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RESUMO 

Os manicômios no Brasil representam um símbolo histórico resultante de uma antiga 

visão de mundo, de sistema de saúde e de Enfermagem. Este período marca a retirada de 

milhares de indivíduos considerados impróprios ao convívio social, submetendo estes a 

tratamentos desumanos e obscuros em hospitais psiquiátricos. Barbacena pode ser 

considerado como o maior símbolo do modelo manicomial no país, sendo maior em 

quantidade de pacientes internados durante todo o século XX, e, também, por ter 

apresentado a surpreendente marca de cerca de 60.000 mortes de indivíduos em suas 

dependências. Tendo como base essa simbologia e fazendo uso da obra bibliográfica 

Holocausto Brasileiro, da Jornalista Daniela Arbex, o presente estudo teve como objetivo 

analisar e refletir sobre a assistência prestada, especialmente quanto a atuação e 

constituição da Enfermagem, no cuidado aos pacientes do manicômio de Barbacena. 

Busca-se dar espaço para que essa pesquisa também alcance as concepções de saúde e 

transtorno mental presentes na referida obra, bem como a organização do sistema e dos 

serviços de saúde à época. Este trabalho tem como fundamento metodológico uma 

pesquisa qualitativa fundamentada na Análise de Conteúdo, de acordo com a proposta de 

BARDIN (2011). Após a análise dos dados depreendeu-se três categorias: Cuidador, 

Gerenciador e Recursos. Como principais resultados, verificou-se que a Enfermagem em 

relação à categoria Cuidadora, se pautava basicamente em ações sem critério técnico, sem 

julgamento científico e sem criticidade para entender seu papel dentro do sistema da saúde 

à época.  Observamos reflexos de uma sociedade patriarcal, que destinou os serviços de 

Enfermagem à mulher e a colocou em uma posição submissa diante de outras categorias 

masculinas, como a Medicina. Em relação a categoria Gerenciador, verificou-se a 

constante presença das religiosas no setor administrativo, mesmo quando a Enfermagem 

já possuía profissionalização e formação para o cuidado e gerenciamento. Por fim, na 

categoria Recursos, verificou-se a precariedade destes recursos em virtude da existência 

de um sistema de saúde frágil e pela concepção do enclausuramento e acúmulo de 

pacientes em ambientes fechados que não dispunham de recursos físicos, materiais e 

humanos para propor qualquer devolutiva satisfatória aos seus pacientes. Como 

consideração final, evidencia-se a importância do desenvolvimento da Enfermagem como 

uma categoria reflexiva e científica com relação às suas ações e ao sistema que ela 



 
 

compõe, enquanto mecanismo central, para impedir que erros outrora cometidos sejam 

capazes de serem repetidos. 
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ABSTRACT 

Mental hospitals in Brazil represent a historical symbol resulting from an ancient view of 

the world, of the health system and of Nursing. This period marks the withdrawal of 

thousands of individuals considered unfit for social life, subjecting them to inhuman and 

obscure treatments in psychiatric hospitals. Barbacena can be considered the greatest 

symbol of the asylum model in the country, being the largest number of hospitalized 

patients throughout the 20th century, and for having presented the surprising mark of 

about 60,000 deaths of individuals in its facilities. Based on this symbology and making 

use of the bibliographical work Holocausto Brasileiro, by Journalist Daniela Arbex, this 

study aimed to analyze and reflect on the assistance provided, especially regarding the 

role and constitution of Nursing, in the care of patients in the Barbacena asylum. We seek 

to give space for this research to also reach the conceptions of health and mental disorder 

present in that work, as well as the organization of the health system and services at the 

time. This work has as its methodological foundation a qualitative research based on 

Content Analysis, according to the proposal of BARDIN (2011). After analyzing the data, 

three categories were inferred: Caregiver, Manager and Resources. As main results, it was 

found that Nursing in relation to the Caregiver category was basically based on actions 

without technical criteria, without scientific judgment and without criticality to 

understand its role within the health system at the time. We observed reflections of a 

patriarchal society, which destined Nursing services to women and placed them in a 

submissive position in relation to other male categories, such as Medicine. Regarding the 

Manager category, there was a constant presence of nuns in the administrative sector, 

even when Nursing already had professionalization and training for care and 

management. Finally, in the Resources category, the precariousness of these resources 

was verified due to the existence of a fragile health system and the concept of confinement 

and accumulation of patients in closed environments that did not have physical, material, 

and human resources to propose any feedback satisfactory to their patients. As a final 

consideration, the importance of the development of Nursing as a reflexive and scientific 

category regarding its actions and the system it composes is highlighted, as a central 

mechanism, to prevent mistakes that were previously made from being able to be 

repeated. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os manicômios no Brasil representam um importante símbolo histórico resultante 

de uma visão de mundo e de Enfermagem, de uma interpretação sobre o processo saúde-

doença e de uma alternativa tecnológica disponível para o suposto tratamento às pessoas 

acometidas com transtornos mentais durante praticamente um século, muitas vezes 

enraizados por interesses do estado brasileiro. Os manicômios, no Brasil, surgiram entre 

o final do século XIX e início de século XX fundamentados em ideias positivistas. 

Segundo ARANTES (2008) estes manicômios pautaram suas concepções psiquiátricas 

em visões estritamente técnicas e científicas, refletindo a visão que a sociedade tinha 

como hegemônica à época.  

 Segundo esta lógica, indivíduos incapazes de conviver em sociedade e que 

apresentam potencial risco às pessoas de seu convívio, segundo o julgamento de um 

profissional capacitado para isso, no caso, o médico psiquiatra, deveriam ser colocados à 

parte da sociedade, enviados a locais fechados. Com nenhuma ou diminuta relação com 

o mundo externo, enclausurados por barreiras simbólicas e concretas, como muros, cercas 

e portas segundo GOFFMAN (1961), estes locais estariam classificados como 

instituições totais, onde o sujeito perderia a autonomia e ficaria submetido, dentro de um 

grupo abrangente, a uma autoridade maior, responsável por ditar todas as regras do 

cotidiano, como quais atividades, em que horário e onde estas deveriam ser feitas, 

funcionando assim como instituições de dupla ação, custodiando indivíduos perigosos e 

tratando os doentes mentais. 

Em união a esta concepção de instituição total, temos o entendimento de que a 

disciplina e o controle dos corpos é uma ação necessária para estabelecer um ‘tratamento’ 

mínimo ao sujeito, uma vez que a disciplina é uma estratégia de gestão inventada pelo 

homem para construir “corpos submissos e dóceis” FOUCAULT (1975), isto é, 

ferramenta de controle capaz de tornar aquele corpo, a priori, agressivo, em algo mais 

aceitável para a sociedade. Para tal, esta gestão de homens estaria incumbida de inúmeras 

técnicas, classificadas pelo teórico francês como “dispositivos disciplinares,” sendo estes 

representados pelos discursos, leis, regras, moral, e práticas organizacionais que auxiliam 

as ações dos sujeitos responsáveis pelo tratamento desses indivíduos. 

Esta concepção de atendimento se fixa em nosso país exatamente neste período de 

transição do século XIX para o século XX, quando o Brasil passa por um momento de 

mudança importante, abolindo a escravidão, participando da guerra do Paraguai, 
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passando de um país imperial para republicano e a partir da economia cafeeira, muda seu 

centro financeiro para a capital emergente de São Paulo, onde encontra as bases 

incipientes para o desenvolvimento industrial do país. Toda esta mudança leva a 

sociedade da época a buscar um novo ideal de nação, moldado nos padrões europeus, 

civilizados e modernos, negando o passado imperial e escravocrata. Assim, nasce um 

movimento que busca criar uma sociedade perfeita, civilizada, limpa e moderna, 

fundamentando reformas em vários setores, como as reformas sanitárias, escolar e no 

caso, a introdução da nova ciência da psiquiatria e a construção dos sanatórios. Segundo 

SILVA (2004, p. 11): 

 

“no Brasil, a entrada e expansão da doutrina positivista, no período 

republicano, deu-se na imprensa, no parlamento, nas escolas, na literatura e 

na academia, em suas diferentes formas de adesão, produzindo um clima de 

grande entusiasmo pelo seu conteúdo de modernização das ideias” 

 

 Estas mudanças são galgadas a partir da ideia do positivismo, oriundo do pensador 

Augusto Comte, que vislumbrava uma sociedade organizada e gerida por uma elite 

intelectual e financeira que tinha como máxima “o amor por princípio, a ordem por base, 

o progresso por fim”, COMTE (1996). Esta visão se encaixa plenamente em uma recém 

dominante burguesia nacional aliada a classe militar que toma as rédeas do Brasil na 

transição do século XIX para o XX, onde temos a queda do imperador Dom Pedro II e a 

então necessidade de justificar um modelo de Brasil moderno, assegurando a unidade do 

território, de desenvolvimento econômico e calando o ímpeto das revoltas populares. 

SOARES (1998).  

Fazendo um grande salto histórico, já em pleno século XXI, o positivismo de 

sociólogo Comte não é a diretriz do discurso desenvolvimentista deste país, visto que, 

durante todo o século XX algumas mudanças ocorrem no cenário interno e externo no 

que tange aos pensamentos sociológicos, mesmo que as classes dominantes se 

mantivessem as mesmas. O que vemos é uma sociedade distinta daquela do século XIX, 

que organiza novas formas de ação do estado a partir de visões menos deterministas e 

mais democráticas, a priori, como os modelos de saúde e consequentemente de saúde 

mental. Podemos citar a influência do fim da Segunda Guerra Mundial, com suas 

atrocidades para humanidade e a criação da ONU, como resposta dos estados nações, em 

conjunto, para garantir as condições mínimas de existência da humanidade. Destes 

esforços, também temos o nascimento da OMS e da maior abrangência do termo saúde, 
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definindo-a como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente 

ausência de afecções e enfermidades” OMS (1946), afirmando assim, que as abordagens 

puramente biológicas, até aquele momento adotadas, não eram capazes de dar conta do 

processo saúde-doença satisfatoriamente.  

Segundo Marcos Cueto, em uma entrevista a Fundação Oswaldo Cruz em 2011, a 

OMS nasce como uma resposta das nações vencedoras da grande guerra, a fim de 

assegurar a segurança mundial, controlar as epidemias que assolavam os territórios 

devastados na guerra além de garantir um modelo de saúde para vários países que haviam 

sido destituídos de qualquer sistema de saúde existente, durante os anos de conflito. Este 

intuito encontrou a confluência da medicina social, que segundo o pesquisador: 

 

 “nasceu na Europa como uma reação ao reducionismo que tinha gerado a 

ênfase exagerada na bacteriologia e na descoberta dos micróbios que levaram 

alguns a pensar que os fatores de saúde e doença eram apenas biológicos". 

(FUNDAÇÂO OSWALDO CRUZ, 2011) 

 

 

À soma destas mudanças, temos as lutas específicas da saúde mental que levaram 

à reforma manicomial e o fim da concepção do controle dos corpos e estabelecimento das 

instituições totais como alternativa de praxe aos portadores de transtorno mental. Além 

disso, ocorreram avanços farmacológicos que possibilitaram a abertura de novas 

possibilidades terapêuticas, como o desenvolvimento de psicofármacos entre as décadas 

de 50 e 80. FIGUEREDO (2014). 

Contudo, cabe destacar que a saúde mental foi compreendida, até ao final do século 

passado, às margens das mudanças das concepções de saúde que ocorreram durante todo 

período, mantendo como os princípios higienistas e positivistas do início do século XX, 

sendo uma das últimas áreas da saúde a deixar amarras do século XIX para trás e ajustar 

suas práticas as novas ideias de sociedade, como o convívio com o diferente, a promoção 

de saúde e o direito de voz aos marginalizados. É inegável salientar que este processo de 

mudança foi demasiadamente demorado para ocorrer, chegando ao fim dos manicômios 

já no século XXI, o que denota o quanto tratar dos transtornos mentais é uma ação 

complexa para nossa sociedade. Assim, por praticamente um século, a retirada de 

indivíduos consideradas impróprios ao convívio social era prática comum, submetendo 

essas pessoas a tratamentos desumanos e obscuros em hospitais psiquiátricos, mesmo 

diante de novas formas comprovadas de tratamento e grandes contestações por parte de 

estudiosos e profissionais críticos da área.  
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 Dois nomes se destacam com relação a concepções teóricas que estão relacionadas 

a essas lutas, o arcabouço do teórico Michel Foucault e do psiquiatra italiano Franco 

Basaglia, que se tornaram vozes importantes, se somando aos movimentos de pacientes e 

trabalhadores da área da saúde mental no final do século XX, como, por exemplo, o 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental nos anos 1970. Há consonância entre as 

ideias desses teóricos e os movimentos de luta, influenciados especialmente pelos 

pensamentos questionadores de Foucault, que esteve no Brasil neste período para 

apresentação de palestras que discutiram o controle médico. Houve também influência 

direta de Franco Basaglia, que segundo SANDER (2010), foi o responsável por fortalecer 

os movimentos que ocorriam no país por meio não só da sua produção teórica, como 

também pelas práticas de psiquiatria democrática na Itália, dando fôlego ao surgimento 

do I Congresso Brasileiro de Psicanálise de Grupos e Instituições, greve dos trabalhadores 

em saúde em abril de 1978, I Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental em 

1979 e pela I Conferência Nacional de Saúde Mental em 1987; que conjuntamente as 

mudanças políticas do país, favoreceram o início da desinstitucionalização no Brasil.  

Em meio a todas as lutas que setores mais progressistas realizavam para mudar o 

contexto da saúde mental no Brasil, é que recebemos inúmeros relatos traumáticos de 

experiências dentro dos muros dos chamados manicômios, relatos estes de diversas fontes. 

Podemos citar a obra literária do escritor JOÃO GUIMARÃES ROSA no conto “Sorôco, 

Sua Mãe, Sua Filha” do seu livro Primeiras Estórias (1964). Este conto nos traz a história 

de Sorôco, um pobre sujeito viúvo que ficara incumbido de cuidar de sua mãe, com 70 anos 

de idade, e sua filha, ambas acometidas por transtornos mentais. Fato este que lhe causava 

grande desgosto, sobretudo devido a piorara que elas apresentavam nos últimos anos. A 

cena do conto se passa exatamente neste processo de levar as duas mulheres até a estação 

de trem da cidade, onde ambas teriam o transporte rumo ao hospício de Barbacena (MG), 

sendo que esta partida é marcada por grande sofrimento e angústia simbolizada pela 

cantoria de todos os personagens. Neste conto é possível visualizar a dor e a angústia de 

quem está vendo pela última vez seus entes queridos, mas que diante da impossibilidade 

do que fazer com eles, visto o sofrimento de Sorôco de não saber cuidar, de agir com o 

diferente e de não enxergar ou possuir outras possibilidades de tratamento, em um ato de 

desespero, diante da loucura, as entregam para o Manicômio, apagando a existência de dois 

amores da sua vida, ato de alívio e angústia.  
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“O que os outros se diziam: que Sorôco tinha tido muita paciência. 

Sendo que não ia sentir falta dessas transtornadas pobrezinhas, era até um 

alívio. Isso não tinha cura, elas não iam voltar, nunca mais. De antes, Sorôco 

agüentara de repassar tantas desgraças, de morar com as duas, pelejava. Daí, 

com os anos, elas pioraram, ele não dava mais conta, teve de chamar ajuda, 

que foi preciso. Tiveram que olhar em socorro dele, determinar de dar as 

providências de mercê. Quem pagava tudo era o Governo, que tinha mandado 

o carro. Por forma que, por força disso, agora iam remir com as duas, em 

hospícios.” ROSA (2001, p.63) 

 

 Esta narrativa do brilhante escritor mineiro denota o que os manicômios 

representavam para sociedade da época, como uma alternativa de apagar os indesejáveis 

da sociedade e colocar ‘debaixo do tapete’ o que era considerado ‘sujeira’, não útil ou 

perigoso para a coletividade. Inúmeras obras de diferentes gêneros relatam o que de fato 

aconteceu, quando todos fingem não existir; o histórico tenebroso dos manicômios no 

Brasil e compreender o porquê buscou-se mudar as tratativas com relação à saúde mental 

no país.  

Muitas lutas almejavam o fim dos manicômios, principalmente a partir da criação 

do SUS e a instituição da Lei Antimanicomial nº 10.2016, a qual foi sancionada em 06/04, 

porém só foi promulgada em 2001, 11 anos após o SUS ser criado. A lei, constituída em 

treze artigos, se estrutura em três pontos básicos que promulgam o fim progressivo dos 

manicômios como alternativa terapêutica, a alternativa da adoção de serviços comunitários 

em diversas modalidades que visam a garantia dos direitos dos pacientes além de sua 

inserção no meio social e pela regulamentação das internações compulsórias e 

involuntárias, trazendo para isto a participação de elementos da sociedade civil que 

protejam os direitos dos portadores de transtornos mentais, como o Ministério Público. 

BRASIL (2001). 

A adoção da lei antimanicomial foi e é um importante avanço da sociedade 

brasileira com relação a erros cometidos na sua história. Documentários como do cineasta 

mineiro HELVÉCIO RATTON , “Em Nome da Razão” (1979) ou mais recentemente no 

livro jornalístico da DANIELA ARBEX “O Holocausto Brasileiro” (2013) deixam claro 

que a alternativa terapêutica adotada por muitas décadas, apesar de ter sido uma alternativa 

viável para o fim do século XIX e começo do século XX, tornou-se mais uma mecanismo 

governamental para silenciar vidas quando a sociedade não sabia lidar com o diferente, 

classificando sujeitos como loucos e os trancafiados em um lugar onde o humano perdia 

sua condição de homem. 

Para entender a trajetória do fim dos manicômios no Brasil, não devemos deixar de 

nos atentar ao cenário político do país. Politicamente, o cenário brasileiro sofre uma 
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importante alteração, passando de um estado ditatorial para um estado democrático. Dessa 

forma, ocorre a possibilidade de uma participação maior de entidades civis nos assuntos 

decisivos do Estado, abrindo terreno para promulgação da constituição de 1988 e com a 

subsequente criação do SUS. Vozes antes sem o direito de opinar e de escolher os caminhos 

da saúde nacional, ganham voz, e uma grande parcela da população, antes às margens do 

sistema saúde, ganha o direito de ter uma saúde pública e gratuita, estruturada a partir dos 

princípios da universalização, da equidade, da integralidade e principalmente com o direito 

de participação popular em sua organização.  BRASIL (1988, 1990) 

Estas mudanças conjunturais favoreceram a criação dos CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial) em 1992 a partir da portaria do Ministério da Saúde 224/92, sendo definidos 

assim segundo SOUSA (2020, p. 48) 

 

“como unidades de saúde locais que contam com uma população 

conhecida e definida a nível local e que oferecem atendimento de cuidados 

intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, em um 

ou dois turnos de quatro horas, por equipe de profissionais de diversas áreas.”  

 

Como em 2001 a lei antimanicomial havia sido aprovada, em fevereiro de 2002, 

como alternativa ao modelo asilar, o CAPS foi regulamentado pela portaria 336 do 

Ministério da Saúde em 2002, sendo dessa forma integrado ao SUS. BRASIL (2002). 

Existem, atualmente, diferentes tipos de CAPS que apresentam singularidades na forma e 

no público de atendimento. Resumidamente, o CAPS I se destina a cidade até 70 mil 

habitantes, já o CAPS II se destina a cidades de médio porte, com população no máximo 

de 200 mil habitantes, funcionando durante o dia com a população adulta. O CAPS III se 

destina a população adulta em grandes cidades, com população acima de 200 mil 

habitantes, funcionando 24 horas. O CAPSi, destinado à população de crianças e 

adolescentes, abrange tanto a realidade populacional do CAPS II e CAPS III. Por fim, o 

CAPS AD, um serviço voltado totalmente para o atendimento de pacientes adultos que 

apresentam problemas relacionados ao uso de álcool e drogas. SOUSA (2020) 

Portanto, estas mudanças foram uma um importante passo para a presença de 

profissionais voltados para a saúde mental e mudando o enfoque do tratamento, antes 

exclusivamente centrado em casos agudos, para a promoção e prevenção em saúde mental, 

criando para isto um serviço de base comunitária, que assegura o vínculo, a humanização 

do cuidado e que estabelece projetos terapêutico singulares. Isto retira da centralidade as 

internações compulsórias e torna os esforços majoritários em política da saúde mental a 
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partir de um olhar para atenção básica em saúde, com princípios que respeitam a totalidade 

de um indivíduo, que vive, trabalha, estuda, convive em comunidade e desfruta de lazer, 

esportes e cultura. Assim, em 2017, segundo dados divulgados pelo governo federal, o 

Brasil contava com 2.462 CAPS, sendo 146 no Centro-oeste, 161 no Norte, 426 no Sul, 

860 no Nordeste, 862 no Sudeste do país. MINISTÉRIO DA SAÚDE, (2017). 

Contudo, nos últimos anos, principalmente a partir do ano de 2016, o cenário de 

evolução da atenção psicossocial no Brasil vem sofrendo reveses importantes que refletem 

o surgimento de discursos autoritários e conservadores na sociedade brasileira. Fatos estes 

que não só refletem nos caminhos da política partidária do país, como também no 

desenvolvimento de políticas públicas em saúde, incluindo a saúde mental. Segundo 

ALMEIDA (2017, p.1) este período se constitui a partir de uma “nova onda conservadora 

que tem atuado explicitamente a favor da redução de direitos garantidos desde a 

Constituição de 1988”. O maior exemplo desse caminho que o estado brasileiro vem 

tomando foi a instituição da chamada “Nova Política Nacional de Saúde Mental”, onde 

esta política de forma geral, segundo CRUZ et al (2020, p.2): 

 

 “se caracteriza pelo incentivo à internação psiquiátrica e por sua 

separação da política sobre álcool e outras drogas, que passou a ser 

denominada “política nacional sobre drogas”, tendo esta grande ênfase no 

financiamento de comunidades terapêuticas e numa abordagem proibicionista 

e punitivista das questões advindas do uso de álcool e outras drogas.” 

 

Um marco importante neste processo foi a promulgação da Portaria nº 3.588/2017 

que reconfigurou o cuidado hospitalar da RAPS. BRASIL (2017). Assim, foi criado a 

CAPSad IV, instituição esta que visa necessariamente o atendimento aos usuários de 

drogas e álcool e que tem como base a internação compulsória desses. Além disso, esta 

portaria prevê a criação de locais para internação com até 30 leitos de enfermaria, que 

ficariam disponíveis em territórios que apresentassem o uso expressivo de drogas e tendo 

como função básica a atuação em casos de urgência e emergência. A internação ficaria 

restrita ao período de seis meses, mas sem impedimento legal para que o paciente fosse 

novamente internado pelo período de 1 ano, criando assim um mecanismo denominado 

“REVOLVING DOOR, palavra composta pode ser traduzida para o português como porta 

giratória, significando que um número importante dos mesmos pacientes repete muitas 

internações”. SANTOS (2007, p.20). 

Esta nova lógica é muito similar à lógica intervencionista dos antigos manicômios, 

colocando seus esforços profissionais e financeiros no enclausuramento, visto que 
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evidencia um grande retrocesso com relação a da Lei 10.216/2001. Diferentemente da 

concepção de Centro de Atenção Psicossocial já referida neste texto, a criação do CAPS 

IV segue uma lógica da prestação do cuidado de urgência e emergência, apresentando a 

“característica estrutural de um pequeno hospital psiquiátrico, uma vez que possui 

enfermarias” CRUZ et al (2020, p.7), que negam a territorialidade, e que caracterizam o 

paciente como unicamente um usuário de drogas, não pertencente a uma região em que 

vive, trabalha e tem lazer, além de abrir espaço para internação compulsória. CRUZ et al 

(2020). 

 Em conjunto a esta criação do CAPS IV, temos o incentivo e financiamento de 

enfermarias psiquiátricas em hospitais de referência em cidades com população maior a 

500 mil habitantes, aumentando em até 60% o valor transferido para cada internação, sendo 

que estes hospitais receberiam um incentivo financeiro se manterem 80% dos seus leitos 

ocupados. Tudo isto retira das pequenas cidades a capacidade de receber estes pacientes, 

sendo provavelmente necessária a constante transferência para estes hospitais centrais.  

Em consonância a estes movimentos, chegando na tentativa de inserção da nota 

técnica 11/2019 do Ministério da Saúde, temos resumidamente: 

  

“a redução do investimento nos CAPS tradicionais, com a suspensão 

de centenas de contratos de Centros de Atenção Psicossocial; afirmação do 

hospital psiquiátrico como um espaço de cuidado, incluindo os hospitais 

psiquiátricos como ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

isto sem aprovação do Conselho Nacional de Saúde e das demais instâncias de 

participação social;  guinada na política de atenção às pessoas com problemas 

de uso abusivo de álcool e outras drogas, no sentido de redirecionar os objetivos 

dos tratamentos para a lógica da abstinência, a ser viabilizada em instituições 

fechadas, preferencialmente as Comunidades Terapêuticas - CTs (que são 

majoritariamente geridas por instituições de cunho religioso e que não 

compartilham de evidências científicas, sejam elas biomédicas ou do campo da 

Reabilitação Psicossocial, para a construção de suas práticas); utilização 

ampla da eletroconsultoterapia (ECT) cujo aparelho passou a compor a lista de 

Equipamentos e Materiais do Fundo Nacional de Saúde, trazendo à tona o 

histórico dessa prática, anteriormente vinculado a práticas indiscriminadas.” 

CRUZ et al (2020). 

 

Diante desse movimento histórico de mudança de enfoque na promoção, prevenção 

e tratamento em saúde mental que ocorreu no Brasil nos últimos cem anos, desde a adoção 

dos manicômios ao final do século XIX até a instituição da lei nº 10.2016, o presente estudo 

visa captar por meio de uma obra jornalística as narrativas que evidenciam como a 

definição de saúde mental era entendida e como o sistema de saúde brasileiro se estruturava 

para receber pacientes psiquiátricos, principalmente no que tange aos serviços de 
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Enfermagem, usando para isto relatos vividos e capazes de construir e simbolizar 

experiências de sujeitos que passaram grande parte de suas vidas enclausurados em um 

manicômio. Esse estudo visa rememorar e evidenciar as ações realizadas antes do início da 

reforma psiquiátrica brasileira e da adoção da concepção do Centro de Atenção 

Psicossocial como ferramenta do estado no tratamento de pessoas com transtornos mentais, 

retomando contradições que por ventura existam no modelo de internação asilar, 

hospitalocêntrico e duramente combatido na redemocratização do país, trazendo em síntese 

o que era realizado pela Enfermagem e pelo sistema que ela compunha e contrapor ao 

modelo desenhado no início desse século no Brasil.  

Considerando a enorme quantidade de opções de obras que poderiam ser 

utilizadas para tal estudo, priorizou-se como foco de atenção o já citado livro da jornalista 

DANIELA ARBEX, “Holocausto Brasileiro”, publicado no ano de 2013 e vencedor do 

prêmio Jabuti com melhor obra jornalística daquele ano. O livro conta histórias vividas 

por pacientes durante quase um século no maior manicômio do Brasil, em Barbacena, na 

Serra da Mantiqueira em Minas Gerais. Segundo PERON (2013, p. 261): 

 

“O livro que descreve esta tragédia é muito bem documentado, 

inclusive com acervo fotográfico de reportagens jornalísticas, além de ter sido 

organizado em torno de histórias pessoais e entrevistas com trabalhadores do 

local, médicos e pacientes sobreviventes” 

 

 

Barbacena foi um Hospital Psiquiátrico, conhecido como Hospital Colônia, que 

em números revelou-se o maior de sua classe no Brasil, com 8 milhões de metros 

quadrados, tendo existido entre 1903 e 1980 com um número aterrador de 60.000 mortes 

de pessoas que ali foram internadas. Segundo Daniele Arbex, 80% das pessoas que foram 

internadas não sofriam de problemas psiquiátricos, sendo muito comum a presença de 

prostitutas, opositores políticos, filhos abandonados ou rebeldes, negros, homossexuais, 

usuários de drogas e ou sujeitos em situação de rua, servindo por muitos anos como 

depósito de pessoas que incomodavam o governo ditatorial do país, principalmente 

durante o estado novo de Getúlio Vargas e na Ditadura Militar que se iniciou em 1964. O 

seu fim também representa o fim de uma era no Brasil, onde a tortura, o fechamento de 

informações, o apagamento de histórias e a barbárie não eram mais as ações que 

representavam uma geração e na verdade simbolizavam um trauma social que precisava 

ser apagado. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O estudo justifica-se pela relevância histórica das instituições manicomiais no 

Brasil, que por mais de 100 anos, foram a principal maneira do estado brasileiro lidar com 

aqueles que eram classificados como loucos e alienados. A obra em análise, Holocausto 

Brasileiro, foi ganhadora do prêmio Jabuti em 2013 e retrata a trajetória da maior 

instituição do tipo no século XX, o manicômio de Barbacena. Trata-se de importante 

veículo representativo deste período, com grande valor documental para a compreensão 

da assistência prestada ao portador de transtorno mental, em período anterior à reforma 

psiquiátrica.  

Em consonância a toda esta relevância histórica da obra, partindo especificamente 

para o mundo das relações da Enfermagem e todo o seu desenvolvimento profissional e 

científico durante o século XX, analisar e refletir que Enfermagem em saúde mental é 

esta, quem eram esses enfermeiros, como e onde atuavam, é um princípio norteador 

importante para pensar a Enfermagem do século XXI, reforçando avanços conquistados 

e refletindo sobre possíveis fragilidades existentes.  
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3. OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Acessar, analisar e refletir, a partir da obra bibliográfica Holocausto Brasileiro, a 

assistência prestada, especialmente quanto a atuação e constituição da Enfermagem, no 

cuidado aos pacientes do manicômio de Barbacena. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Discutir as concepções de saúde e transtorno mental presentes na referida obra, bem 

como a organização do sistema e dos serviços de saúde à época. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização da Pesquisa  

 

Este estudo se pautará em uma análise qualitativa, visto que ele não estará voltado 

a uma possível representatividade numérica dos achados que se pode encontrar, mas sim 

a refletir sobre os acontecimentos a partir de biografias presentes em uma obra 

documental. Pesquisa do tipo básica, que objetiva gerar conhecimentos novos, refletir e 

analisar sobre práticas usadas no século passado, apresenta objetivo explicativo, uma vez 

que visa descrever os fatos e fenômenos de uma determinada realidade. Quanto ao 

procedimento, será usada como ferramenta uma pesquisa documental de caráter 

secundário, visto que os dados analisados advêm de uma coleta de uma autora que não 

esteve presente no momento do acontecimento do fenômeno, contando, assim, os fatos 

em terceira pessoa. 

Como método, este trabalho se fundamentará na Análise de Conteúdo, de acordo 

com a proposta de BARDIN (2011), que divide esta tarefa em três etapas: A. Pré-análise, 

onde se prepara o material para análise, e se realiza uma leitura flutuante, separando o 

corpus necessário; B. Exploração do Material, que consiste nas etapas de codificação e 

categorização do material; e por fim, C. Tratamento dos Resultados obtidos, em que se 

realiza uma interpretação controlada.  

Para dar conta dos objetivos e utilizar satisfatoriamente o método proposto, a 

presente pesquisa se pautará em cinco fases distintas, as quais estão distribuídas nas três 

etapas de Bardin supracitadas, que são respectivamente: leitura global, seleção dos 

capítulos, apresentação das categorias encontradas, detalhamento e descrição das 

categorias encontradas e pôr fim a análise e discussão dos dados encontrados. Processo 

esse exemplificado pela Figura Ilustrativa I, logo abaixo:  
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FIGURA ILUSTRATIVA I –ETAPAS DO TRABALHO 

 

Jefferson Lucas Lustosa (2021) 

 

 

Cabe destacar que estas fases essencialmente buscam realizar uma abordagem 

indutiva, tomando como ponto de partida temas e categorias não pré-estabelecidas, e 

somente diante do objeto observado procuram estabelecer generalizações a respeito do 

fenômeno sob investigação.  

A etapa ‘A’ é composta pela tarefa de Pré-análise que se constituirá com base em 

duas ações principais. A primeira delas será a realização de uma leitura geral e flutuante 

e a segunda ação será a seleção dos capítulos ideais. Esta seleção terá o intuito de compor 

a base do material desta pesquisa, e, para tal, inicialmente, todos os quatorze capítulos 

presentes na obra farão parte de uma leitura global, a fim de não se perder qualquer 

elemento textual que possa ser importante para alcançar o objetivo do trabalho. Contudo, 

essa leitura geral e flutuante terá como base o encontro de ações relacionadas ao escopo 

do cuidado de pacientes e de ações de Enfermagem, tendo como pressuposto a definição 

de Wanda Horta (1968) sobre o que é Enfermagem, visto que muitas vezes esta 

classificação possa ser dúbia, com ressalvas para a recente profissionalização desta 

categoria profissional. Assim, Wanda Horta (1968, p.3) define Enfermagem como:  

 

“[...] a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas 

necessidades básicas, de torná-lo independente desta assistência através da 

educação; de recuperar, manter e promover sua saúde, contando para isso 

com a colaboração de outros grupos profissionais ".  
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Portanto, a Enfermagem aqui será classificada na sua definição mais ampla 

possível, com intuito de não se perder ações que de fato eram de Enfermagem, mas 

oficialmente não foram feitas por enfermeiros/as, no sentido profissional e oficial da 

palavra.  

Indo em confluência ao objetivo do trabalho, que é fazer uma reflexão sobre o papel 

e atuação destes enfermeiros, na obra apontada, tem-se como premissa uma análise 

qualitativa, que visa essencialmente se aprofundar em aspectos específicos do objeto de 

estudo. O presente trabalho também se prontifica a reduzir seu escopo de análise a 

determinados capítulos que possuam maior citação direta aos sujeitos destinados ao 

cuidar, a fim de tornar o objeto de estudo coerente com seu intuito central, que é a 

realização de uma análise crítica, e não o simples levantamento de dados isoladamente. 

Assim, a partir dessa seleção de capítulos, sem a definição de números exatos, a priori, 

será possível estabelecer as categorias desejadas, já na etapa de exploração do material. 

Estas Categorias (Fase B) serão edificadas a partir dos trechos selecionados durante 

as leituras realizadas na fase A. Cabe salientar que o principal enfoque não é chegar em 

uma verdade universal, mas se aprofundar e realizar um engajamento com relação aos 

dados obtidos; SOUZA (2019), fazendo isto através de uma observação detalhada do 

fenômeno e diante do que foi encontrado, realizar determinações de padrões repetitivos 

de interesse a pesquisa, através de códigos e generalizações que unificam ideias sobre o 

assunto investigado, denominando, então, essa definição como Categoria.  

Por fim, na Etapa de Tratamento do Resultados (Fase C), diante das Categorias 

destacadas e detalhadas, esta pesquisa realizará uma análise reflexiva, tendo em vista 

compreender mais profundamente não só a obra destacada, mas também o seu contexto, 

o período histórico que ela remonta, o modelo de saúde mental adotado neste e como se 

configurava a assistência prestada pelos profissionais de ‘Enfermagem’, interesse inicial 

desta pesquisa. Portanto, este trabalho assume uma ótica essencialmente indutiva, que 

não parte de preconcepções estabelecidas, a priori, mas a partir do que foi encontrado, 

incluído no escopo do trabalho e categorizado, construindo uma compreensão dos 

fenômenos investigados dentro de uma análise reflexiva.  

     Para compor esta construção teórica, enquadrada no referido período histórico, 

propõe-se superar as visões superficiais e adentrar as essências das dinâmicas presentes 

nas relações do objeto estudado, apontando as contradições que porventura existam, e 

identificando elementos mais comuns presentes nesse objeto. Assim, busca-se uma 

análise de reflexão, fugindo de uma avalição que se limite a um caráter lógico e 
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quantitativo, ou que proponha a saúde mental como um mundo separado do universo das 

relações sociais. Dessa forma, quando estabelecidas as categorias de análise, retiradas da 

obra em questão, e não inseridas conforme o desejo subjetivo dessa pesquisa, se pautará 

uma análise profunda e reflexiva sobre o que são estas, bem como de que forma se 

constituem, e quais contradições que o sistema de saúde, porventura, evidenciava à época. 

Portanto, quebrando as barreiras das significações superficiais que existem sobre a 

Enfermagem, sobre saúde mental, sobre os sistemas de saúde e sobre como os 

manicômios eram estruturados nessa lógica, se busca trazer à tona elementos essenciais, 

fundamentais, capazes de engajar os sujeitos que compõem a atual e futura Enfermagem, 

a fim de refletir sobre a evolução progressiva dos cuidados em saúde mental e evitar 

retrocessos, que podem ocorrer às categorias profissionais que se abstém de refletir sobreo 

que já fizeram., pode propiciar.  
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4.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Serão critérios para seleção dos capítulos aqueles que apresentarem relação direta 

com os seguintes temas: cuidado profissional prestado aos internos, profissionais de 

Enfermagem, ações de Enfermagem, procedimentos técnicos, profissionalização da 

assistência aos pacientes e estrutura física para ações de Enfermagem. Os critérios de 

exclusão condizem com a ausência de pertinência do conteúdo do capítulo à temática e 

objetivos estabelecidos para a presente pesquisa.  
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5. PRÉ-ANÁLISE 

 

5.1 Leitura Geral e Flutuante 

 

Levando-se em consideração que o presente estudo visa realizar uma pesquisa 

qualitativa através do levantamento e análise de Categorias de origem documental 

secundária, a primeira fase procedimental, supracitada, foi composta por uma leitura geral 

e flutuante do material a fim de se retirar o sentido universal da obra. Para tal, procurou-

se ler a obra pelas divisões naturais dos quatorze capítulos, desmembrando, portanto, as 

leituras em quatorze partes. A primeira leitura de cada capítulo foi ampla, a segunda 

leitura foi mais detalhada, e a partir daí, selecionou-se os capítulos que apresentam grande 

relevância no que tange ao alcance dos objetivos da pesquisa. Com relação aos capítulos, 

diante das possibilidades, três deles foram identificados como pertinentes à temática, 

visto que abordam diretamente os profissionais de Enfermagem ou aqueles destinados 

aos cuidados dos pacientes da instituição, ou mesmo detalham a forma de organização da 

assistência geral e de seu contexto, sistema que compunha o manicômio de Barbacena. 

 

5.2 Seleção do Capítulos 

 

Os capítulos selecionados para a análise desta pesquisa são: capítulo I, intitulado 

“Pavilhão Afonso Pena”, que retrata a inserção de alguns profissionais responsáveis pelos 

cuidados prestados aos pacientes, o gerenciamento dessas equipes do cuidado, além do 

cotidiano profissional da instituição bem como as práticas de alguns procedimentos 

polêmicos realizados naquele período; o capítulo IX, “Encontro, desencontro, 

reencontro”, que retrata quais cuidados eram prestados às crianças e como os profissionais 

destinavam estes cuidados; e por fim, o capítulo XI “Turismo com Foucault”, em que 

recebemos o relato do psiquiatra Ronaldo Simões Coelho sobre a constituição física e 

material que o local de atendimento oferecia aos seus internados. 
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6. EXPLORAÇÃO DO MATERIAL 

 

6.1 Apresentação das Categorias 

 

Após a leitura global e detalhada dos capítulos selecionados, do livro de Daniela Arbex, 

três categorias se sobressaltam aos interesses dessa pesquisa, as quais estão listadas e 

descritas abaixo na TABELA I - Categorias de Análise. 

 

 

TABELA I - Categorias de Análise 

1. Cuidador Aquele que presta cuidados assistenciais 

diretos aos pacientes da instituição 

 

2. GERENCIADOR   Aquele que organiza os serviços, as 

escalas, os profissionais e determina as 

rotinas dos cuidados; 

 

3. RECURSOS 

 

Meios e materiais disponibilizados para 

quem presta cuidados ou gerencia o local 

 
Fonte: Jefferson Lucas Lustosa da Silva (2021) 

6.2 Detalhamento das Categorias 

 

Após apresentar quais categorias foram obtidas pelas leituras dos capítulos 

supracitados, nos cabe entender como elas se constituem e quais significados podemos 

depreender ou esperamos analisar. Cabe destacar que estas três categorias visam dar conta 

das atribuições destinadas aos profissionais de Enfermagem sob a ótica da lei nº 7.498, 

de 25 de junho de 1986, vigente atualmente e que dispõe sobre o exercício da 

Enfermagem dentro das equipes de saúde. 

Basicamente a lei retrata das atribuições de Enfermagem em diversos cenários, 

salientando a autonomia da categoria para realizar as práticas dos cuidados, além de toda 

a etapa gestora e administrativa para tal, garantindo ao enfermeiro uma série de direitos 
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que o posicionam perante as outras categorias, no cenário de atenção à saúde. Levando 

em consideração as atribuições do enfermeiro descritas na lei, percebemos que duas 

categorias se fazem presentes; o enfermeiro que gerencia os recursos, ‘o gerenciador’, 

sejam eles materiais, técnicos ou humanos, e o enfermeiro que presta diretamente os 

cuidados necessários aos pacientes, ‘o cuidador’. (COFEN, 1986) 
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO  

 

Na presente etapa deste trabalho, se buscará adentrar nas categorias explicitadas no 

item 6.1 Apresentação das Categorias, visando, a partir destas realizar a etapa de Análise 

e Discussão dos achados que possam dar conta do fenômeno proposto no item 3. 

Objetivos. Como forma de sequencial de análise das categorias, se seguirá a ordem pré-

estabelecida através da TABELA I - Categorias de Análise. 

7.1 Categoria Cuidador 

 

 Dentro do âmbito da assistência direta, segundo SOUZA (2005) a enfermagem se 

baseia no cuidado e este pode ser dividido em dois elementos centrais, os cuidados 

empíricos, que se definem pelas técnicas e práticas do cuidar, como aplicar 

medicamentos, realizar banhos, monitorizar pacientes, realizar curativos etc. Bem como 

um cuidar subjetivo, que compete as ações de atenção, carinho, criatividade, 

sensibilidade, empatia, isto é, aquilo que não pode ser mensurado por técnicas ou 

números, mas por sentimentos. Assim diz SOUZA (2005, p.269): 

 

“A forma, o jeito de cuidar, a sensibilidade, a intuição, o ‘fazer com’, 

a cooperação, a disponibilidade, a participação, o amor, a interação, a 

cientificidade, a autenticidade, o envolvimento, o vínculo compartilhado, a 

espontaneidade, o respeito, a presença, a empatia, o comprometimento, a 

compreensão, a confiança mútua, o estabelecimento de limites, a valorização 

das potencialidades, a visão do outro como único, a percepção da existência 

do outro, o toque delicado, o respeito ao silêncio, a receptividade, a 

observação, a comunicação, o calor humano e o sorriso, são os elementos 

essenciais que fazem a diferença no cuidado.” 

 

O primeiro capítulo do livro de Daniela Arbex, intitulado Pavilhão Afonso Pena, é 

o que aborda mais diretamente o relato de ex-funcionários da instituição sobre as 

condições de trabalho, assistência e quais práticas eram utilizadas por estes para empregar 

algum tipo de tratamento ou tentativa para tratamento, além de evidenciar mais detalhes 

sobre a formação desses profissionais. Basicamente, o capítulo se vale de relatos destes 

funcionários e de alguns pacientes que por ali passaram, construindo a imagem do antigo 

manicômio de Barbacena, trazendo a reconstrução de cenas e cenários vívidos e 

detalhados, e introduzindo o leitor para o contexto que se quer evidenciar, fazendo uso 

muitas vezes também de fotografias, obtidas durante o trabalho de pesquisa da jornalista.  



33 
 

 
 

No capítulo temos a apresentação da unidade que fica situada no Departamento B, 

local destinado a receber homens que não dispunham das condições para executar algum 

trabalho remunerado. Esta construção de realidade é feita pelos relatos dos funcionários 

Marlene Laureano, contratada para executar a função de atendente de Enfermagem, pelo 

médico psiquiatra Ronaldo Simões Coelho, e pela funcionária Francisca Moreira dos 

Reis, cozinheira que tentou realizar o curso de atendente de Enfermagem, mas desistiu 

diante das atrocidades observadas.  

Levando-se em consideração as três categorias de análise proposta por este 

trabalho, iniciamos a leitura à procura do item 1. Cuidador. O primeiro passo para 

compreender quem era esse profissional foi estabelecer o que de fato se caracterizava 

como profissional de Enfermagem, visto que o livro não trata diretamente da categoria. 

O capítulo traz essa caracterização indiretamente por relatos, principalmente levando-se 

em conta que a própria categoria profissional de Enfermagem ainda se fazia como uma 

área que buscava estabelecer suas bases científicas e profissionais, ao contrário de outras 

áreas já consolidadas há mais tempo, como a Medicina. Assim, a fim de se ter uma 

definição clara e abrangente sobre o que porventura poderia ser classificado como 

profissional de Enfermagem, levou-se em consideração a definição adotada pelo presente 

estudo, da Enfermagem enquanto atendimento às necessidades do outro, estimulando sua 

autonomia e para atingir tal meta colaborar com outras categorias que já realizavam suas 

intervenções.  

Cabe ressaltar que a categoria profissional de Enfermagem ainda é uma área 

relativamente nova e durante todo o século XIX e XX, desde sua origem com Florence 

Nightingale na Inglaterra e especificamente no Brasil com Anna Nery, a partir de 1860, 

luta para definir as bases profissionais e científicas da categoria.  

Para além da ação de cuidar, enquanto elemento comum e inerente à espécie 

humana, a Enfermagem começa a despertar como profissão pelo desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos especializados. Outro elemento importante nessa 

profissionalização do cuidar, é o surgimento da primeira escola de Enfermagem do país 

no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, em pleno final do século XIX, exatamente no 

dia 27 de setembro de 1890. Segundo PAVA & NEVES, (2011, p.146): 

 

“o ensino de Enfermagem iniciou com o decreto 791/1890 assinado pelo Chefe 

de Governo Provisório da República, Marechal Deodoro da Fonseca, o curso 

teve implementado em seu currículo desde noções práticas de propedêuticas 

até administração interna das enfermarias, surgindo assim a primeira escola 
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de Enfermagem brasileira, denominada de Escola Profissional de Enfermeiros 

e Enfermeiras do Hospício Nacional de Alienados.” 

 

Importante ressaltar que esta Escola foi criada exatamente anexa ao Hospício 

Pedro II, até então dirigido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, PAVA & 

NEVES (2011 p.146), mostrando o quanto o surgimento da Enfermagem, enquanto 

categoria profissional, está intrinsecamente ligado a instituições religiosas e destinadas 

aos cuidados psiquiátricos. Ressalta-se também a importância desta categoria ao novo 

‘método’ de tratamento que as esferas oficiais propunham aos ‘acometidos pela loucura’, 

denominação dada àqueles pacientes como portadores de transtornos mentais. Trazendo 

para o contexto do livro de Arbex, fica claro que a fundação do Manicômio de Barbacena, 

em 1903, está associada à consolidação da categoria de Enfermagem e no estabelecimento 

dos conhecimentos embrionários necessários para execução desta profissão. Logo, a 

existência e manutenção da instituição psiquiátrica esteve muitas vezes à mercê de uma 

Enfermagem ainda desprovida de especialização, cientificidade e perícia em suas ações.  

Feita esta primeira ressalva, nos aproximamos ao perfil profissional de Marlene 

Laureano, que é utilizado pela autora para apresentar o Manicômio Barbacena ao leitor. 

Quem é esta funcionária que serve de alicerce a autora e faz parte do quadro de 

trabalhadores destinados a prestar cuidados aos pacientes? A partir da leitura do primeiro 

capítulo, descobrimos que se trata de uma jovem, de 20 anos de idade, de origem de 

família de classe média baixa, com ensino médio completo sem experiência prévia na 

função que pretendia realizar e para qual prestou um concurso público, a princípio de 

atendente psiquiátrica.  

 Levando-se em consideração o cargo de atendente psiquiátrico em questão, é que 

podemos perceber a complexidade no exercício da profissão de Enfermagem e os 

cuidados prestados por estes atendentes. A definição dúbia de quem era esse profissional 

explica-se pelo surgimento de duas a categorias que a priori desempenhavam funções 

similares. Mas afinal de contas, o que são os atendentes psiquiátricos? Em busca dessa 

resposta, repousemos nossas vistas no estudo de SILVA, (2013), no qual a pesquisadora 

realiza uma análise muito rica sobre o acompanhamento terapêutico no Brasil, onde ela 

analisa o surgimento dessa categoria associada a uma tentativa de luta antimanicomial, já 

na década de 60, e pelo estabelecimento de acompanhantes terapêuticos que atuariam, na 

concepção ideal, com os pacientes na modalidade extramuros, visando uma aproximação 

dos profissionais tradicionais ao cotidiano desses pacientes. Assim, SILVA (2013, p.4) 

relata: 
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"No início da década de 1960, surgiram no Brasil as primeiras 

comunidades terapêuticas com os ideais da antipsiquiatria, que envolvia um 

questionamento acerca dos métodos utilizados junto à população de doentes 

mentais, tais como internação e procedimentos aversivos.”  

 

 Contudo, com o advento do golpe militar de 1964 e pelo acirramento da ditadura 

no país em 1968 os caminhos dessa revolução psiquiátrica encontram um revés 

importante. Segundo a mesma autora: 

 

“Ao se analisar a história da saúde pública no Brasil, desde o golpe militar 

de 1964, período em que o Governo Federal mantinha uma política de apoio 

econômico privilegiado ao setor privado, observa-se a manutenção de clínicas 

psiquiátricas nos modelos manicomiais e, com isso, reduzia-se o investimento 

na saúde pública. Neste momento histórico, ocorre a proliferação de novos 

hospitais psiquiátricos com a retomada do modelo asilar manicomial. Havia, 

portanto, um interesse econômico na manutenção dos manicômios ou clínicas 

psiquiátricas de modelo manicomial, atingindo os ideais das comunidades 

terapêuticas e de todo o pensamento da contracultura das décadas de 1960 e 

1970.” SILVA (2013, p.6) 

 

Exatamente nesse momento que a nomenclatura do acompanhante terapêutico 

culmina em diferentes formatos, como o de auxiliar psiquiátrico, atendente psiquiátrico 

entre outros, denotando um confronto de concepções de modelos de atenção à saúde 

mental existentes na época. Retomando para o livro Holocausto Brasileiro, onde a autora 

se faz do perfil profissional de Marlene, justamente neste período de choques de vertentes 

ideológicas, Marlene Laureano representa exatamente a tentativa do modelo manicomial 

de se manter como o modelo vigente, ressignificando uma categoria, ‘atendente 

psiquiátrico’, que a priori nasce para quebrar o paradigma do enclausuramento, mas em 

contrapartida, se constitui, justamente, como mais um elemento que sustenta esta vertente 

manicomial em Barbacena.  

Outro fator interessante, é perceber que para atuar como atendente psiquiátrico, não 

havia necessidade de nenhuma especialização profissional na área da saúde, justamente 

porque por princípio a criação de vínculo entre paciente e atendente, não necessariamente, 

passaria por domínio técnico de saberes institucionalizados, sendo muitas vezes 

praticados por pessoas sem formação, estudantes de Psicologia, Medicina ou 

Enfermagem, o que era comum dentro de instituições totais e tradicionais, como os 

antigos manicômios. Assim, neste contexto SILVA (2013, p.7) diz: 
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“o acompanhante terapêutico era tomado como um profissional coadjuvante 

no trabalho psiquiátrico tradicional, ou seja, o trabalho deste profissional era 

reconhecido, pois tinha um valor de intervenção para o paciente que 

geralmente era o acompanhamento e a contenção, mas tal trabalho era 

supervisionado, havendo uma ausência de identidade profissional”. 

 

Dentro de uma instituição medicalocêntrica como era Barbacena e sem a referência 

da existência de enfermeiros, no que tange na formação tradicional que temos hoje desses 

profissionais, como agentes e supervisores dos serviços do cuidado, toda essa esfera 

ficava relegada a trabalhadores sem experiência ou formação prévia, supervisionados por 

profissionais que não tinham formação para o cuidado, como médicos ou freiras. É 

possível que, talvez, essas sejam algumas dos importantes para que as condições daquele 

lugar fossem precárias, frente a qualquer tentativa de restabelecer a saúde mental de um 

indivíduo. 

Infere-se também, que possivelmente, ao não especializar os seus serviços de 

cuidados, as instituições acabam por baratear a contratação da mão de obra, garantindo 

assim que os gastos não fossem excessivos com os ‘esquecidos’ da sociedade à época, 

visto que garantir que nesses locais existisse um contingente adequado de profissionais, 

e que estes obtivessem formação adequada para tal, seria necessário um investimento 

muito maior. Também é importante destacar que a contratação de especialistas traria, 

consequentemente, a chance de correr maiores riscos de denúncias das práticas propostas, 

visto que, o maior número de profissionais capacitados necessariamente favorece a 

presença de olhos mais criteriosos que percebem abusos e têm voz para questionar 

práticas. 

Não há nenhuma menção sobre algum curso de especialização cursado por Marlene 

para exercer a função de atendente psiquiátrica e mais adiante neste capítulo somos 

informados que muitos cargos ali são distribuídos sem pré-requisito algum. Assim é 

colocado no livro de Arbex (2013): 

 

“[...] além de moradores que viam no lugar a chance de um emprego bem 

remunerado, apesar da pouca qualificação dos candidatos. Mesmo com 

baixíssimo nível de escolaridade, os barbacenenses trocavam postos de 

trabalho por votos. Muitos coronéis da política mineira “nasceram” junto com 

o Colônia, transformando o hospital em grande curral eleitoral.” 

(p. 28) 
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De imediato, fica claro que a autora nos indica que não há preocupação por parte 

da instituição em garantir um corpo profissional especializado e capaz de atender e cuidar 

de pacientes psiquiátricos, mas sim criar um depósito de pacientes e um curral eleitoral.  

O próximo personagem mencionado pela autora para ilustrar o capítulo sobre a ótica 

de quem presta cuidados aos doentes fica por conta do funcionário Geraldo Magela 

Franco, contratado inicialmente como vigia, mas levado ao cargo de prestador de 

cuidados e onde permaneceu entre 1969 até 1998, “mesmo não tendo a formação 

adequada para lidar com os pacientes,” mas que aprendeu a trabalhar “na cartilha dos 

funcionários mais antigos do que ele.” ARBEX (2013, p.31). 

O seu relato exemplifica que cuidados, administração de medicamentos ou mesmo 

a aplicação de eletroconvulsoterapia, denominada de eletrochoque por ele, era usado 

indiscriminadamente e sobre este último cabe uma importante análise que exemplifica 

como a precariedade e o descaso de autoridades ocasionou o holocausto brasileiro. 

 Segundo GUIMARÃES et al (2018) o uso de convulsoterapia era um consenso no 

meio médico já no início do século XX, como um atenuador de efeitos psicóticos. Durante 

muitas décadas, diversas técnicas foram empregadas para ocasionar convulsões em 

pacientes, como o uso de medicamentos, malarioterapia, insulinoterapia, porém sem 

controle ideal para iniciar ou finalizar as crises convulsivas. Em 1937, dois 

neuropsiquiatras italianos utilizaram pela primeira vez a eletricidade para desencadear a 

crise convulsiva, denominando esta técnica como eletroconvulsoterapia (ECT). Porém, 

por se tratar de uma técnica experimental e demasiadamente nova, não havia controles 

sobre o seu uso, muito menos protocolos terapêuticos estabelecidos pela comunidade 

médica, o que abriu a possibilidade de uso por profissionais leigos que usavam esse meio 

de forma indiscriminada, punitiva ou mesmo sádica.  

Cabe ressaltar que a falta de profissionais especializados, como enfermeiros aptos 

a atuar em saúde mental, como era o caso do Geraldo Magela Franco, favoreceu o uso 

inadequado de uma técnica nova, assim como relatado por ele “Basta dizer que os 

eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes, a energia elétrica da cidade 

não era suficiente para aguentar a carga. Muitos morriam, outros sofriam fraturas 

graves.” ARBEX (2013, p.31).  O uso indevido de ECT foi possível de ser construído 

dentro dos muros de Barbacena e, provavelmente, dentro de muitas outras instituições no 

território brasileiro. A falta de especialização, de cientificidade, de profissionalismo e de 

contingente de profissionais que fossem capazes de julgar ações como necessárias ou não, 
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favoreceu o cometimento de crimes pelo Estado brasileiro por meio de instituições 

destinadas a tratar/cuidar de seres humanos portadores de transtornos mentais. 

No decorrer do capítulo temos a continuidade dessa lógica, o emprego de 

profissionais de forma improvisada na prática dos cuidados e da manutenção de uma 

terapêutica estabelecida por critérios médicos. Francisca Moreira dos Reis é a próxima 

personagem nesta apresentação importante realizada pela autora, uma cozinheira que 

tinha se candidatado à vaga de Atendente de Enfermagem. Sobre a sua experiência 

analisemos este trecho:  

 

“Ela e outras vinte mulheres foram sorteadas para realizar uma sessão de 

choque nos pacientes masculinos do pavilhão Afonso Pena, escolhidos 

aleatoriamente para o exercício. Chiquinha, como é conhecida, jamais havia 

feito nada parecido na vida, por isso, não sabia como iria reagir na hora das 

descargas. Decidiu que assistiria aos colegas na prova prática, para, depois, 

iniciar o teste. 

A colega Maria do Carmo, que também era da cozinha, foi a primeira a tentar. 

Cortou um pedaço de cobertor, encheu a boca do paciente, que a esta altura 

já estava amarrado na cama, molhou a testa dele e começou o procedimento. 

Contou mentalmente um, dois, três e aproximou os eletrodos das têmporas de 

sua cobaia, sem nenhum tipo de anestesia. Ligou a engenhoca na voltagem 

110 e, após nova contagem, 120 de carga. O coração da jovem vítima não 

resistiu. O paciente morreu ali mesmo, de parada cardíaca, na frente de todos. 

Estarrecidas, as candidatas se mantiveram em silêncio.” (p. 33 - 34) 

 

O que observamos aqui é uma representação fiel de como os serviços, os cuidados 

e a terapêutica eram empregues nesta instituição, a base de muito improviso e sem 

respaldo técnico, colocando os potenciais trabalhadores responsáveis pelos cuidados, isto 

é, enfermeiros, em condições submissas e altamente passivas diante dos procedimentos 

técnicos realizados. Dessa forma, não ter profissionais capacitados, reflexivos e 

escolhidos aleatoriamente não se torna obra meramente do acaso, mas uma grande 

estratégia de manutenção de todo o sistema que imperava naquela instituição. Termos 

como “não sabia como iria reagir” e “Estarrecidas, as candidatas se mantiveram em 

silêncio” são prováveis reflexos desejados por aqueles que gerenciavam este sistema e 

detinham o poder de decisão sobre o que era feito, como era feito e quem podia realizar 

as ações dentro da instituição.  

Cabe salientar que o início da profissão e da categoria Enfermagem sempre esteve 

atrelado à questão da submissão médica. ANDRADE (2007, p.97) salienta que a 

Enfermagem pensada por Florence: 
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“preconizava que as enfermeiras deveriam estar submetidas a uma 

forte organização disciplinar, cuja finalidade exclusiva era capacitá-las para 

a execução inteligente das tarefas ordenadas pelos médicos, constituindo, 

assim, toda a prática de Enfermagem. Tais ordens eram executadas para a 

satisfação dos próprios médicos, por terem suas determinações respeitadas.” 

 

 Assim, temos uma Enfermagem seminal passiva, sem posição, sem reflexão, que 

aceita ordens e cumpre o que lhe foi dito, visto que não possui conhecimento prévio sobre 

o que está fazendo e nem formação para questionar o que lhe parece equivocado. 

Trazendo para a discussão os pensamentos de Paulo Freire, no seu livro “Educação como 

Prática da Liberdade” (1967) e aproximando a realidade desta Enfermagem apresentada 

no livro, temos o que o autor chama de homem oprimido, direcionado, passivo, 

comandado pelo poder de uma minoria, visto que está privado do conhecimento inerente 

para prática do cuidar. Assim o autor fala desse homem: 

 

 “Uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem moderno, está 

em que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade 

organizada, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem o 

saber, à sua capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das decisões. 

As tarefas de seu tempo não são captadas pelo que as interpreta e lhes entrega 

em forma de receita, de prescrição a ser seguida. E, quando julga que se salva 

seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação, 

sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado: já não é sujeito. Rebaixa-

se a puro objeto. Coisifica-se.” (FREIRE, p.43, 1967)  

 

Portanto, à época temos uma Enfermagem coisificada, que aceita o que lhe é dito e 

apenas executa, sem capacidade de pensar no que faz, sobre o entorno que a compreende 

e sem o poder de mudar a sua realidade e a dos pacientes que estão sob seus cuidados, 

permitindo assim a manutenção de todo aquele sistema institucional e ideológico 

construído. Não é de se espantar que poucos foram os profissionais que se recusaram e 

lutaram contra essa realidade naquele momento. Tomando como referência a própria cena 

indicada no livro, o máximo que temos é a desistência de alguns profissionais de continuar 

com a sessão de choques, mas não há qualquer menção sobre se aquele momento, aquele 

contexto e aquela prática deviam estar acontecendo ou não. Retomando FREIRE (1967), 

o homem desprovido de conhecimento, de voz, de reflexão e criticidade é um ser que 

aceita o absurdo, não é um homem livre, mas um ser oprimido, que estarrecido 

simplesmente fica em silêncio. 

Cabe salientar aqui que esta leitura não é uma crítica direta aos personagens que 

são trazidos pela jornalista ao seu livro, não se trata de um julgamento onde está pesquisa 

tenta encontrar os culpados e os inocentes, mas sobretudo evidenciar um sistema que 
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propiciou que sujeitos oprimidos fossem coisificados em sua profissão e permitissem o 

extermínio de milhares indivíduos fragilizados por suas condições de saúde.  

Outro trecho importante, que ilustra o quanto essa forma de improviso e uso de mão 

de obra desqualificada para sustentar um sistema de encarceramento foi usada, é 

evidenciado em um trecho do mesmo capítulo. Eis o que ele diz: 

 

“A mãe de Francisca começou a trabalhar no pavilhão Crispim, que 

abrigava 350 mulheres, sendo responsável pela limpeza da ala e pela higiene 

das pacientes. Sem saber ler nem escrever, distribuía pelas cores os dois 

únicos comprimidos disponíveis na farmácia: Amplictil e Diazepam. Quando 

a intenção era acalmar os ânimos, ela lançava mão de dois rosas, com efeito 

sedativo. Para reduzir a ansiedade, usava dois azuis.” (p.37) 

 

Este trecho é rico em descrever como a terapêutica era encarada na instituição. 

Basicamente temos uma funcionária, contratada, a priori, para realizar limpeza no local, 

que foi levada a posição de quem aplica medicamentos, análoga a uma das atribuições do 

enfermeiro além disso, de realizar o julgamento clínico para diferenciar momentos entre 

contenção de ânimos, o que podemos entender como sedação e quadros de ansiedade.  

Cabe salientar que o Amplictil, nome comercial da Clorpromazina, foi um 

medicamento divisor de águas na história da psiquiatria. Os testes clínicos para seu uso 

em casos de esquizofrenias datam de meados da década de 50 do século XX, abrindo 

espaço para uma nova psiquiatria, a neuropsiquiatria, baseada em modelos da biologia 

molecular e da transmissão sináptica, tornando-se, assim, um dos primeiros antipsicóticos 

e sendo um dos mais comuns entre os antipsicóticos convencionais até hoje, PORTO 

(2018). O seu uso está intimamente ligado ao tratamento de distúrbios psicóticos e deve 

ser usado de forma contínua a fim de estabilizar o quadro do paciente. A referida 

utilização de forma esporádica, para sedar pacientes agitados, o que se relaciona mais aos 

seus efeitos adversos do que propriamente com sua ação farmacológica no controle das 

psicoses, ou até mesmo na tentativa de tornar um paciente em quadro agudo novamente 

apto a conviver com segurança em sociedade.  

Logo, diante de ações puramente pontuais, a cronificação torna-se um caminho 

natural. Alguns teóricos, tratando exatamente do assunto, entendem que “o único 

responsável pela cronificação de casos psiquiátricos são os manicômios.” DIAS (2014, 

p.20). Nesse discurso, autores como Basaglia, Goffman e Rotelli, PANDE & 

AMARANTE (2011), defendem que a organização institucional é a principal causadora 

da cronificação em pacientes.  
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Por fim, dentro desse item ‘Categoria Cuidador’, cabe construir quem é esse sujeito 

objetificado e analisar o seu papel naquele momento na sociedade brasileira. Estamos 

falando majoritariamente da figura da mulher, ser este historicamente destinado a prática 

do cuidado e que possuía e possui um lugar de voz dentro de uma sociedade 

ideologicamente construída. Cabe ressaltar que a mulher até o século XIX era um ser 

socialmente destinado ao lar e que suas atribuições eram intrinsecamente ligadas ao 

espaço privado, ao cuidar dos filhos, do esposo e prezar pela organização da família a 

partir das ordens do marido, chefe inquestionável da casa. A isto, WEBER (1991) 

classifica como Patriarcalismo, onde segundo o autor, temos o “estabelecimento de 

vínculos pessoais entre o senhor, os demais membros da família e os servos”, e tem como 

fundamento a autoridade do chefe da família. Essa autoridade se baseia na tradição, ou 

seja, “na crença da inviolabilidade daquilo que foi assim desde sempre” (WEBER, 1991, 

p. 234), e no arbítrio pessoal do senhor, sempre limitado pelas normas “sagradas pela 

tradição”. 

Já no século XX, segundo REZENDE (2015) por necessidade advindas das 

Revolução Industriais, pela inserção da mulher no mercado de trabalho, houve uma 

progressiva modificação dessa lógica, onde a mulher não só deveria cuidar da casa, mas 

também exercer uma atividade fora dela, visto que uma nova sociedade de consumo pedia 

novos consumidores e para isto ocorrer necessariamente novos assalariados seriam 

requisitados, além é claro, de incrementar mais a mão de obra nas fábricas e dar conta de 

demandas de uma sociedade mais urbana, com população maior e que necessariamente 

ficava mais doente e precisava de mais instrução para trabalhar. Porém, as modificações 

deveriam ‘respeitar um certo limite de autonomia’, isto é, a mulher ‘naturalmente’ seria 

levada a atividades que possuíssem maior afinidade, aquelas próximas das quais ela já 

realizava em casa, como educar os filhos ou cuidar dos doentes da família, sendo 

direcionada assim ao Magistério e Enfermagem. Porém, profissões estas levadas como 

inferiores às profissões masculinas, tanto no sentido de remuneração quanto de prestígio 

social, como a Medicina, a Engenharia ou o Direito. Assim SPINDOLA (2000, p.357) se 

refere a este processo: 

 

 “Foi só deslocar uma cultura pronta, que era da mulher, mãe e esposa 

no espaço privado cuidando da casa, dos filhos e do marido, para o espaço 

público: substitui-se, neutralizando, a casa pelo hospital, os filhos pelos 

sujeitos do cuidado, o povo e o marido pelo médico.” 
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Logo, a mulher que assume esse papel que “naturalmente” lhe é oferecido, a de 

responsável pelo cuidado de pacientes, entra em uma lógica que apresenta maior liberdade 

do que fora antes, o da mulher submissa ao homem dentro de casa, mas uma liberdade 

limitada, visto que a ela não foi oferecido nenhuma capacidade de autonomia em suas 

práticas, assumindo o papel de uma Enfermagem coisificada e submissa ao seu novo 

homem líder, a equipe médica, lembrando que durante séculos o exercício da Medicina 

era uma exclusividade masculina.  

Como parâmetro podemos usar os dados fornecidos pela a Association of American 

Medical Colleges (AAMC) sobre a carreira de Medicina nos anos 60 nos EUA, onde 90% 

dos candidatos eram do sexo masculino e em 1961 o “perfil do médico americano era 

descrito como sendo homem, branco, protestante, da classe média-alta e filho de médico” 

MACHADO (2003, p. 127). No Brasil, segundo SCHEFFER & CASSENOTE (2013), 

que realizou um levantamento sobre o total de médicos brasileiros entre 1910 e 2010 além 

da proporção de homens e mulheres dentro da categoria neste período, afirma que até 

1960 as mulheres nunca passaram de 20% do total de profissionais da área.  

Já quando entramos na realidade da Enfermagem os valores são opostos. Levando 

em consideração a Pesquisa Perfil da Enfermagem, realizada em parceria entre o 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no 

ano de 2015, relata que a profissão é predominantemente feminina no Brasil, sendo 

composta por 84,6% de mulheres. Outra pesquisa, realizada na Escola de Enfermagem da 

USP (COSTA 2016), contabilizou o número de homens e mulheres formados pela escola 

entre os anos de 1940 e 1990 e chegou à média de 2,37 % de homens graduados em 

Enfermagem contra 97,63% de mulheres formadas no mesmo período. Portanto, tais 

números fortalecem a concepção de que ambas as profissões representam arquétipos de 

gêneros distintos e como dentro de uma sociedade machista a mulher é inferior ao homem, 

logo a profissão mais ligada ao homem apresenta maior prestígio e maior autonomia, 

principalmente quando falamos de décadas atrás.  

Diante da presença desse profissional responsável pela prática dos cuidados e que 

a história convencionou a chamar de Enfermagem, cabe a nós pensar e analisar qual era 

a força gerenciadora dessa mão de obra, quem a selecionava, quem a destinava aos postos 

de trabalhos e quem quantificava o efetivo adequado de profissionais frente às demandas 

que Barbacena impunha, visto que a mão de quem executava de fato as tarefas ainda era 

demasiadamente amadora. Para este passo no processo passamos ao próximo tópico desta 

pesquisa.  
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7.2 Categoria Gerenciador 

 

Quando passamos para a Categoria Gerenciador é importante primeiro entender ao 

que se refere especificamente essa denominação para a Enfermagem. Segundo MORORÓ 

(2017), na esfera gerencial, compreendemos o enfermeiro como aquele profissional que 

“desenvolve ações voltadas para organização do trabalho e de recursos humanos, cujo 

propósito, é de viabilizar as condições adequadas tanto para a oferta do cuidado ao 

paciente como para a atuação da equipe de Enfermagem.”  MORORÓ, (2017 p. 324). 

Dentro dessa concepção é que faremos a leitura e análise dos trechos propostos no escopo 

deste trabalho. 

A presença do papel do gerenciador entre todos os capítulos é demasiadamente 

escassa, denotando que a organização, o controle e a administração dos trabalhadores 

responsáveis pelos cuidados eram muito precários. Indo além disso, sabendo que estamos 

tratando de fatos que historicamente já se confirmaram como nefastos na história da 

psiquiatria brasileira e da própria história da nossa sociedade, como foi o Hospital Colônia 

de Barbacena. Encontrar as vozes que assumem esse papel de liderança, na gestão do 

cuidado, torna-se demasiadamente problemático, visto que, muitos dos personagens do 

passado passaram impunes com relação às suas ações e convenientemente esquecer ou 

fingir que nada aconteceu é uma ação deliberadamente estratégica, a fim de manter as 

coisas como estão. Portanto, não é de nenhuma estranheza que muitos dos personagens 

presentes no contexto da instituição negaram a se pronunciar sobre o ocorrido, onde 

temos, por exemplo, integrantes da Igreja Católica, mais especificamente freiras, que 

faziam parte da cúpula administrativa do manicômio de Barbacena, e que se silenciaram 

sobre os abusos que eram notoriamente cometidos, neste caso, indicando a possibilidade 

de serem coniventes com o ocorrido. Fatos estes relatados pela própria escritora Daniela 

Arbex em uma entrevista ao jornalista Pedro Zambarda de Araújo do Site Cabine 

Literária, em novembro de 2016. ARAÚJO (2016) 

  Exatamente sobre este ponto que esta pesquisa se debruça, neste momento, e 

coloca à tona o papel das instituições religiosas como força organizadora e gerenciadora 

dos cuidados dentro da instituição de Barbacena. Historicamente, a Enfermagem esteve 

muito ligada à função religiosa, sendo muitas vezes associada a vocação do enfermeiro 

ao cristianismo, uma vez que presta cuidados aos enfermos, se aproximando de uma 

representação social caridosa. Segundo SANGLARD (2021), esta visão de mistura de 

categorias, a profissional e religiosa, já acontece na Europa desde a Idade Média, onde os 
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locais destinados ao recebimento e cuidados dos enfermos, muito deles marginalizados 

pelo estigma da peste, são de controle de religiosos com caráter social e atuam sob a ótica 

do cristianismo. Indo em consonância a esta ideias, CARDOSO (2004), afirma que na 

idade média e até meados do século XVIII, com surgimento do iluminismo e crescimento 

das ideais científicos, tem-se que: 

 

“[...] havia a concepção de que a doença era um castigo para o 

pecador, e acreditava-se também que a alma tivesse um caráter importante na 

recuperação do doente. Por isso, todo o trabalho de cura e salvação da alma, 

todo o esforço se canalizava direcionado para a salvação após a morte. Com 

isso, o caráter de sacerdócio junto às práticas de Enfermagem também toma 

proporções importantes.” (p. 12)” 

 

Dentro do cenário brasileiro, os cuidados de Enfermagem também nascem dentro 

dessa lógica religiosa a partir dos padres Jesuítas, que em união a ação de voluntários 

religiosos e escravos, próximos a conventos e paróquias fundam as Santas Casas de 

Misericórdia, a partir de 1543, GEOVANINI et al (1995). Cabe destacar que até final do 

período monárquico brasileiro, que ocorreu em 1889 com a Proclamação da República, 

segundo GOMES et al (2005, p.507):  "a Igreja Católica, instituição incorporada ao 

Estado, é a responsável pela administração e pelos cuidados aos doentes, na maioria dos 

hospitais brasileiros, com destaque para as Santas Casas de Misericórdia.”. 

Somente no século XX, a partir de ações de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, 

médicos e epidemiologistas preocupados com as grandes epidemias que assolam o país e 

que ocasionam grandes prejuízos sociais e econômicos, é que mudanças se iniciam. 

Temos assim, a adoção de políticas públicas de saúde na esfera Federal, pela criação do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, pelo incremento da mão de trabalho médica 

especializada como força diretora majoritariamente dos hospitais, e pela procura de 

profissionais capacitados para o exercício de sua função, resultando nestes esforços a 

busca por uma Enfermagem especializada, e a criação de normas legais para o ensino e 

exercício da Enfermagem. Disso, com esforços e cooperação entre americanos e 

brasileiros, principalmente pelo incentivo da fundação Rockefeller ao Estado Brasileiro, 

em pleno Rio de Janeiro, então capital do país, é fundado uma Escola Padrão para o ensino 

de Enfermagem, a Escola Ana Néri. Cabe destacar que esta escola seguia o modelo de 
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ensino e prática de Enfermagem a partir do parâmetro estabelecido por Florence 

Nightingale na Inglaterra. (PAIXÃO, 1979), (GEOVANINI, 1995).  

É neste limiar de concepções de Enfermagem, entre a visão religiosa e a científica, 

que o Manicômio de Barbacena nasce. No princípio do século XX, até a fundação e 

adoção do modelo nightingaleano como modelo de Enfermagem a ser seguido, “irmãs de 

caridade, ainda desenvolviam a Enfermagem na maior parte dos hospitais, sem que para 

isso possuíssem preparo específico”, além de muitas congregações religiosas serem as 

responsáveis pelo desenvolvimento de escolas de Enfermagem pelo país. Importante 

também dizer que neste período, surge o movimento da Igreja da Neocristandade, que 

anseia por formar e especializar membros da instituição de Roma, dando abertura, por 

exemplo, para o número de escolas de Enfermagem de cunho religioso, e entre elas a 

própria Escola de Enfermeiras do Hospital São Paulo na cidade de São Paulo. PADILHA 

(2005), SILVA (2007). 

Portanto, seria muito prudente que essa figura da freira estivesse não só na base 

da fundação do Hospital Colônia Psiquiátrico de Barbacena, lembrando que o próprio 

manicômio é fundado em 1903 com o apoio da Igreja Católica, bem como personagem 

na administração nos anos que se seguem, visto que somente em 7 de julho de 1933 que 

a primeira escola de Enfermagem do Estado de Minas Gerais, a Escola de Enfermagem 

Carlos Chagas, se faz presente, surgindo coordenada pela Faculdade de Medicina, 

seguindo o Sistema Nightingale de formação de enfermeiras. SANTOS (2004). São trinta 

anos de hiato entre a fundação do manicômio e a fundação da primeira escola de 

Enfermagem no Estado, portanto, é muito provável que as forças dirigentes por muito 

tempo, dentro da instituição de Barbacena também estivesse ligada à igreja católica, visto 

ainda o atraso possivelmente existente entre a fundação de uma escola de Enfermagem 

padrão até a plena existência de profissionais preparados e com formação padronizada 

conforme um modelo de Enfermagem preconizado no cotidiano profissional de Minas 

Gerais. 

Como prova dessa leitura e trazendo para a discussão passagens do livro da 

jornalista que corroboram com esta hipótese podemos citar os inúmeros trechos em que 

a figura da freira é colocada como força central no discurso. Já no primeiro capítulo, entre 

algumas fotos que são impressas temos a divulgação de uma foto que denota a 

centralidade dessa categoria. Vide abaixo: 
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ARBEX (2013, p.36) 

Ao analisar a foto colocada devido ao caso da paciente Conceição Machado, que 

está à esquerda da freira, da qual não temos o nome, pressupomos a importância dela. 

Antes de tudo, quem ocupa uma posição de centralidade na imagem é a freira, de um lado 

está a paciente que se refere ao trecho, do outro lado, provavelmente uma profissional de 

saúde, se destacando das demais por estar trajando uma roupa branca e limpa, além de 

ambas, freira e profissional, serem uma das poucas mulheres brancas da foto como um 

todo. Outro ponto que podemos destacar dessa foto é o contingente disponível de 

profissionais. No máximo, podemos presumir que há duas ou três profissionais, contando 

a freira e sua colega de trabalho ao lado na foto, para um número elevado de pacientes 

dispostos no pátio, denotando o inadequado dimensionamento de profissionais, bem 

como a sobrecarga de atividades existentes. Mesmo a foto sendo bem posterior à 

inauguração da Escola de Enfermagem Carlos Chagas, em 1933, visto que, 

provavelmente, a foto seria posterior a 1942, ano em que Conceição Machado é internada 

em Barbacena, ainda encontramos Freiras que atuam na instituição.  

Interessante salientar que a necessidade de se colocar profissionais aptos a 

gerência de Enfermagem foi um desejo que se iniciou com a fundação da instituição de 

Barbacena, ao menos nos discursos oficiais do estado de Minas Gerais. No ano de 1903, 

o estado mineiro elabora um regulamento que organiza a assistência aos alienados no 
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estado, salientando a necessidade de existência de um hospital específico e de uma 

colônia anexa ao recebimento desses pacientes. A demanda por internação psiquiátrica, 

na época, não estava sendo suprida pela parceria do Estado de Minas Gerais com o Estado 

do Rio de Janeiro, o qual recebia os pacientes mineiros pelo Hospital Nacional de 

Alienados, oferecendo apenas 25 leitos. Ainda em Minas Gerais, havia o uso das cadeias 

públicas e anexos aos Hospitais da Santa Casa de Misericórdia nas cidades São João Del 

Rey e Diamantina, como forma para suprir a demanda. TEIXEIRA (2012). 

Dentro dessa necessidade, o quadro de funcionários para a nova instituição em 

Barbacena previa: um diretor, encarregado da direção científica e administrativa do 

estabelecimento; um escriturário; um auxiliar; um almoxarife; um farmacêutico; um 

porteiro e médicos auxiliares na proporção de um para cem doentes. TEIXEIRA (2012, 

p. 136).  Além desse grupo profissional, cabia ao diretor a contratação de um enfermeiro 

e uma enfermeira chefes, dos segundos enfermeiros e inspetores de enfermaria 

necessários, assim como cozinheiros e serventes. TEIXEIRA (2012, p. 136).   

Usando como base o mesmo estudo de TEIXEIRA (2012) o primeiro enfermeiro 

chefe contratado pelo estado para trabalhar em Barbacena foi Alfredo Lima, com 

ordenado de 130 mil réis, não ficando longe do salário de um jardineiro na época, que 

ficava em torno de 120 mil réis a 150 mil réis, e muito distante do já prestigiado salário 

de auxiliar médico de 400 mil réis, I. Isto denota que o cargo de Enfermeiro Chefe não 

era demasiadamente prestigiado e soaria dissonante exigir elevada formação para o 

exercício da função, em virtude da baixa remuneração. Com relação a esta função, 

segundo o mesmo autor (p.115) este era o regimento interno da assistência da 

Enfermagem:  

 

[...] Dos enfermeiros e enfermeiras chefes A estes empregados 

compete:  

1. Zelar pela limpesa das cellulas, dormitorios e mais dependencias 

do pavilhão ou secção a seu cargo.  

2. Tratar os doentes com carinho e respeito. 

3. Acompanhar o medico na visita.  

4. Distribuir o serviço pelos segundos enfermeiros e inspectores, 

fiscalisando-os no cumprimento dos deveres à seu cargo.  

5. Ter um numero certo de objetos, louça e roupas necessárias ao 

serviço do respectivo pavilhão ou secção, responsabilisando-se pela 

conservação dos mesmos; e dar, no caso de desapparecimento ou estrago de 

qualquer objeto sob sua guarda, immediato conhecimento ao almoxarife e este 

ao Director.  



48 
 

 
 

6. Administrar os medicamentos prescriptos aos doentes nas horas 

determinadas, e no caso de duvida consultar ao Director.  

7. Acompanhar os doentes aos banhos.  

8. Organisar o horário para inspecção nocturna.  

Segundos enfermeiros e inspectores A estes compete: 

 1. Acompanhar durante o dia aos doentes e velar durante a noite, 

sendo esse serviço feito de accordo com o horário estabelecido pelo enfermeiro 

chefe da respectiva secção.  

2. Executar com zelo e promptidão as determinações do enfermeiro 

chefe no que disser respeito ao tratamento dos doentes, boa ordem e asseio da 

secção e suas dependências.  

3. Prohibição absoluta de qualquer violência ou desrespeito aos 

alienados. Logo que s’isso houver noticia exacta caberá ao enfermeiro chefe 

participar ao Director.   

TEXEIRA (2012, p.115) 

 

O trecho é muito importante para termos a noção do que era desejável na atuação 

de um enfermeiro neste período de formação do Antigo Hospital Colônia de Barbacena. 

O fator que mais sobressalta neste comunicado é a necessidade constante de reafirmar 

que os enfermeiros de forma geral não devam fazer uso da violência como forma de 

trabalho com os alienados. Através de um olhar superficial este discurso parece 

condizente, contudo, adentrando além das aparências e buscando a essência desse 

discurso, compreende-se que a violência é algo excessivamente negado, denotando que 

ela ao mesmo que se nega se faz muito presente, já que não há sentido em negar um fato 

que não existe. Sobre este mesmo ponto, TEXEIRA (2012, p.138) afirma que há uma 

“necessidade de enfatizar” estes pontos sobre as práticas desejáveis dos enfermeiros e 

que, “provavelmente, em momentos anteriores, utilizaram-se de práticas de maus tratos 

para com os doentes”.  

Para o leitor mais desavisado, esses pedidos são de mera obviedade, mas cabe 

destacar que hoje temos um olhar de uma enfermagem científica, transformada por mais 

de 100 anos de prática e que atua em um sistema de saúde humanizado e que oferece 

alternativas terapêuticas que olham para os pacientes psiquiátricos como seres humanos 

com direitos, o que não era uma normalidade no início do século XX. Segundo 

SILVEIRA (2005, p. 593) este período, da hospitalização dos considerados alienados. é 

mantido por um discurso que percebe os portadores de transtornos mentais como: 
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“seres perigosos e inconvenientes que, em função de sua “doença”, 

não conseguem conviver de acordo com as normas sociais. Retira-se, então, 

desse sujeito todo o saber acerca de si próprio e daquilo que seria sua doença, 

ao mesmo tempo em que se delega esse saber ao especialista.” 

 

Outro fator que se retira desse momento de criação de uma equipe de Enfermagem 

para Barbacena é que de imediato não vemos a colocação de religiosos na administração 

e cuidados dentro da instituição. Cabe destacar que o Estado na época buscava a criação 

de um modelo ideal, científico e condizente com os modelos europeus de atendimento 

psiquiátrico, abandonando os arcaísmos do Brasil império. Contudo, já nos primeiros 

anos da instituição, a demanda se mostrou maior que o esperado e as metas galgadas 

ficaram distantes da triste realidade. SILVEIRA (2008) salienta que desde sua 

inauguração, a superlotação tornou-se um problema crônico, a existência da falta de 

espaço já indicava que o ideal proposto seria um mero objetivo nunca alcançado por 

Barbacena.  

Este ponto nos faz refletir sobre o próprio uso da mão de obra qualificada, no caso 

os enfermeiros, diante de um quadro com número crescente de pacientes e a necessidade 

de inserção e manutenção das atividades das freiras, de forma complementar, sendo esta 

uma mão de obra acostumada às demandas da saúde há séculos e com ampla ação em 

outras instituições. Como já referido nesta pesquisa, neste período limiar, entre uma 

Enfermagem voluntária e uma Enfermagem científica e profissional, as regras não 

estavam postas, isto é, não havia regulamentação para exercício da profissão, logo havia 

liberdade para alocação de indivíduos não preparados para o cargo ou que 

costumeiramente realizam os cuidados. Presume-se que não havia mão de obra 

especializada suficiente para dar prosseguimento ao desejo do  Estado à época, visto a 

falta de escolas de Enfermagem no território Brasileiro, ainda mais pela precocidade da  

profissionalização  da categoria em âmbito internacional, além do estado não prever os 

efeitos colaterais intrínsecos que uma crescente política de aprisionamento de pacientes 

poderia causar, como a superlotação das instituições, desse espaço para que o uso de mão 

de obra não especializada e da caridade fosse necessário por muitos anos. 

Já no capítulo IX Encontro, Desencontro e Reencontro, temos mais uma veza 

colocação da figura da Freira como a profissional gerencial. Geralda, uma menina de 16 

anos, que foi internada compulsoriamente em Barbacena por se tornar inconveniente 

depois de ser estuprada e ficar grávida do seu patrão, sem apresentar nenhum diagnóstico 
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médico para uma internação em uma instituição psiquiátrica, dá à luz ao seu filho no 

hospital Colônia. Lúcida e com total orientação foi tratada dessa forma pelas funcionárias:  

 

“Mas a mãe não teve o direito de escolher o nome do bebê. Batizado 

de João Bosco pelas freiras, em homenagem a um santo da Igreja, o menino 

cresceu sob a proteção das religiosas. Quando ele completou dois anos, a jovem 

com então dezessete anos foi obrigada a deixar o Colônia para trabalhar. — O 

João Bosco fica aqui. Você vem visitá-lo nos finais de semana — Geralda 

ouviu da irmã Tereza. (p.132) 

[...] Cadê meu filho? — perguntava Geralda a cada funcionária que 

encontrava pelo caminho. — Não está mais aqui. Foi levado para longe — 

respondeu uma das freiras que acabava de chegar. Geralda perdeu o controle. 

Começou a gritar, debatendo-se. Não podia aceitar que a melhor parte dela lhe 

tivesse sido arrancada. Estava histérica. Foi detida por dois guardas que a 

levaram para outro pavilhão. Presa pelos braços, recebeu descargas elétricas e, 

depois, uma ameaça: — Se voltar aqui, não te deixaremos sair.” (p. 133) 

 

Observamos neste trecho retirado do livro de Arbex o poder que as Freiras tinham 

dentro da instituição, visto que cabe a elas o poder de decisão de nomear as crianças que 

ali nasciam e se uma mãe biológica, mesmo gozando da ‘plenitude da razão’, teria 

condição ou não de cuidar de seu filho. Este poder de ação não ficaria simplesmente a 

cargo de profissionais executores, mas sobretudo de uma categoria que detinha certa 

elevação hierárquica na instituição. Cabe destacar que estamos tratando da década de 60, 

visto que é neste período que estes fatos acontecem com Geralda e isto denota a 

persistência do poder religioso em Barbacena, mesmo em um período bem posterior ao 

desenvolvimento da Enfermagem. São as freiras que dão a ordem para Geralda se afastar 

da instituição, são elas que batizam seu filho, são elas que o levam para longe da mãe, 

são elas que solicitam o apoio dos guardas e muito provavelmente a partir delas a ordem 

de dar choques em Geralda é executada além do poder de ameaçar uma internação em 

Barbacena a mesma, caso persistisse ali na tentativa de achar seu filho, mesmo que, 

sabidamente por todos, a mãe não teria nenhum motivo médico para tal. 

Mais uma vez se valendo de TEIXEIRA (2012, p.110), a autora tratando do uso 

da mão de obra das religiosas em instituições hospitalares mineiras no início do século 

XX, relata que o uso dessas figuras se devia, provavelmente, “por elas serem mais fáceis 

de se enquadrarem no domínio médico e na obediência inconteste ao que era estabelecido 

para a realização das atividades hospitalares.” Assim, segundo a autora estas passaram 

a executar atividades administrativas nos Hospitais da capital Mineira, e foram uma peça 

fundamental para legitimar o amplo domínio médico nestas instituições, visto que a 
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confiança e a moral religiosa eram pontos centrais para tornar os hospitais, até o século 

XIX, espaço não visto com bons olhos pela sociedade, agora um local organizado, 

ordenado conforme o estudo da patologia e possível de pôr em prática os estudos iniciados 

nas faculdades de Medicina. Assim, ainda segundo TEIXEIRA (2012, p.107): “para que 

o progresso efetivamente acontecesse, os hospitais deveriam estar organizados e 

funcionando adequadamente, o que foi possível pela atuação inicial das religiosas.” 

Mas antes de adentrarmos na Categoria Recursos, a próxima no propósito deste 

trabalho, não há como avançar sem antes apresentar, analisar e refletir sobre uma 

categoria que possuía e em parte ainda possui, extrema centralidade na condução dos 

serviços de saúde e muitas vezes sobrepõe diversas outras categorias, como a própria 

Enfermagem. Estamos a falar da Medicina e da sua participação na ação de gestão dos 

serviços de forma geral.  Já na própria enumeração sobre os deveres do enfermeiro chefe, 

segundo o primeiro regimento interno de Hospital Colônia de Barbacena. Para DUTRA 

(1903), entre vários pontos levantados, um deles já denota a submissão destes à equipe 

médica. Era obrigação do enfermeiro acompanhar o médico em suas visitas, denotando a 

centralidade deste profissional em frente ao outro. TEIXEIRA (2012) afirma que os 

serviços de enfermagem neste período eram claramente submissos a ordem médica.  

Assim, a autora (p.111) diz ser: 

 

“importante ressaltar que o médico era o responsável por avaliar o 

trabalho do enfermeiro, tanto no sentido da técnica, como na sua relação com 

os doentes, não existindo, ainda nesse momento, uma autonomia da 

enfermagem.” 

 

Portanto, mesmo que os enfermeiros ou mesmo religiosas desempenhem certa 

função de gerenciamento dos cuidados, estes estão demasiadamente restringidos pela 

ordem médica, que detinha, dentro de uma hierarquia estabelecida, a Medicina como 

dirigente final da instituição de saúde. Não por acaso, todos os diretores da Barbacena, 

sendo 10 no total entre 1903 e 1980, foram médicos e nesta lógica, torna-se impensável 

a figura de uma enfermeira como diretora dessa instituição. Ratificando essa ideia, 

ANDRADE (2007, p.97) assim diz: 

 

“A história nos mostra que por vezes, enfermagem e medicina 

seguiram paralelas no desenvolvimento histórico e que a enfermagem esteve 

caracterizada dentro de um quadro de dependência/submissão, e que 
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elementos de ordem social, política e institucional levaram esta profissão a 

uma prática submissa.” 

 

Portanto, quando pensamos nos serviços de gerenciamento dentro de Barbacena, 

não há como retirar desse processo o papel do médico. Apesar de não estarem em grande 

quantidade, como a própria obra relata no Capítulo XI “Turismo Com Foucault”, “Lá, 

existe um psiquiatra para 400 doentes” (p.180), é presumível que as decisões maiores 

estavam a cargo dos médicos, visto a centralidade que o profissional de Medicina, em 

especial o psiquiatra, detinha nos sistemas de saúde à época de funcionamento da 

instituição. 

 Um exemplo célebre dessa visão é retratado na obra do maior escritor brasileiro, 

Machado de Assis, no conto “O Alienista”, originalmente publicado entre 1881 e 1882, e 

fazendo parte da coletânea “Papéis Avulsos”, editada em 1882. Nele, de forma 

simplificada, temos a inserção de um médico alienista em uma pequena cidade que 

decidiu criar um manicômio, chamado Casa Verde. Até aquele momento, não havia 

“loucos na cidade”, mas a partir do olhar normatizador de Simão Bacamarte, o médico 

alienista, segundo GOMES (1994, p.151): “exercita a produção da loucura - e é isso que 

está em cena. Gera os loucos antes inexistentes, decreta normas que incluem ou excluem 

certos indivíduos do continente da loucura.”.  Dessa forma, com o poder do discurso de 

decidir quem era louco ou não e de ser portador da infalível ciência da razão e se 

diferenciar do vulgo ao seu redor, o alienista cria uma casa para loucos que a cada dia fica 

mais lotada, incluindo a internação compulsória da sua própria esposa. Assim, o brilhante 

escritor trata diretamente, de forma irônica, do exercício do poder da psiquiatria como a 

única força e categoria capaz de “estudar profundamente a loucura, os seus diversos 

graus, classificar-lhe os casos, descobrir enfim a causa dos fenômenos e o remédio 

universal” (p. 256). Cabe ao médico alienista decidir quem fica ou quem sai da Casa 

Verde. Ao Simão Bacamarte compete todas as decisões visto que a ele é dado o poder 

oriundo da inegável e sempre correta ciência, representado pelo saber médico. 

Podemos aproximar esta realidade ficcional da realidade dos muros de Barbacena. 

Não que obras ficcionais, como esta de Machado de Assis, sejam necessariamente 

representações exatas e científicas de uma dada realidade, este nunca será o intuito de um 

artista. Mas é importante destacar que obras ficcionais muitas vezes são reflexos de um 

pensamento de sociedade, até mesmo para serem verossímeis, isto é, parecerem reais e 

exprimirem uma construção ficcional aceita por um leitor. ARISTÓTELES (1984). 



53 
 

 
 

Machado, no seu tom sempre ácido e pessimista, traz para sua obra a crescente influência 

do poder médico e da ciência como norteador único do que seria o certo e o errado, 

mostrando que muitas vezes essa total autonomia pode acarretar erros perigosos. O 

alienista é uma figura solitária, todos os outros que rodeiam são parte do vulgo e não são 

dignos de opinar sobre o que está sendo feito, o médico é um ‘deus’ e ao mundo cabe 

aceitar suas ordens. 

No Hospital Colônia de Barbacena, também é dado ao alienista/psiquiatra a chave 

para o controle do que seria razão ou loucura, cabendo a ele e exclusivamente a ele o 

poder de internar, medicar, ordenar procedimentos, classificar doenças e determinar os 

cuidados a serem realizados. No livro de Arbex, não há a presença de discussões entre 

profissionais de diferentes áreas sobre o que é feito. A Enfermagem é um mero acessório 

braçal paras as ações da Medicina, pouquíssimas vezes são citadas outras áreas 

profissionais, como os psicólogos, e não há menção sobre qualquer outro profissional 

além destes. Evidencia-se assim uma concepção medicalocêntrica, que coloca o médico 

como principal, se não o único no campo das decisões da terapêutica empregada. 

 

 7.3 Categoria Recursos 
 

Por fim, como recursos, entendem-se estes como insumos materiais, físicos, 

humanos e financeiros envolvidos na prestação da assistência. Segundo VENTURA 

(2017), os recursos humanos em saúde constituem todas as pessoas envolvidas na 

prestação da assistência ao paciente e à família, sendo a Enfermagem representante de 30 

a 60% do quadro de pessoal hospitalar. Já os recursos materiais são insumos diversos 

utilizados na assistência ao paciente. 

Quando adentramos neste quesito o primeiro elemento que nos chama atenção é 

quem financiou o Hospital Colônia de Barbacena e para isto precisamos recorrer à história 

da saúde pública no Brasil. O manicômio de Barbacena nasceu em 1903 como uma 

resposta do governo mineiro à crescente necessidade de tratamento aos portadores de 

transtornos mentais no Estado e pela necessidade de equiparação dos serviços do Estado 

ao modelo da capital do país, que já possuía o monumental Hospício Dom Pedro II. 

Anteriormente a isto, segundo TEIXEIRA (2020) o estado de Minas, como em grande 

parte em todo território brasileiro, era atendido via Santa Casas de Misericórdia, seguindo 
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o modelo de Lisboa, que deveriam ser mantidos através de doações de esmolas e pela 

mão de obra de religiosos e voluntários.  

O Manicômio Dom Pedro II nasce como uma ação do Estado Brasileiro para dar conta de 

uma demanda que não estava sendo contemplada pela Santa Casa de Misericórdia. Assim, 

a partir de recursos do Império a suntuosa construção é colocada de pé, porém, segundo 

JUNIOR (2007, p.157).  

 

 “A despeito dos prédios majestosos, a falta de recursos eficazes para o 

tratamento dos doentes e a pobreza de sua clientela determinaram sua 

progressiva deterioração e declínio, ainda que o aumento da população 

enferma exigisse a expansão do sistema, com a ampliação de suas unidades” 

 

Assim como no caso do modelo do Manicômio carioca, Barbacena já nos 

primeiros anos de sua criação sofre com a falta de recursos, visto que o poder estatal da 

época apenas se atenta a necessidade de criar serviços, mas não vislumbrava a 

necessidade de mantê-los e dar conta da demanda que crescia, visto também o aumento 

populacional que o país sofria. Segundo IBGE (2006), de 1900 a 1920 a população 

brasileira expande de 20 milhões para 40 milhões de brasileiros, dobrando de tamanho 

em 20 anos. Nestas décadas iniciais do século XX a saúde pública, apesar de apresentar 

grande avanços no que diz respeito a atenção em políticas públicas de saúde, como a 

reforma sanitarista de Carlos Chagas e Oswaldo Cruz e pela construção de instituições 

sanitárias destinadas a casos específicos, como Hanseníase, Tuberculose e para pessoas 

acometidas por Transtornos Mentais, além da atenção à vacinação e bloqueio de 

epidemias como a Malária e Febre Amarela, a forma de financiamento ainda é precária, 

sendo que os investimento do Estado brasileiro se mostra incapaz de dar conta do 

fenômeno de crescimento populacional e do aumento de pessoas com necessidade de 

atenção em saúde. Assim, segundo OLIVEIRA (2012) abria-se para necessidade de 

ampliação constante dos serviços de saúde, ao qual a União não tinha condições de custear 

o que permitiu a abertura de espaço para os convênios-empresas. Esse fenômeno levou 

ao crescente aumento de hospitais que passaram a “ser o principal ponto de referência 

para a busca de um atendimento em saúde – modelo hospitalocêntrico.” (p.37). 

Neste período de expansão dos serviços, temos a presença de duas figuras centrais 

no que tange a saúde mental, Juliano Moreira e Adauto Botelho. Eles, seguindo a 
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influência de Carlos Chagas, concebem os hospitais psiquiátricos como artifícios 

preventivos e que só deveriam acabar quando a ‘doença’ mental fosse erradicada. Assim, 

temos o incentivo, por meio do Estado, da construção de inúmeros manicômios, por meio 

da cooperação de serviços estaduais e federais, ficando a cargo do governo estadual a 

doação de terrenos, “a necessidade arcar com as despesas de manutenção e a folha 

salarial dos funcionários, enquanto o poder federal se responsabilizava pelo 

investimento em projeto, construção, instalação e equipamentos.”  PAULIN (2004, 

p.243). 

No decorrer das décadas do século XX, a atenção à saúde, quando garantida, fica 

restrita a serviços de financiamento a trabalhadores de determinadas categorias, que 

adquiriram direito previdenciários e assistenciais em saúde, com participação da União 

em uma porcentagem desses gastos. Contudo, importante ressaltar que aqueles que não 

eram contemplados também não tinham direito de utilizar o sistema. Como destaque a 

esta lógica temos o INPS e INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência, que segundo SOUZA (2003, p.11): 

 

“tinha a responsabilidade de prestar assistência à saúde de seus 

associados, o que justificava a construção de grandes unidades de atendimento 

ambulatorial e hospitalar, como também da contratação de serviços privados 

nos grandes centros urbanos, onde estava a maioria de seus beneficiários” 

 

Importante salientar que o Inamps ou qualquer outra convenção previdenciária e 

assistencial anterior não dava conta do total financiamento de boa parte das instituições 

psiquiátricas do País. Esta responsabilidade, de forma majoritária, ficava a cargo do 

Estado de manter estes serviços funcionantes, que podiam ter incluído serviços pagos para 

internação de pacientes, caso a família do paciente arcasse com os gastos. Porém, como 

a loucura também é marcada pela história do abandono, grande parte e possivelmente a 

maioria, estavam nestas instituições como indigentes. Assim, como a demanda era cada 

dia maior, os problemas de superlotação, falta de espaço necessários, de mão de obra 

qualificada e de recursos para qualquer prática de atenção à saúde mental nestes espaços, 

como Barbacena, ficava evidente. 

Dentro desse cenário é que compreendemos os relatos presentes na obra de Arbex. 

Levando em consideração o Capítulo I “Pavilhão Afonso Pena” e o Capítulo XI “Turismo 

com Foucault", temos uma representação fiel dos recursos presentes na instituição. Já no 

primeiro capítulo com a funcionária Marlene temos as seguintes passagens:  
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“Nem tinha se refeito de tamanho mal-estar, quando avistou montes de capim 

espalhados pelo chão. Junto ao mato havia seres humanos esquálidos. 

Duzentos e oitenta homens, a maioria nu, rastejavam pelo assoalho branco 

com tozetos pretos em meio à imundície do esgoto aberto que cruzava todo o 

pavilhão. Marlene sentiu vontade de vomitar. Não encontrava sentido em tudo 

aquilo, queria gritar, mas a voz desapareceu da garganta. (p.20) 

O barulho da água caindo dentro do balde a despertou. Marlene iniciava 

agora a lavagem de toda a ala, na tentativa de desinfetar o chão impregnado 

pelo cheiro de fezes e urina não só humanas, mas também dos ratos que 

dividiam o espaço com os pacientes do Colônia, considerado o maior hospício 

do Brasil.” (p. 23) 

 

 

O primeiro elemento que se evidencia nos trechos selecionados por esta pesquisa 

diz respeito à precariedade estrutural que a instituição apresentava aos seus pacientes. 

Primeiro pela falta de vestimenta que muitos dos internos de Barbacena possuíam. Cabe 

lembrar que a cidade mineira está localizada em uma região montanhosa, na Serra da 

Mantiqueira, e apresenta invernos gelados, com média de mínima de 14°C, segundo 

INMET (Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil). Isto já evidencia que as condições 

de acomodamento não eram das melhores e pouco podia ser feito pela equipe de 

enfermagem, já que está fora de sua competência garantir a existência de vestimenta para 

todos.  

Outro ponto que sobressai neste trecho é a falta de condições sanitárias para a 

existência daquela instituição. A presença de fezes e urina de pacientes e de ratos, além 

de um esgoto correr a céu aberto, no meio do pavilhão, deixam claro a forma de improviso 

que era mantido o Hospital Colônia. Assim, se não morressem pela tortura em 

procedimentos de eletrochoque, muitos acabavam morrendo por outras doenças 

infecciosas. Mais à frente, no capítulo XI, um dos médicos da instituição faz a seguinte 

reflexão: “Levantou dados sobre o alto índice de infecção hospitalar, apurando, ainda, 

que o Colônia não existia para fins terapêuticos, mas políticos.” (p. 192). Portanto, é de 

se presumir que muito mais como alternativa viável para tratar pacientes, o manicômio 

de Barbacena se tornou um lugar para apagar e esquecer os indesejáveis.  

Se as condições sanitárias eram péssimas, com relação a garantia da alimentação 

adequada desses pacientes as condições se mostraram similares. No mesmo capítulo há 

menção que se produzia 120 quilos de arroz e 60 de feijão para alimentar 4.800 pessoas. 

Fazendo cálculos simples, chegamos à conclusão de que cada paciente tinha o direito a 
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25 gramas de arroz por dia. Levando em consideração o BRASIL (2008), uma pessoa 

saudável deve fazer consumo médio de 120 gramas de arroz a cada refeição, o que 

equivale a 4 colheres de sopa. Portanto, o paciente em Barbacena tinha por volta de 20% 

de arroz que uma pessoa comum consumiria em uma refeição, só que isto para o dia todo. 

Como símbolo desses desvalidos de direitos, que passavam fome, sede e frio temos a 

seguinte imagem presente no capítulo XI “Turismo com Foucault”: 

 

 

 

Fonte: Arbex, (2013, p.194) 

Temos aqui nesta imagem o acúmulo de seres humanos. Descalços, muitos 

encontrando uma forma de fugir do sol, deitados e sem perspectiva. Emagrecidos, sujos 

e simbolicamente seguidos por urubus no alto dos muros, como se as aves esperassem a 

qualquer momento alguns daqueles seres humanos morrer. Seres ociosos, que nada 

tinham a escolher a não ser esperar a morte. 

O acúmulo de pacientes além do que a instituição suportava também era algo 

corriqueiro. Segundo ARBEX (2013), a instituição acomodava 5 mil pacientes, mas foi 

projetada para no máximo 200. Possuía salas escuras, trancadas por grades e com 

transbordamento da cor cinza por todos os lados. Era um espaço que denotava morte e 

apagamento. Levando em consideração o uso na cor para elaboração de espaços 
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hospitalares, a predominância de um tom monótono como o cinza pode propiciar o tédio. 

CUNHA (2004, p.59)) assim trata do tema: 

 

“o tédio causado por um ambiente monótono, é uma reação do organismo a 

uma situação pobre em estímulos ou com pequenas variações. Os mais 

importantes sintomas do tédio são os sinais de fadiga, sonolência, falta de 

disposição e diminuição da atenção.” 

 

Voltando a foto do livro de Arbex, o que temos ali senão sinais de fadiga? É muito 

provável que muitos pacientes de fato apresentavam algum transtorno mental que 

evidenciasse essa apatia, como quadros de transtorno de humor, mas como não relevar a 

influência do meio, da falta de recursos, da falta de atividade lúdicas, da falta de alimentos 

e da falta de perspectiva da melhora naquele local? Possivelmente não haveria homem 

saudável no mundo que sucumbiria ao labirinto da loucura que se tornou Barbacena. 

A falta de camas também era um problema crônico para a instituição. Como 

proposta adotada foi realizada a substituição de camas por capim e “oficialmente 

sugerida, pelo chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica de Minas Gerais, 

José Consenso Filho, como alternativa para o excesso de gente.” (p.24). Observa-se aqui 

o quão o ato de dormir poderia ser incômodo para os pacientes desta instituição. Junto ao 

fator frio, referido em outros capítulos temos a da falta de camas, lençóis, cobertores ou 

qualquer outro recurso básico para trazer uma noite de sono satisfatória aos pacientes. 

Estudos apontam que a privação do sono é um fator determinante para o agravamento ou 

desencadeamento de transtornos mentais. Segundo LESSAR (2020) em uma revisão de 

literatura sobre o tema, no adulto, a privação do sono pode desencadear além de 

transtornos mentais, doenças cardiovasculares assim como a propensão ao 

desenvolvimento da Diabetes Mellitus entre outras alterações importantes. 

Por fim, dentro do âmbito de recursos humanos é referido no capítulo XI que em 

“cada um dos dezesseis pavilhões havia dois funcionários para cuidar de mais de 200 

pacientes, e a maioria dos contratados não tinha formação.” (p.192).  A constatação da 

falta de formação aos funcionários é um elemento que reafirma o que foi apontado no 

desenvolvimento deste trabalho no item 7.1 referente a Categoria Cuidador. Mas neste 

trecho o apontamento de outro elemento importante, além de não serem capacitados para 

tal, havia um contingente ínfimo de funcionários para a quantidade de pacientes. Muito 
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provavelmente não havia um dimensionamento adequado de profissionais enfermeiros 

para o cuidado desses pacientes. Segundo GAIDZINSKI (1998), o dimensionamento de 

uma equipe de enfermagem é a primeira ação para prever o quanto de mão de obra será 

necessária para executar de maneira satisfatória o processo de Enfermagem, e por isso 

visa basicamente quantificar o número de enfermeiros necessários a partir de uma 

classificação de dependência dos pacientes. 

Para que esta etapa seja possível de ser realizada é necessário primeiro classificar 

os pacientes conforme o grau de dependência que estes possuem, visto que agrupar os 

pacientes em categorias diferentes permite dimensionar os recursos humanos de maneira 

mais satisfatória. GIOVANNETTI (1979). Existem inúmeras maneiras de realizar essa 

classificação, que utilizam diferentes parâmetros e categorias para avaliar um paciente 

com mais ou menos dependência de Enfermagem, principalmente no âmbito da Saúde 

Mental. MARTINS (2006). A partir do desenvolvimento dessas ferramentas de 

classificação, foi possível o desenvolvimento da Portaria GM nº 251 de 31 de janeiro de 

2002. Esta define que para 24 horas de assistência de enfermagem à pacientes deve existir 

04 Auxiliares de Enfermagem para cada 40 leitos e 01 Enfermeiro para cada 40 leitos em 

20 horas semanais. 

Esta adoção de dimensionamento de enfermagem não existia à época do Hospital 

Colônia de Barbacena e demonstra o quanto a categoria Enfermagem evoluiu como 

profissão e como hoje deve-se buscar argumentos científicos que justifiquem o emprego 

da sua mão de obra. A falta de critérios para adoção de quantos profissionais devem ser 

utilizados no manicômio deixa a cargo do acaso a quantificação de enfermeiros necessária 

e retiravam qualquer possibilidade de questionamento desta lógica, visto que não havia 

argumento científico que justificasse o aumento desses profissionais.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender o que foi o período manicomial é um importante passo para se pensar 

o futuro da saúde mental no Brasil e da própria Enfermagem, principalmente no atual 

contexto da política nacional que desvaloriza o SUS e vem questionando o progresso 

garantido pela Reforma Psiquiátrica de 2001. Através dessa análise, podemos percorrer 

como a Enfermagem se constituiu durante o século XX e abrir espaço para reflexão dos 

equívocos cometidos nesta trajetória, bem como analisar a posição desta categoria frente 

ao que é denominado Holocausto Brasileiro, na cidade de Barbacena. 

Não se trata de um processo de julgamentos sobre o que foi, mas um ato de reflexão 

sobre o que queremos ser. Refletir deve ser um ato inerente a uma Enfermagem do século 

XXI, visto que durante boa parte do século XX, ela se pautou no puro tecnicismo e por 

um pragmatismo positivista que invalida o profissional enfermeiro de compreender e ser 

crítico no mundo em que atua, que compreenda as razões de sua ação historicamente 

situada em um contexto social, econômico e político.  

Trazendo mais uma vez as palavras de PAULO FREIRE (1963) e com a audácia de 

adaptá-las a categoria em questão, devemos buscar uma ‘Enfermagem da Autonomia’. 

Não meramente uma categoria submissa que reproduz ordens, mesmo que tecnicamente 

complexas. Mas profissionais que sejam capazes não só de realizar um procedimento ou 

mesmo de entender seus mecanismos de ação, mas de compreender o que significa aquele 

ato, onde ele se encaixa no sistema em que vivemos e quais atitudes podem ser tomadas 

para que absurdos como o de Barbacena não se repitam. 

É preciso ter reflexão para perceber o quão falho foi modelo hospitalocêntrico, 

medicalocêntrico, pautado em uma visão higienista dos transtornos mentais e estruturado 

em sistema de saúde ineficaz sem garantias de atendimento a uma grande parcela da 

população brasileira, além de prever majoritariamente ações pontuais, sem preocupação 

para promoção e prevenção de saúde. Trancafiando sujeitos que notoriamente não 

melhoravam, apenas eram afastados do meio social.  

Diante de tantas constatações advindas da reflexão deste estudo, para futuro da 

atenção psicossocial em nosso país, é preciso impedir que a fome, que ambientes 

insalubres e monótonos, frios, sem condições mínimas para qualquer terapêutica aliada a 

uma lógica de implementação de funcionários, em quantidade mínima e desprovidos de 

criticidade técnica, social e histórica, como era a Enfermagem neste período, sejam frutos 
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de políticas públicas de Estado. Definitivamente isto só se torna possível diante de uma 

Enfermagem científica, empoderada, reflexiva e pela manutenção das conquistas 

advindas da implementação do SUS em 1988 e pela adoção da Lei Antimanicomial de 

2001. Assim, enclausurar e assassinar humanos tachados de indesejáveis a nossa 

sociedade, os alienados, os loucos, os despossuídos de juízos, como eram chamados os 

indivíduos com transtornos mentais, torna-se, por mais horrendo e nefasto que tenha sido, 

um acontecimento do passado e não um caminho que estaremos eternamente fadados a 

percorrer. 
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