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MAURO MORAIS
Repórter

  Manoel tem cerca de 60 anos e é um dos meninos 
de Oliveira. Ainda bem pequeno foi internado no 
Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, localizado no 
município de Oliveira, no oeste de Minas Gerais, 
encaminhado na década de 1970, junto de muitas 
outras crianças ao Hospital Colônia, em Barbace-
na. O tratamento desumano vivenciou em ambos os 
lugares. “Certamente foi levado ainda bem pequeno 
porque, provavelmente, tinha algum tipo de defi-
ciência. Ele é uma figura muito comovente. É uma 
das pessoas cuja memória afetiva ficou congelada 
no momento do abandono, por isso ficou infantili-
zado. É muito vivo na lembrança dele o que viveu na 
infância dentro do Colônia. Ele conta que apanhava 
e diz: ‘Não entendia porque eles metiam a vara na 
gente. Eu não fazia arte nem nada’”, conta Daniela 
Arbex, que em seu best-seller “Holocausto brasilei-

ro” jogou luzes sobre vítimas, como Manoel, de um 
sistema psiquiátrico cruel, responsável pela morte de 
mais de 60 mil pessoas naquele que foi considerado 
o maior hospício do país.
  Manoel não se eternizou em palavras. Quando a 
repórter especial da Tribuna conheceu o homem, 
já havia vendido mais de 100 mil exemplares de seu 
título de estreia na literatura de não ficção. Persona-
gem bastante representativo de um cenário de total 
abandono, Manoel eterniza-se em áudio e vídeo, no 
documentário baseado no livro, que estreia nesta 
quinta, 13, às 18h, em sessão para convidados, no 
Cine Roxy, localizado em Copacabana. A exibição 
integra a Première Brasil do Festival do Rio, um dos 
maiores do gênero no país. “Manoel é um sobrevi-
vente com muitas sequelas. O depoimento dele é tão 
poderoso que foi o único legendado. Não poderia 
ficar de fora do filme. Se tivesse encontrado ele antes, 
certamente estaria no livro”, pontua a jornalista, que 
assina o roteiro, a produção e a direção do longa-me-

tragem produzido pela local Vagalume Filmes em 
parceria com a gigante HBO Brasil.
  “Num determinado momento da entrevista, per-
gunto a Manoel quem o colocou ali. Ele diz: ‘meu 
pai’”, revela Daniela, que, imediatamente lhe ques-
tionou: Tem saudades dele? “Estou esperando ele até 
hoje”, surpreende o ex-interno, com mais de cinco 
décadas sob os “cuidados” do terror e, hoje, acolhi-
do numa residência terapêutica em Barbacena. Logo 
que diz da falta paterna, Manoel abaixa a cabeça e 
inicia um cântico, tudo capturado pelas lentes sen-
síveis da segunda produção nacional do canal por 
assinatura, que estreia a obra em 20 de novembro, no 
canal Max e no aplicativo HBO GO. Em seguida, o fil-
me entra na grade latino-americana do canal, sendo 
exibido em mais de 40 países. Rodado em dois meses 
do primeiro semestre de 2015, o longa ganha o cine-
ma em mais três sessões no festival - sexta, às 14h, no 
CCBB; sábado, às 16h, no Cine Joia; e, quarta, 19, às 
14h, no Ponto Cine.

‘Trem de doido’ 
   sob os olhos do mundo

Documentário, produção local em 
parceria com a HBO, baseado em 
best-seller ‘Holocausto brasileiro’, 

de Daniela Arbex, estreia esta 
semana no Festival do Rio
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Manoel lembra o que passou no Hospital 
Colônia ao ser levado ainda criança para lá 
pelo próprio pai, que espera encontrar até hoje


