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RESUMO 

 

"Em nome da razão" de Helvécio Ratton, é um documentário que contribuiu de forma 

significativa para o fortalecimento do movimento antimanicomial brasileiro e ainda reproduz a 

necessária inquietação a respeito da saúde mental. O presente trabalho busca identificar em tal 

produção, aspectos que possam estar relacionados às características das instituições totais e que 

tenham sido citadas no artigo de igual título, incluído no livro Manicômios, prisões e conventos de 

Erving Goffmam. O objetivo principal é facilitar a reflexão sobre o tratamento dispensado aos 

portadores de doença mental àquela época e que merece não ser esquecido mesmo nos dias atuais. 

Para a concretização, realizou-se a leitura do livro e de artigos referentes ao assunto, publicados 

online, após foi realizado a análise do referido documentário.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

"Em nome da razão" é um curta-metragem de 1979, dirigido e produzido pelo mineiro 

Helvécio Ratton e há pouco tempo está disponível na internet. A produção deu-se em parceria com 

o Grupo Novo de Cinema e TV e com a Associação Mineira de Saúde Mental que era composta 

por psiquiatras, psicanalistas, psicólogos e outros interessados na discussão sobre a situação da 

assistência em saúde mental. A realização desse trabalho deu-se a partir de uma concessão de 

acesso ao hospital por parte da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, por intermediação 

da Associação Mineira de Saúde Mental.  

Helvécio Ratton, mineiro de Divinópolis, cursava o quarto ano de Psicologia e participava 

da Associação Mineira de Saúde Mental, naquele momento. Já era um profissional do cinema, 

formado no Chile, tinha também uma incursão pela economia, portanto, um cineasta crítico e atento 

à situação sociopolítica brasileira. Tal trabalho, um marco da luta e da reforma política de saúde 

mental no Brasil, mesmo com imagens em preto e branco, retrata as cores de uma tragédia vivida 

pelos milhares de internos do Colônia, um hospital psiquiátrico situado na cidade  de Barbacena, 

em Minas Gerais. Foi exibido pela primeira vez no III Congresso Mineiro de Psiquiatria, em 

novembro de 1979 e revelou imagens horripilantes e desconhecidas para o público leigo e mesmo 

para a grande maioria dos profissionais da saúde mental ali presentes. 

O desenvolvimento de o trabalho a seguir busca identificar no documentário, aspectos que 

possam estar relacionados às características das instituições totais e que estejam citadas no artigo 

de igual título que faz parte do livro Manicômios, prisões e conventos de Erving Goffmam. 

 

2. EM NOME DA RAZÃO E AS INSTITUIÇÕES TOTAIS DE GOFFMAM 

 

As enfermarias e os pátios internos do Hospital da Colônia  são o cenário para que o filme se 

desenvolva. As câmeras ainda vasculham os corredores, as celas fortes, contrastando a miséria 

humana com a sofisticação do projeto arquitetônico do manicômio inaugurado com pompas e 

honras, em 1904. Os sons capturados e que se escuta no decorrer da obra, foram estritamente os 

produzido no local: gritos, lamúrias e relatos impressionantes acerca do cotidiano e das histórias 

de vida dos que ali residiam. O foco captura e projeta a fala e expressão dos internos, eventualmente 

intercaladas pelo depoimento do administrador do hospital acerca das dificuldades de gestão de 

corpos e subjetividades (BRANDÃO, 2010). 

Entre os muros do Hospital da Colônia, pelo menos 60 mil pessoas morreram que em sua 

maioria haviam sido internadas contra suas vontades. Destas, muitos não tinham diagnóstico de 
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doença mental; eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, indivíduos que se 

revoltavam ou que se tornavam de certa forma, incômodos para a sociedade. Os perfis dos 

internados eram dos mais diversos, desde meninas grávidas violentadas por seus patrões, esposas 

confinadas pelos maridos para que estes assumissem os relacionamentos com as amantes, filhas de 

fazendeiros que perdiam a virgindade antes do casamento e até homens e mulheres que haviam 

extraviado seus documentos. Entre os que lá se encontravam, alguns eram apenas tímidos, muitos 

eram crianças. Quando chegavam ao hospício, suas cabeças eram raspadas, suas roupas arrancadas 

e seus nomes descartados pelos funcionários, que os rebatizavam. 

Os pacientes da Colônia quando isolados, às vezes comiam ratos, bebiam água do esgoto ou 

urina, dormiam sobre capim, ali faziam suas necessidades básicas excretoras. E continuavam a 

dormir no mesmo local na noite seguinte.  Em noites frias, por vezes eram deixados ao relento, nus 

ou cobertos apenas por trapos. Muitos morriam de frio, de fome ou alguma doença, era possível 

morrer também de algo que se chamava de “tratamento”, o eletrochoque, pois muitas vezes eram 

fortes demais. As mulheres que engravidassem tinham seus filhos arrancados de seus braços 

quando nasciam e entregues para adoção.  

A situação retratada nas imagens e vozes do documentário é devastadora, fruto de uma razão 

que captura e condena em nome da ciência. Mas que ciência é essa para justificar tamanho 

sofrimento? O desenrolar do documentário nos conduz a uma reflexão sobre a psiquiatria e sobre 

o Brasil: como é possível que uma sociedade seja capaz de gerar e sustentar uma instituição tão 

cruel e retrógada como era o Hospital Colônia de Barbacena?  

Analisando o artigo “As características das instituições totais”, escrito por Erving Goffman, 

professor do Departamento de Sociologia da Universidade da Califórnia em Berkely – EUA, em 

seu livro Manicômios, prisões e conventos e traduzido para a língua portuguesa  por Dante Moreira 

Leite, é possível fazer uma relação entre o que o autor caracteriza como uma instituição total e os 

fatos registrados no documentário citado no presente trabalho. 

Goffman (1987) define instituição total como um local de residência e de trabalho onde um 

grande número de indivíduos em situações semelhantes, separados da sociedade mais ampla por 

um longo período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada e que certos 

mecanismos de estruturação da própria instituição é que determinam a sua condição de instituição 

total, acarretando consequências na formação do eu do indivíduo que dela participa sob 

determinada condição. 

Para este autor, o indivíduo participa na sociedade em diferentes lugares, com diferentes co-

participantes e sob diferentes autoridades sem um plano racional geral. Ao inserir-se numa 

instituição social passa a agir num mesmo lugar, com um mesmo grupo de pessoas e a submeter-

se a tratamentos, obrigações e regras iguais para a realização das atividades impostas. Quando essa 

instituição social se organiza de modo a atender os “internados”, (aqui relacionados dessa forma 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 01.11.2015 

 

Herminia Dias de Freitas, Lahana Giacomini de Vasconcellos, 

Luciana Stefano, Diogo Costa 

4 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

devido às características do documentário que está sendo analisado) em situações semelhantes, 

separando-os da sociedade mais ampla por um período de tempo e impondo-lhes uma vida fechada 

sob uma administração rigorosamente formal (equipe dirigente) que se baseia no discurso de 

atendimento aos objetivos institucionais, ela apresenta a tendência de “fechamento” o que vai 

simbolizar o seu caráter “total”.  

O caráter de instituição age sobre o indivíduo causando dramáticas transformações em seu 

“eu”, tanto do ponto de vista pessoal quanto social, sendo esta condição  muito característica nos 

hospitais para doentes mentais. Retomando ao trecho acima citado neste texto “quando chegavam 

ao hospício, suas cabeças eram raspadas, suas roupas arrancadas e seus nomes descartados pelos 

funcionários, que os rebatizavam”, Goffmam nos relembra que quando o internado chega ao 

hospital ele sofre um processo de “mortificação do eu” que suprime a concepção de si mesmo e da 

cultura aparente que traz consigo, que são formadas na vida familiar e civil e não são aceitas pela 

sociedade. Os bens pessoais de um indivíduo constituem parte importante na construção do seu 

“eu”. A facilidade com que os internados podem ser controlados pela administração, tende a 

aumentar a restrição de posse de seus bens materiais.  

O processo de admissão, nas instituições, pode ser caracterizado como uma despedida e um 

começo e o ponto médio deste processo pode ser marcado pela nudez. O que se possui também é 

repleto de sentimentos do “eu”, mas a perda da maneira de como se é chamado, isto é, do nosso 

nome, é uma das mutilações mais significativas. Segundo Goffmam (2013, p.28), 

 

Ao ser admitido em uma instituição total, é muito provável que o indivíduo seja despido 

de sua aparência usual, bem como dos equipamentos e serviços com os quais a mantém, 

o que provoca desfiguração pessoal. Roupas, pentes, agulha e linha, cosméticos, toalhas, 

sabão, aparelho de barba, recursos de banho – tudo isso pode ser tirado dele ou a ele 

negado, embora alguns possam ser guardados em armários inacessíveis, para serem 

devolvidos se e quando saírem. 

 

Muitos de nossos atores da vida real documentados no filme, não tiveram a mesma sorte, 

pois “muitos morriam de frio, de fome ou alguma doença, era possível morrer também de algo que 

se chamava de ‘tratamento’, o eletrochoque, pois muitas vezes eram fortes demais” e ainda 

poderiam ser aplicadas como castigos (GOZZI, 2013). Nas instituições totais, os castigos 

enfrentados pelos internados são mais intensos do que qualquer outra coisa que já tenha lhe 

acontecido fora daquele local (GOFFMAM, 2013). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"Em nome da razão" é um documentário que contribuiu de forma significativa para o 

fortalecimento do nascente movimento antimanicomial brasileiro e ainda reproduz a necessária 

inquietação a respeito da saúde mental. Através da leitura do texto As características das 

instituições totais, foi possível identificar várias situações que classificam o Hospital da Colônia 

como uma dessas instituições, embora muito tenha faltado em relação à segunda parte do texto, no 

que se refere às relações internas dos seus participantes, pois baseados no próprio documentário e 

em outras fontes de informações online, naquele local de sofrimento, tristeza, castigos e mortes 

jamais houve algum tipo de comemorações ou festividades.  

Apesar de muito tempo já ter-se passado, vários aspectos do Hospital da Colônia ainda 

merecem ser discutidos para que o local onde mais de 60 mil pessoas morreram, onde muitos desses 

tiveram seus corpos vendidos para faculdades de medicina, aonde muitos chegavam por motivos 

aparentemente fúteis e ali se transformaram realmente em doentes mentais, onde o ser doente 

passava a ser algo institucionalizado, e de onde a maioria nunca mais saiu, jamais seja esquecido, 

seja por meio de documentários, filmes, reformas ou mesmo através de um “Museu da Loucura” 

que guarda em suas peças as marcas da maior tragédia da história mental da sociedade brasileira. 
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