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Ruínas arquitetônicas,
RUÍNA HUMANA

Filme resgata outras histórias que precisam ser
contadas para não ser repetidas

HOLOCAUSTO 
BRASILEIRO

Exibição do 
documentário no Rio de 
Janeiro
 

Quinta, 13, 18h, Roxy 3
Sexta, 14, 14h, no CCBB
Sábado, 15, 16h, no Cine 
Joia
Quarta, 19h, 14h, no 
Ponto Cine

  Publicada inicialmente em 2011, pela Tribuna, 
a série de reportagens recebeu a menção hon-
rosa do Prêmio IPYS de Melhor Investigação 
Jornalística da América Latina e Caribe de 2011 
e foi vencedora do Esso de 2012. Juiz de Fora, 
portanto, volta a figurar no cenário nacional e 
internacional através da pena de Daniela Arbex. 
Trata-se da primeira produção local a ganhar ta-
manha visibilidade. Segundo Alessandro Arbex, 
produtor do filme, não apenas os envolvidos no 
processo do documentário ganham fôlego, mas 
toda a cena juiz-forana. “Para a cidade, traz um 
saldo muito positivo. É importante dizer que es-
tando aqui, no interior, estamos preparados para 
produzir para grandes canais. Podemos aquecer 
nosso audiovisual com esse tipo de produção 
para canal fechado, que é a única demanda cine-
matográfica que cresce no mercado brasileiro”, 
discute.
  “Tudo começou quando nosso vice-presiden-
te corporativo de programação e aquisições da 
HBO Latin America, Roberto Rios, que é brasi-
leiro e vive em Miami, veio ao Brasil e comprou 
o livro. Ele leu e imediatamente ligou para nós, 
dizendo que era um material espetacular”, conta 
Maria Angela de Jesus, vice-presidente de pro-
duções originais da HBO Latin America. “Essa 
fragilidade do sistema de saúde na área da psi-
quiatria, por mais que seja num caso brasileiro, 
viaja para qualquer lugar. Qualquer país pode ter 
sido exposto a isso, principalmente na América 
Latina, onde sabemos que a área da psiquiatria 
teve falhas. O tema da loucura, do descaso, não 
tem nacionalidade”, completa ela, indicando a 
possibilidade de levar o filme para os outros con-
tinentes do grupo, o segundo maior dos Estados 
Unidos.
  Para a gerente de produção original da HBO 
Brasil, Paula Belchior, “acompanhar cada passo 
do documentário foi muito chocante. É difícil 
digerir o conteúdo e as imagens, ainda mais por 
ouvir a partir da perspectiva dos sobreviventes. 

É uma realidade muito dolorida.” E Juiz de Fora, 
com sua intimidade com a história, soube nar-
rar com a sensibilidade necessária. “Tradicional-
mente procuramos talentos, grandes profissio-
nais, e não necessariamente eles estão ligados às 
grandes produtoras ou às grandes cidades. Ao ler 
o livro, ao falar com a Daniela, ficou muito claro 
que ela tinha total competência para tocar essa 
produção. Acompanhamos muito de perto. Foi 
uma relação de confiança que estabelecemos no 
diálogo”, comenta Maria Angela.
  Filmado em formato digital, sob o olhar exigen-
te da HBO Brasil, o longa-metragem se mostra 
ágil e dinâmico desde o início, sem narrações em 
off e com cenas que atingem um ápice de emoti-
vidade e de surpresa, como a passagem em que 
o filho, após descobrir a mãe em uma das pági-
nas do livro, retorna ao local e lá, diante das câ-
meras, descobre o responsável pela terrível inter-
nação. “Por ser um documentário, tem um olhar 
de curiosidade e tensão. O filme oferece uma 
estética interessante, e, ao mesmo tempo, é uma 
estética suja, consequência do próprio discurso. 
É uma narrativa sensível, e a história está acima 
do estilismo. O que manda é o que é contado”, 
explica Mauro Pianta. “Os 
entrevistados se sentiram tão 
à vontade que confessaram 
coisas inconfessáveis, como 
a quantidade de choques que 
deram por exemplo. Falaram 
sobre o que viram e o que dei-
xaram de fazer”, finaliza Da-
niela. “Todos os sobreviven-
tes foram entrevistados em 
momentos diferentes e dis-
seram das mesmas agressões 
que sofriam, principalmente 
quando eram obrigados a fa-
zer a limpeza dos pavilhões. 
Tudo é dito com uma verdade 
comovente.”

Num sobrevoo sobre o Hospital Colô-
nia, logo no início das filmagens, o 
co-diretor Armando Mendz identi-
ficou um prédio em ruínas e apre-

sentou-o a Daniela Arbex. Era o mesmo lugar 
onde o repórter fotográfico Luiz Alfredo havia 
registrado para a revista “O Cruzeiro” as ima-
gens mais chocantes do antigo manicômio, 
hoje sede do Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Barbacena, contando com mais de 150 
pacientes em regime de internação de longa 
permanência. “Identifiquei na hora aquele 
pavilhão, onde, em 1961, Luiz Alfredo fez as 
imagens que mais se aproximam de um cam-
po de concentração. Reconheci pelas janelas. 
Quando entramos, era um labirinto. E leva-
mos o Luiz Alfredo lá, no mesmo cenário 50 
anos depois”, conta Daniela, dando o tom de 
uma filmagem pronta a se surpreender a todo 
momento.
  “É uma responsabilidade fazer um filme 
baseado num livro, mas são mídias diferen-
tes. Um livro gera outras imagens, pessoais. 
Quando transposto para o cinema, suben-
tende uma visão mediada, uma leitura íntima 
por trás. O filme conta a história do livro, mas, 
ao mesmo tempo, com adendos, com novos 
dados”, pontua Armando Mendz. “Estar pre-
sente naquele ambiente já traz uma tristeza 
muito grande. Esse filme gera uma reflexão, 
mas é triste, porque representa uma página 
triste de nossa história. Ao lembrarmos as 
histórias que aconteceram ali, trazemos uma 
carga grande de sentimentos. Levar isso para 
o audiovisual requer delicadeza”, acrescenta o 
diretor de fotografia Mauro Pianta, veterano 
estreando em uma produção internacional 
voltada para a TV.
  Para Daniela Arbex, o mérito do novo traba-
lho, sua estreia no audiovisual, está na con-
quista de novos elos de uma narrativa que 
nem o próprio tempo foi capaz de resolver. 
“No livro escrevi o que essas pessoas sentiram. 
No filme, essas pessoas poderão ser vistas e 
ouvidas. E não há como ficar indiferente a isso. 
É muito poderoso. Sempre que me pergun-
tam se vou escrever alguma continuação do 
‘Holocausto brasileiro’ digo que não. Não há o 
que ser acrescentado ou mudado. Mas o filme 
é uma espécie de continuação do livro, por-
que tem outros personagens. Os depoimentos 
são outros e únicos”, defende, citando novos 
e ricos personagens como Mário Lara. “Ele foi 
o maquinista que levava os pacientes para o 
hospital. Ele está com 94 anos hoje e conta que 
havia um vagão no trem escrito ‘Vagão pra lou-
cos’, e muitos sequer eram loucos.”
  De acordo com Armando Mendz, o docu-
mentário é mais uma ferramenta a favor da 
memória. “Li em algum lugar que o fascismo é 
uma cadela sempre no cio. Foi o Bertolt Brecht 
quem disse. Toda história que fala de opressão 
é importante ser lembrada. Basta ver que a ca-
da dia nós relativizamos os erros, como os da 
ditadura brasileira, da chilena, do holocausto 
de Hitler, ou da escravidão. A crueldade huma-
na é relativizada, e histórias assim nos ajuda 
a não repeti-las. É muito importante contar 
a história dos vencidos, porque ela nunca é a 
oficial”, argumenta. “Conseguiram preservar a 
arquitetura daquele lugar e não foram capazes 
de preservar as pessoas. Isso diz muito sobre 
aquele hospital. Mantiveram os prédios e des-
truíram o ser humano. O documentário coloca 
o espectador lá dentro e, principalmente, na 
pele desses sobreviventes e dessas testemu-
nhas”, completa Daniela.

Yes, we can!
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Vista aérea do Cemitério da Paz, em Barbacena, 
onde a maioria dos pacientes foi enterrada

Mário Lara foi o maquinista que conduzia 
o trem com um vagão escrito ‘Vagão pra 
loucos’: “muitos sequer eram loucos”

CONSEGUIRAM 

PRESERVAR A 

ARQUITETURA 

DAQUELE LUGAR 

E NÃO FORAM 

CAPAZES DE 

PRESERVAR 

AS PESSOAS. 

ISSO DIZ MUITO 

SOBRE AQUELE 

HOSPITAL. 

MANTIVERAM 

OS PRÉDIOS E 

DESTRUÍRAM O 

SER HUMANO

DANIELA ARBEX
Jornalista e escritora


