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CRIME DO ESTADO CONTRA OS DIREITOS HUMANOS 
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“Este hospício não é uma realidade isolada, ele se reproduz em vários outros 
lugares. Às vezes com pequenas diferenças e nomes sofisticados. Devemos 
compreendê-lo como instituições que cumprem um papel em nossa 
sociedade. O hospital psiquiátrico funciona como um depósito, para cá vêm 
os improdutivos de maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis e os 
desafetos. Todos aqueles que por um ou outro caminho se desviavam da 
chamada normalidade. Através do hospício, a sociedade exclui os que não 
se adaptam a um sistema baseado na competição.” Helvécio Ratton 
(outubro de 1979) abre com essas palavras seu documentário “EM NOME 

DA RAZÃO” - símbolo da luta antimanicomial – quando da visita de Franco 
Basaglia. Neste último episódio do seriado “Holocausto Brasileiro”, 
iniciado aqui na Opinião em 17/10/22, darei lugar à imagem, fala e canto 
da interna Sueli Rezende que, em nome da razão, foi depositada, 
medicalizada, submetida à eletroconvulsoterapia, lobotomizada e morta 
no Colônia, por ter cometido o pecado de amar até a morte suas filhas 
geradas no hospício. É bem conhecido o uso do eletrochoque como 
aparato de controle e de poderosa ameaça e punição a comportamentos 
rebeldes. Equipes do Colônia foram algozes de seu sofrimento, “juízes” 
de seu diagnóstico e, quiçá, pais das suas meninas. Não, não se espantem, 
é bem conhecido o abuso sexual (e outros abusos) por parte de membros 
(pessoas?) de equipes de algumas instituições de saúde (seja nos EUA ou 
no Brasil). ...... Sobre os psiquiatras que se julgam proprietários do 
direito de diagnosticar a loucura, tomo de empréstimo o personagem 
Simão Bacamarte, psiquiatra de “O Alienista” (Machado de Assis, 1882). 
Ao final deste conto (ou novela) - que se apropria do conhecimento 
científico da época (teoria positivista) num diálogo inteligente e 
humorístico entre loucura e normalidade - Bacamarte interna toda a 
população no Casa Verde (o hospício de Machado de Assis), e, na 
sequência, “solta todos os internos” e é também lá internado.  

Machado de Assis nos brindou com uma ficção ou imitou  
a vida com a arte? Barbacena poderia não ter existido se,  

em nome da razão, a vida considerasse a arte. ...... 
Em nome da razão, os 
alienistas do Colônia 
aplicavam eletrochoques 
em dias alternados em 
Sueli Rezende (portadora 
de epilepsia) que fazia de 
tudo para evitá-los (fugia, 
se escondia, ia pro 

banheiro, tentava derrubar o aparelho, lutava com os funcionários...). 
Em nome da razão, não era permitido engravidar no Colônia. 

 

Em nome da razão, Sueli não poderia ficar com as crianças geradas e 
nascidas no Colônia... Em nome da razão, não pôde amamentar suas 
meninas... Em nome da razão, seus bebês foram entregues a orfanatos e 
à adoção... Em nome da razão, a sociedade que ali a depositou não 
poderia ser exposta à vergonha de sua própria loucura...  
Em nome do amor, Sueli Rezende cantou, denunciou, reverberou sua 
verdade, sua dor e seu amor. Em nome da razão, foi calada com a morte! 
Sua filha Débora Aparecida Soares, secretária, então com 30 anos (DN: 
23/08/1984), descobriu ter nascido no Colônia, quando foi adotada por 
uma funcionária. Sueli Rezende era sua mãe biológica. Soube que repetia 
sempre que uma mãe nunca se esquece de sua filha e que entrou em crise 
em seu aniversário de oito anos. Conseguiu acesso ao seu prontuário - 
infelizmente um ano após sua morte -, investiga sua história e continua 
sua luta. Busca descobrir o paradeiro da irmã - Luzia Rezende - nascida 
no Colônia em 15/06/1986, cujo nome escolhido por Sueli pode ter sido 
trocado (veja). Estas datas - sete anos após a denúncia de Basaglia - são 
evidências lastimáveis da lentidão do Estado em reparar danos de um 
Crime como o “Holocausto Brasileiro”. Daniela Arbex constatou que no 
mínimo 30 recém-nascidos no Colônia foram roubados. Onde estão hoje? 

Conhecem sua verdadeira história? Sofrem por se sentirem 
abandonados por não a conhecerem? ..... 

Conheçam Sueli Rezende no Documentário “EM NOME DA RAZÃO”. 
Escutem sua canção, sintam a dor na cadência, o cuidado nas rimas e 
com as internas: Ô seu Manel tenha compaixão / Tira nós todas dessa 
prisão / Estamos todas de azulão / Lavando o pátio de pé no chão / Lá vem 
a boia do pessoal / Arroz cru e feijão sem sal / E mais atrás vem um 
macarrão / Parece cola de colar balão / E mais atrás vem a sobremesa / 
Banana podre em cima da mesa / E mais atrás vem u’as funcionárias / Que 
são as putas mais ordinárias! Sueli Rezende era uma mulher indignada 
por sua situação, e a das demais internas, no Colônia!       ............. 
Observem sua expressão plena de lucidez, conheçam sua história, 
internada aos 10 anos de idade, vinda de longe, abandonada pela 
família... Me chamo Sueli Aparecida Rezende, nasci em 1955, dia 02 de 
julho, sexta-feira de São Paulo. Vim p’ra cá em 1965, dia 06 de maio. Vim 
p’ra cá pequena, nova, fiquei três anos na cela, porque eu trepava nos 
telhados, fugia do hospital p’ra rua, no meio dos matos... ..... 
 

Loucura ou normalidade?  
A razão dos alienistas? Ou o amor dos alienados? 

 

Quando a instituição destrói e mata não há solução de compromisso 
possível, pois seria um compromisso com a morte. (Franco Basaglia)  

■ ■ ■ 
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A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões,  

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros  de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
 

 

Uma mãe nunca se 
esquece de sua filha! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvjyjwI4G9c
https://www.youtube.com/watch?v=cvjyjwI4G9c
https://15557d4b-846d-4ca4-a9f7-0518a88199e2.usrfiles.com/ugd/15557d_4e6fa887af5749f2831e3e750d12c923.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Willowbrook_State_School#Scandals_and_abuses
https://theintercept.com/2019/04/28/estupros-servicos-saude/
https://youtu.be/Cu7QifQPrgc
https://www.brasil247.com/geral/mesmo-com-fim-de-hospicio-barbacena-ainda-registra-171-pacientes
https://www.intrinseca.com.br/upload/livros/1%C2%BACAP_HolocaustoBrasileiro.pdf
https://youtu.be/cvjyjwI4G9c

