveres vivos, eram ainda casos agudos [como os gritos] fez apenas antecipar a 

morte em vida daquelas pobres e crônicas almas. Aqui se encerra a viagem, por sobre os 

trilhos e perfumes das rosas, aqui nessa estação dita derradeira [a mesma estação da partida] 

... Nonada! 

Lá vai o trem com o menino 

Lá vai a vida a rodar 

Lá vai ciranda e destino 

Cidade e noite a girar 

Lá vai o trem sem destino 
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Pro dia novo encontrar 

Correndo vai pela terra 

Vai pela serra 

Vai pelo mar 

Cantando pela serra o luar 

Correndo entre as estrelas a voar 

No ar, no ar.... 
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