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O Holocausto 
Brasileiro:
60 mil mortes em 
Barbacena Glauco Moreira de Moura*

doses elevadas (muitas vezes incompatíveis 

entre si), provocando reações adversas terríveis, 

mas também quando são submetidos a 

quantidades excessivas de eletrochoques em 

casos que sabidamente são eles inúteis, mas 

não deixam de expor o paciente aos riscos da 

anestesia e ao estado de torpor pós-choque. 

Isso, sem mencionar os demais aspectos 

circunstanciais da tragédia vivida por essas 

pessoas e, claro, os aspectos éticos bioéticos.

Nessa ordem de ideias, parece que a jornalista 

Daniela Arbex chamou para si uma enorme 

responsabilidade: continuar relatando o 

holocausto brasileiro, para o que necessitaria 

ainda, no mínimo, de uns 80 volumes 

subsequentes, só para ficar no âmbito do 

tratamento psiquiátrico. Assim, fica a sugestão 

e a esperança de que esta obra não seja uma 

última palavra, mas o início de uma conversa.

Mesmo bem antes de o Brasil 

compreender o verdadeiro significado 

do livro, a jornalista Daniela Arbex 

sintetiza suas pesquisas em torno do 

tratamento psiquiátrico no então hospital 

Colônia, na cidade de Barbacena (MG) e publica, 

em 2013, a obra “Holocausto Brasileiro”, pela 

Editora Geração. Trata-se de tarefa árdua, pois 

revela a verdade e, como entre nós soemos 

acontecer, a afirmação da verdade quase 

sempre coloca seu autor em situação bastante 

melindrosa diante da sociedade; de seus pares. 

O certo é que a obra relata fatos ocorridos 

e comprovados no tempo e no espaço que 

menciona, resultando na morte de um número 

em torno de 60 mil pessoas e colocando em 

xeque o tratamento psiquiátrico no Brasil...

realmente é preciso muita coragem!

De se observar que o título é bastante 

contundente: “Holocausto brasileiro”. 

O sacrifício, o sofrimento, a dor, a desesperança, 
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a solidão, o vazio... o nada de pessoas que 

sofrem de alguma enfermidade mental e 

procuram ou são levadas a se tratarem. 

Todavia, fora utilizado para rotular uma fração 

muito pequena do sofrimento dos pacientes 

psiquiátricos no Brasil, sem retirar a importância 

dos eventos relatados em Barbacena. É que 

o holocausto brasileiro, infelizmente, é muito 

maior do que isso e, pois, não faz parte somente 

do passado, mas está bem presente tanto em 

hospitais, quanto em consultórios médicos, 

tendo como protagonistas não só os pobres, 

abandonados, incapacitados e miseráveis, mas 

também os ricos, abastados e poderosos. É o 

momento em que o princípio da igualdade se faz 

presente de forma mais efetiva e convincente: 

na barbárie e no empirismo do tratamento 

psiquiátrico no Brasil. São inúmeros os casos 

de pacientes alvos da ignorância médica, 

não apenas quando são levados a ingerir 

quantidades enormes de medicamentos e em 

LITER ATUR A

57A3-Abril a Agosto/2014


