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Vários ex-internos se referem a um chá que era freqüentemente 
servido por volta da meia-noite e “estranhamente”, no dia seguinte, 
muitos amanheciam mortos e eram empilhados nos corredores e pátios 
do hospital.

Uma das histórias mais pavorosas conta que era prática corrente no 
hospital o método de “desencarnar” os mortos, o que consistia em colocá-
los em tonéis com ácido para tirar-lhes a carne e vender os esqueletos 
às faculdades de medicina. Muitos internos participavam dessa função, 
“desencarnando” seus colegas mortos e muitas faculdades de medicina, 
em todo o Brasil, compravam os cadáveres de Barbacena para abastecer 
seus laboratórios de anatomia. 

Os mais rebeldes ou aqueles que cometiam algum ato considerado 
pelos funcionários como insubmissão eram mantidos presos em celas 
gradeadas, algemados pelos pés e mãos, contidos por várias técnicas e 
métodos diferentes. Passavam por sessões de eletrochoque, das quais 
saíam mortos ou com dentes e ossos quebrados. 

O hospital possuía um centro cirúrgico no qual eram realizadas as 
psicocirurgias, como a lobotomia, mais apropriadamente chamada de 
leucotomia. Esse procedimento leva a um estado de sedação, com baixa 
reatividade emocional dos pacientes, considerado como eficaz para a 
melhoria dos sintomas externos da doença psiquiátrica. 

Em 1979, o conhecido psiquiatra italiano Franco Basaglia visitou o 
Hospital Colônia de Barbacena e o comparou aos campos de concentração 
nazistas de Adolf Hitler.
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“Vi-os nus, cobertos de trapos, tendo apenas

um pouco de palha para abrigarem-se da fria

umidade do chão sobre o qual se estendiam.

Vi-os mal alimentados, sem ar para respirar,

sem água para matar a sede e sem as coisas mais 

necessárias à vida. Vi-os entregues a 

verdadeiros carcereiros, infectados, sem ar, sem luz, 

fechados em antros onde se hesitaria em fechar 

os animais ferozes, e que o luxo dos governos 

mantém com grandes despesas nas capitais”.

(ESQUIROL, 1818)1

Psiquiatra francês, Jean-Étienne Esquirol foi discípulo de Philippe 
Pinel, considerado o “pai da psiquiatria”. Nesse pequeno trecho, Esquirol 
descreve um estabelecimento destinado aos alienados na França, em 
1818.

1 ESQUIROL, Jean-Étienne Dominique. Des éstablissiments consacres aux alúnés en France – Paris: [s.n.], 
1818.
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Foi morador do hospital CHPB/Fhemig durante 30 anos, perdendo 
completamente todos os vínculos familiares, sem sequer se lembrar do 
nome de qualquer parente. 

A experiência de abandono e maus-tratos vividos no hospital durante 
esse longo tempo, no entanto, não consegue apagar dos olhos de João a 
centelha de curiosidade e nem lhe tirou do rosto o sorriso de menino que 
exibe ao ostentar sua gravata borboleta de garçom. 

Morando em Residência Terapêutica desde janeiro de 2004, João 
sempre se mostrou uma pessoa interessada em aprender novas atividades 
e mostra particular interesse em aprender o ofício de garçom, servindo às 
mesas e às pessoas em todas as festas das quais participava. O desejo 
de João passa a mobilizar companheiros da residência e também os 
profissionais que o acompanham. Dessa forma é que vão à busca de 
parcerias e chegam ao curso de formação de garçons oferecido pelo Hotel 
Senac/Grogotó de Barbacena. 

Conhecer o hotel, as salas de aula e as atividades práticas do curso 
faz aumentar ainda mais o desejo de se profissionalizar, desejo que, no 
entanto, esbarra nas dificuldades da falta de instrução básica. 

Como resolver esse problema se ele nem mesmo assina seu nome? 
João freqüentou curso de alfabetização, mas muito pouco consegue 
absorver. Porém, segue insistindo e perguntando quando faria o curso, 
sem se convencer com as explicações e justificativas oferecidas. Diante 
desse fato algo deveria ser feito.

Retratos - João Gonçalves dos Santos
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Durante as reuniões da equipe técnica surge a idéia de se montar um 
curso, onde seria pago um instrutor e o material necessário comprado. A 
equipe parte em busca de parceiros para concretizar essa idéia. 

Neste processo, entra em cena a Campanha da Fraternidade de 2006 
sobre inclusão. A equipe consegue, então, uma verba com a arquidiocese 
do município para o tão sonhado curso. E diante da insistência do João 
e da boa vontade do instrutor, o Hotel Senac/Grogotó reavalia suas 
possibilidades e monta o “primeiro curso de qualificação para garçom”, 
um projeto piloto com os usuários da Saúde Mental. 

Durante cinco meses, João e seus companheiros aprenderam etiqueta, 
técnicas, posturas, entre tantas outras coisas. A felicidade era imensa e 
se refletia no seu dia a dia. A roupa de garçom, a gravata borboleta e o 
crachá eram cuidados com esmero, até chegar à formatura e receber o 
diploma.

Mas isto não bastava, era preciso trabalhar. E novamente vem o 
João persistente e seguro do que quer. Começa a fazer pequenos “bicos”, 
continua servindo nas festas que freqüentava e atinge seu auge ao 
dividir com outros dois companheiros, a responsabilidade de ser garçom 
oficial das mesas-redondas durante o II Festival da Loucura realizado em 
Barbacena em abril de 2007.
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Retratos – Sônia Maria Costa

Sônia tem 57 anos, 37 dos quais vividos como interna no CHPB. No 
hospital, teve dois filhos. O primogênito tem hoje 20 anos e a menina, 
a caçula, faleceu pouco tempo após o parto. Essa mulher de olhar forte 
e tristonho exercia grande liderança no hospital. No seu corpo, várias 
roupas: saia, calça comprida e mais de uma blusa. 

Na maioria das vezes, agressiva ao intimidar ou exigir dos 
companheiros de pavilhão determinadas condutas e atitudes. Com os 
funcionários do hospital, estabelecia uma relação de acordos velados ao 
tomar conta da unidade, ao controlar os pacientes, ao fazer pequenos 
mandados ou favores. Dessa forma, obtinha um lugar diferenciado, 
tornando-se intermediária entre as partes, ora como protetora ora como 
algoz de seus pares. 

Sônia tinha privilégios e foi assim que conseguiu sobreviver todos 
estes anos. É doloroso ouvi-la falar sobre como era obrigada a passar por 
sessões de eletrochoques “em pé”, celas, comida crua servida em cochos 
e pilhas de cadáveres. O horror dos relatos sobre a vida nos hospitais 
psiquiátricos se materializa no corpo dessa mulher, estigmatizada pela 
loucura.

Vítima da institucionalização, nesse misto de submissão e poder, 
na busca de reconhecimento do outro, adota uma paciente como filha, 
tirando-a de um quadro de estupor, decidindo com autoridade a sua vida 
em todas as esferas. 
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Apesar de sua história, do status adquirido, ainda deseja. Deseja 
sair daquele lugar, ter sua casa. Tentou na primeira oportunidade, não 
conseguiu, não a quiseram na residência. Tinham medo daquela mulher 
que tanto terror espalhou. Mas havia também aquelas às quais protegeu 
e que já não sabiam viver sem ela. Não sabiam ou não conseguiam. 
Dessa forma, Sônia escolheu suas companheiras de moradia. Com cada 
uma tinha uma história. 

Essa vivência sofrida se reflete ainda hoje em suas atitudes e 
comportamentos. Na Residência Terapêutica, exerce ainda grande 
liderança sobre as demais, influenciando-as, muitas vezes, de acordo 
com os seus interesses. 

Mas, Sônia, agora, se vê diante da necessidade de criar e aprender 
novas formas de viver e de se relacionar com as outras pessoas. Não 
reside mais no ambiente hostil do hospital e titubeia quando, em troca 
de sua própria hostilidade, recebe sentimento inverso. Precisa dialogar e 
permitir que sua “filha adotiva” viva por si mesma. 

“Fui para a Fhemig aos 14 anos e não tinha nem peito direito. Lembro 
que vim de Belo Horizonte e que era uma dona aleijada que me olhava. 
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Não conheci família. Dizem que meu pai se chamava Henrique e minha 
mãe, Laura. Não sei se tive irmãos. Eu era agressiva, já levei choque, já 
apanhei muito, mas também já bati e muita gente tinha medo de mim. 
Na Fhemig, conheci um paciente que vendia ferro e ele me chamou para 
fazer bobagem e aí veio o meu primeiro filho que hoje tem 20 anos. A 
família do paciente que fez o filho levou ele embora da Fhemig. Quando 
meu filho nasceu, ele foi para um orfanato e eu ia visitar ele e quando 
ele foi ficando mais velho mandaram ele para um Patronato e depois uma 
funcionária da Fhemig quis ficar com ele, levou ele para a casa dela e hoje 
não sei por onde ele anda”... Lembra que já chegou a trabalhar em casa 
de família, quando fugiu do hospital. “Eu conheci a minha patroa na rua 
e ela me deixou ficar na casa dela e depois eu quis largar tudo e voltar 
para o hospital porque estava trabalhando demais, por isto sei fazer de 
tudo de comida...”. Quanto a morar em Residência Terapêutica (desde 
fevereiro/2003), coloca que: “Lá no hospital judiavam da gente. Aqui tem 
sossego, ninguém amola, mas às vezes tem briga. Tem comida gostosa 
que a gente faz, tem liberdade, talheres. A gente passeia, tem dinheiro 
para comprar o que a gente quer. É bom conversar com os vizinhos. Aqui a 
gente está aproveitando a vida e lá era só coisa ruim que acontecia...”.
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