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TODOS OS
MANTRAS

Obras do artista
plástico João Maciel,
expostas na Guaja
Casa, convidam à
transcendência.
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GUSTAVOWERNECK

Braços, pernas, cabeças emãos
se entrelaçam com suavidade e,
nummovimentode solidáriapro-
teção,vãosefechandoatéganhara
forma de casulo, de ventremater-
nooudeescudo–opalcoélivre,ca-
daumvêoqueimagina.Depois,os
corpos se desembaraçam, soltan-
do-se comose fosseodesabrochar
de uma flor emudamde posição
comomesmo cuidado e carinho,
umacolhendoooutro,atécompor
novamenteocobertordepeleshu-
manas, tecidocomalãdoafetoeas
linhasdosofrimento.Acenadape-
çaNos porões da loucura, que es-
treia hoje no Sesc Palladium, em
BeloHorizonte,mostraoshorrores
deumhospitalpsiquiátricominei-
ro no século passado.Mostra tam-
bémmaneiras de sobrevivência:
duranteoinvernorigoroso,pacien-
tesencontravamnocalordooutro
umjeitodesuportarasbaixastem-
peraturaseoabandono.

Escrita e dirigida por Luiz Pai-
xão, a peça é baseada no livro ho-
mônimo do jornalista Hiram Fir-
mino, que, em1979, publicoudu-
rante 10 dias seguidos, no Estado
de Minas, a série de reportagens
“Nosporõesda loucura”, vencedo-
ra do Prêmio Esso. “Não se pode
falar em adaptação da obra, pois
ela é inadaptável, tem informa-
çõesmuitoobjetivas”, explicaPai-
xão.Asituaçãodos internosno in-
verno tocou-lhe particularmente

e, assim, mereceu um belo mo-
mento no palco. “A crueldade e a
perversidadenãoconheciamlimi-
tes.Ospacientes ficavamnopátio,
eramobrigadosatomarbanhoge-
ladoànoite,morriamdefrio.Cho-
reidiariamentenosensaios”, reve-
la.Noveatores se revezamnospa-
péis de internos, médicos, políti-
cos e funcionários do antigo hos-
pital-colônia de Barbacena, na Re-
giãoCentral deMinasGerais.

A partir dos dados contidos no
livro, odramaturgo foi construin-
do histórias, criando cenas e tra-
zendoà luzdaarteos labirintosda
degradação de homens emulhe-
res confinadosnohospital, funda-
doem1903,consideradoverdadei-
ro “campo de concentração” pelos
métodos aplicados. A luta antima-
nicomial nempassavapela cabeça
das autoridades. “Esse é assunto é
extremamente atual, fala a este
mundo contemporâneo imerso
emindividualismoenainsanidade
dosconflitos, comoocorrenaSíria.
Falatambémaouniversotãoegoís-
ta do cidadãomergulhado nas re-
dessociais,preocupadoapenasem
mandarmensagensnoWhatsApp,
sem olhar ao redor. A peça passa
pela generosidade, solidariedade e
beleza humana de encontrar uma
solução”, afirmaPaixão.

FERIDA Hámais de umano, o di-
retor, que completa quatro déca-
das de teatro em2017, vem traba-
lhandootexto–osúltimosquatro

meses foram dedicados aos en-
saios. “Queremospôrodedonafe-
rida,mostraraindiferençadasocie-
dadeparamuitasquestões, inclusi-
ve o processo de desumanização
emque vivemos. A luta antimani-
comialestácadavezmaisameaça-
da.Énecessárioresistir.Manicômio
nãoé soluçãopara resolvero sofri-
mento mental”, defende. Ele vai
apresentar a peça tambémno Ins-
titutoRaulSoares,nacapital.

Nacenadeabertura,percebe-se
que,muitomaisdoquehistórias,o
espetáculo retrata sentimentos.
São os olhos de espanto do ho-
mem, a delicada inocência da jo-
vem cega, omundo totalmente à
partedamulhereadordoabando-
nodeoutrohomem, todos reagin-
dodeformasvariadasàsagressões.
A iconografia se baseia em fotos
dos internos. “Estudos mostram
que 75%deles não tinhamproble-
masmentais. Foramparar ali por
questõespolíticas,brigasfamiliares
e aspectos morais, entre outros.
Tentamos aproximar as pessoas
dos personagens, criando distan-
ciamento para a compreensão do
jogocênico”, afirmaodiretor.

Os figurinos assinadospelo es-
tilista Ronaldo Fraga – uniformes
azuis commarcas brancas – per-
mitem que os atores, dependen-
doda luz, transformem-seemde-
tentos,médicose funcionários.O
elencoreúneAlbertoTinim,Anaís
Della Croci, Antônio Rodrigues,
CarlosHenriqueSilva,NandaFrei-
tas, LuizGomide,MarcoTúlioZer-
lotini, Mariana Bizzotto e Meibe
Rodrigues. O espetáculo tem ce-
nário deDécioNoviello, trilha so-
noradeMarcusViana,preparação
corporal de Joaquim Elias e ceno-
técnica de Felício Alves.

RESPEITO No âmbito da inter-
pretação, a equipe tomou o cui-
dado “de não cair na emoção
melodramática ou na crítica le-

viana e irresponsável”, afirma
Paixão. Discutir tema tão delica-
do exigiu bastante cuidado, e,
sobretudo, respeito absoluto à
memória dos que ali morreram
e dos pacientes vivos. “Emmeus
quase40anosdeteatro,nuncame
cobrei tanto como agora. Cobran-
ça estética, política e ideológica. O
Estado não cumpriu sua respon-
sabilidade com essas pessoas.
Agora, cabe a nós, artistas, cui-
dar para que essa história não
seja esquecida. Que ela não se
repita jamais. Nossa responsabi-
lidade é enorme e dela não fugi-
mos”, observa.

O dramaturgo buscou subsí-
dios em trabalhos acadêmicos,
no livro Holocausto brasileiro,
de Daniela Arbex, e na experiên-
cia de profissionais do Instituto
Raul Soares, da FundaçãoHospi-
talar do Estado de Minas Gerais
(Fhemig). “Todos ali abraçaram o
projeto, compreendendoa impor-
tância de discutir, no âmbito do
teatro,umdosmaisgravese terrí-
veis eventos da nossa história.
Barbacena é o ponto de partida
para discutir não só o tratamen-
to de portadores, mas discutir
também os cruéis métodos de
degradação do ser humano”,
conclui Luiz Paixão.

“Ninguém será submetido à
torturanema tratamentoou cas-
tigo cruel, desumanoedegradan-
te.”Oartigo5ºdaDeclaraçãoUni-
versal dos Direitos Humanos é a
epígrafedas reportagensdo jorna-
listaHiramFirmino, comfotosde
Jane Faria, publicadas no Estado
de Minas de 18 a 27 de setembro
de1979.A sérievencedoradoPrê-
mioEssode Jornalismomostra “o
infernodepessoasvivas”na insti-
tuição psiquiátrica de Barbacena
e nos hospitais Galba Veloso e
Raul Soares, emBeloHorizonte.

Com cerca de 60 mil mortos
desde sua fundação, em 1903, o

hospital-colônia de Barbacena re-
gistrou inúmeros casos de negli-
gência, abandono, crueldade e
indiferença. A história retratada
na série migrou das páginas do
jornal para o livro Nos porões da
loucura, cuja terceira edição está
sendopreparada.

Em 1979, o cineasta mineiro
Helvécio Ratton lançou o docu-
mentário Em nome da razão. As
chocantes imagens do horror em
Barbacena –no EM e no cinema –
reforçaram a luta domovimento
antimanicomial, quemodificouo
atendimento a portadores de so-
frimentomental no país.

NOS PORÕES DA LOUCURA
Sesc Palladium. Rua Rio de Janeiro, 1.046,
Centro. De hoje a domingo, às 20h; terça-feira
(24/5), às 20h. Entrada franca mediante
retirada antecipada de ingressos.

EM denunciou a barbárie

Atores de
Nos porões
da loucura

contam uma
história de
violência,
terror e

indiferença

Estreia peça
mineira sobre o
terror infligido
aos pacientes
do hospital
psiquiátrico
de Barbacena.
Crueldade é a
marca do mundo
contemporâneo,
adverte o diretor
Luiz Paixão

Interna do
hospital-

colônia de
Barbacena
fotografada
em setembro

de 1979
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