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No primeiro episódio da série “Holocausto Brasileiro” na 
Opinião, mencionamos o Nobel à invenção da leucotomia 
do lobo pré-frontal (precursora da lobotomia).  
Estas ‘psico-cirurgias’, nas décadas de 1950 e até o final do 
século XX, foram utilizadas como recurso ‘terapêutico’ 
para o controle da agressividade, agitação, mania que, 
algumas vezes, podem acompanhar as crises psicóticas. 
Foram praticadas no Hospital Colônia de Barbacena/MG 
(Colônia) e em muitos depósitos de indesejáveis à sociedade 
‘civilizada’ mundo afora. Livros, filmes, documentários, 
seriados, jornais, revistas retrataram “casas da morte” ou 
“casas de horrores”, nas palavras de Alfredo, Nicolau e 
Franco em “O Cruzeiro” (13/05/1961). Comoveram às 
lágrimas, indignaram Basaglia, Nise da Silveira, a 
Jornalista Daniela Arbex e seus colegas, o Fotógrafo 
Napoleão Xavier (vide registro acima à direita), em 1979, 
ano da visita de Franco Basaglia ao Colônia.  
A criança fotografada (próxima página à direita) evidencia 
que, de 1961 a 1979, a casa dos horrores não foi abalada, 
continuava a internar pessoas cujo ‘destino’ eram as covas 
coletivas do cemitério aos fundos do Colônia, o formol dos 
anatômicos das faculdades de medicina, o genocídio ... 

Hoje compartilho questões que não me deixam calar. 
A reportagem de “O Cruzeiro”, no emblemático dia 13 de 
maio de 1961 - 73 anos após a abolição da escravidão - 
apontava que muitos internos no Colônia, maioria de 
pretos, poderiam ser tratados e curados, como alcoolistas e 
pessoas com anemia, e que não deveriam adoecer e morrer 
em decorrência da internação (maus-tratos, violências, 
disenteria, inanição, frio etc).  
Daniela revelou que 70% dos internos do Colônia não 
apresentavam transtornos mentais e que a maior parte das 
60 mil mortes ocorreram na ditadura.  

 

Coincidência ou deliberada preparação de espaços de 
extermínio de comunistas ou de contrários ao futuro regime? 
Há que lembrar que Jango foi vice-presidente no Governo JK 
(1956-1961) e novamente em janeiro de 1961, assumindo a 
Presidência do Brasil em setembro do mesmo ano. 
É senso comum que toda família tem ou conhece alguém 
com algum transtorno mental. É senso comum que a 
loucura é geneticamente influenciada.  

Será? Por que não se investigava (não se investiga) a 
relação dos transtornos mentais (e de agravos em geral) 

com o trabalho? No Colônia (criado em 1903) e em outros 
manicômios investigava-se a origem dos casos de 

tuberculose e dos comportamentos agressivos? Na virada do 
século XIX/XX, alvorecer da industrialização brasileira, 
diversos hospícios e sanatórios foram criados. Acaso?  

Ou necessidade de esconder a produção massiva de 
operários adoecidos por microrganismos (p.ex.: 

tuberculose) e substâncias químicas (p.ex.: chumbo, 
corantes, mercúrio, inseticidas...)? 

 Ramazzini, nos 1700, já alertava para os malefícios de 
alguns desses agentes químicos. A febre amarela, a malária, 
o tifo eram prevenidos com largas pulverizações do 
inseticida DDT (carcinogênico e atualmente banido), cuja 
descoberta também foi laureada com o Nobel de Medicina 
(Paul Müller, 1948). Rachel Carson, bióloga americana, 
autora de  “Primavera Silenciosa” (1962), que se opunha 
ao uso indiscriminado de pesticidas, principalmente do 
DDT, desafiava o agronegócio da época. Alvo de muitas 
críticas, inclusive de caráter pessoal - por ser solteira e ter 
aparência despojada - foi apontada como comunista.  

 

Acaso? Ou a ciência premia o capital?  
E persegue, asila ou exila, os que o ameaçam?  
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https://15557d4b-846d-4ca4-a9f7-0518a88199e2.usrfiles.com/ugd/15557d_4e6fa887af5749f2831e3e750d12c923.pdf
https://youtu.be/139n1x24ILU
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=003581&pagfis=136709
http://memoria.bn.br/docreader/003581/136708
http://memoria.bn.br/docreader/003581/136708
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rachel_Carson
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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. 
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Luiz Alfredo e José Nicolau (Fotografia) e José Franco (Texto).  

Revista “O Cruzeiro”, 13/05/1961, edição 031 
Nesta reportagem, surge a analogia do Colônia  

com os campos de concentração nazistas. 

ESTA FOTO (NAPOLEÃO XAVIER), DE 1979,  
18 ANOS APÓS A REPORTAGEM (1961) AO LADO,  

CAPTA  A BARBÁRIE COM CRIANÇAS NO  
HOSPITAL COLÔNIA DE BARBACENA.  

 

 

“Moço, você 
quer ser 

meu pai?” 

Nota: *Adolf Eichmann (Solingen/Alemanha, 1906 - Ramla/Israel, 1962) 
coordenou a deportação de judeus para os campos de concentração nazistas 
na 2ª Guerra Mundial. Foi capturado pelo Mossad (serviço secreto de 
Israel) na Argentina em 1960, julgado como criminoso da Guerra e 
executado em Israel. 

http://memoria.bn.br/DocReader/003581/136709
https://youtu.be/139n1x24ILU

