










MEMORIAL AO HOLOCAUSTO BRASILEIRO - Bruno Fajardo Meneghitti

O Hospital Colônia em Barbacena/MG recebeu entre as décadas de 1900 e 1980
milhares de pacientes com problemas mentais e psicológicos, mas o tratamento dado a esses
pacientes está longe de ser o adequado. estima-se que 60 mil pacientes morreram enquanto
estiveram sob os cuidados do hospital. Esse fato apresenta-se como um reflexo do abandono
dos pacientes pelos familiares e pelo poder público, evidenciando o descaso com a vida
humana. Cerca de 70% das pessoas que foram levadas ao hospital não possuíam nenhum
diagnóstico de transtorno mental. Muitas delas foram levadas por não possuir um
comportamento digno sob a ótica da sociedade da época, como gays, usuários de drogas,
garotas de programa, moradores de rua. Fundado em 1903 para cuidar de pessoas com
tuberculose, com o tempo se tornou um “depósito de pessoas”.
A proposta do projeto, busca criar um elemento arquitetônico na paisagem as margens da BR
040, seguindo a referência no movimento Land Art que é uma corrente artística, que se utiliza
da paisagem natural para criar suas obras, tornando o próprio objeto a obra de arte. A forma
do objeto arquitetônico foi pensada para chamar atenção das pessoas que ali transitam. E que
a partir da percepção do objeto diferente, possam conhecer essa dramática história brasileira,
visitando o memorial e as edificações do hospital ainda existentes na cidade.

A partir dessas premissas, a monumentalidade da edificação se fez necessária,
para criar o marco de referência ao se transitar pela rodovia. O volume formado por grandes
paredes de concreto, desconectadas entre si, envolvidas por topografia artificial criada com
brita, fazendo referência direta ao lastro dos trilos dos “trens de louco” (assim eram
conhecidos os trens com destino ao hospital). O volume com suas grandes paredes, onde está
registrado o nome das 60 mil vítimas, esconde a área expositiva implantada em seu interior, e
em nível inferior, criando assim um pátio vazio, (uma referência aos pátios do hospital assim
como os de uma prisão). O acesso a área expositiva se faz através do eixo central que se
destaca na praça, demarcado pelo piso e grande abertura vertical, levando o visitante até a
rampa de acesso a parte superior da edificação, de onde é possível observar os pátios em volta
da edificação e nomes escritos na parede. A plataforma elevatória leva o visitante a parte
inferior da edificação onde existe, exposição temporária e permanente.


