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trução dos personagens se ba-
seou em exercícios criados a
partir de imagens reais dos in-
ternos de Barbacena. “Cada
ator pegou uma fotografia e, a
partir dela, foi desenvolvendo
uma estética corporal e emo-
cional. Olhando para uma foto
que fala de uma pessoa que
existiu e viveu ali consegui-
mos romper com o melodra-
ma e com os clichês”.

DENÚNCIAS. Da história, o espe-
táculo faz algumas denúncias.
Na Colônia de Barbacena,
75% das pessoas que foram
hospitalizadas não tinham pro-
blemas mentais. “As pessoas
eram mandadas para lá por ou-
tros motivos. A filha de um co-
ronel que engravidava era
mandada para lá. Um inimigo
político. Um alcoólatra da fa-
mília. Descobriram que a colô-
nia era um lugar para escon-
der os indesejados”, conta
Luiz. “Ali foi feita uma limpeza
social, política, moral e econô-

mica”, completa.
Além de serem submetidas

ao enclausuramento, 60 mil in-
ternos de Barbacena foram
mortos. “Quantos foram assas-
sinados no frio? Mostramos is-
so em cena. Eles davam banho
no paciente à noite e o joga-
vam no pátio. Morriam de frio
em uma época em que se ven-
diam corpos para as universi-
dades de medicina, especial-
mente para UFMG e Valencia,
no Rio de Janeiro”, denuncia.

Entre as fotos estudadas,
Luiz diz se impressionar com a
retratação de um homem nu,
que, para proteger sua intimi-
dade, fez uma veste com um
pequeno pedaço de pano.
“Quando você despe uma pes-
soa contra a vontade dela, vo-
cê a despe também de uma sé-
rie de condições humanas. Por
isso, eu digo que, mais do que
sobre a loucura, a peça é sobre
a degradação humana”, conta
o diretor. “O espetáculo é den-
so, não tem como não ser. Mas

tratamos a história desses pa-
cientes com teor poético, com
respeito, beleza e humaniza-
ção”, completa.

Para Luiz, recontar a histó-
ria de Barbacena, além de con-
tribuir para a luta antimanico-
mial que persiste, é também
uma forma de dar a ver o que é
apagado da memória. “Essa é
uma história que não conhece-
mos em dois níveis. Ainda não
foi revelado a totalidade de do-
cumentos e de histórias que
aconteceram ali e também não
conhecemos porque não que-
remos. Nós queremos esque-
cer (a Colônia de) Barbacena
porque nós fizemos Barbace-
na. Nós provocamos e criamos
condições para que existisse.
E, disso, não podemos esque-
cer, porque se esquecermos,
acontece de novo”, adverte.

1Serviço. Espetáculo “Nos Porões da
Loucura”, de hoje a 24 de maio, sem-
pre às 20h, no Grande Teatro do Sesc
Palladium (r. Rio de Janeiro, 1.046,
centro). Entrada gratuita.
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