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Resumo 
 

O objetivo deste trabalho é abordar as relações e os impactos relacionados ao  
abalo e a estética, tendo como objeto o documentário “Em Nome da Razão: um filme sobre 
os porões da loucura”, dirigido por Helvécio Ratton. O estudo que aqui se faz necessário é o 
do conteúdo de “Em Nome da Razão” e seus aspectos e abordagens histórico-geográficos, 
dando visibilidade ao Hospital Colônia no contexto da psiquiatria brasileira e a maneira 
pela qual o filme toca: o sentir que o abalo, junto da tragédia, pode influir e o valor da 
potência da obra como forma estimuladora de afectos. Conclui-se que as imagens e notícias 
de sofrimento e tragédia não funcionam necessariamente como meio de contemplação do 
abalo, mas como método capaz de criar relações que podem provocar a ação de revolta, 
interesse ou repulsa diante do fato. 
Palavras-chave: afecto; estética; cinema; documentário; tragédia 

 
Introdução 
 

A pesquisa a seguir procura compreender os olhares e as percepções que se 

fazem presentes no documentário “Em Nome da Razão: um filme sobre os porões da 

loucura”, de Helvécio Ratton.  O filme foi rodado em 1979 em sua maior parte nas 

imediações do Hospital Colônia, antigo hospital psiquiátrico barbacenense que, durante o 

século XX, foi um dos maiores hospícios brasileiros. No local, mais de 60 mil pessoas 

morreram de fome, frio, diarreia e complicações médicas. O documentário foi uma das 

primeiras formas de denúncia sobre os fatos ocorridos nos pátios, refeitórios e leitos do 

hospital. Depois de Helvécio, outros fotógrafos e repórteres denunciaram as fragilidades da 

instituição até meados dos anos 90.  

O objetivo central do documentário era de fazer a denúncia do que ocorria no 

hospital. Os personagens, no filme, narram suas estórias e, esteticamente, ele é filmado em 

preto-e-branco, com o intuito de se afastar do processo de embelezamento da cena, a fim de 

mostrar a realidade cruel à qual os pacientes eram submetidos. O filme teve forte 
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repercussão na década de 1980 e sua primeira apresentação data do Congresso de 

Psicologia. As reações de asco, medo e desconforto foram frequentes durante suas 

exibições no sudeste brasileiro.  

A análise aqui presente se refere ao estudo da tragédia e do abalo presentes na 

estética da película. O abalo faz parte da construção artística humana e suas afecções 

constituem “uma parte da normalidade de uma cultura em que o choque se tornou um 

estímulo primordial de consumo e uma forte fonte de valor” (SONTAG, 2003, p. 24). 

A compreensão da relação entre o cinema e a tragédia é conceitualizada a partir 

da maneira com a qual a arte afeta o homem. Assim, o documentário pode provocar 

sensações e percepções a partir do envolvimento que o espectador cria com ele. Se os 

acontecimentos trágicos podem se converter em espetáculo, essa seria a sua condição para 

que o prazer estético seja produzido. 

Entram no mérito da análise, portanto, a relevância do abalo e da tragédia em 

suas concepções históricas; os bons e maus encontros, que, em contato com certos 

elementos, compõem ou decompõem a “relação (...) conforme toda a potência dos 

elementos, ou uma parte dela, é aumentada ou diminuída (quando compõe ou decompõe a 

relação respectivamente)” (BORGES, 2008, p. 90); e a análise fílmica, que leva em 

consideração a relação entre cinema e história (FERRO, 2010), de  imagens-movimento – 

conceito do filósofo francês Gilles Deleuze - (VASCONCELLOS, 2006) e da representação 

da dor do outro na mídia e como forma de prazer estético ou catarse (SONTAG, 2003). 

 
1. A relação filme-verdade na mise-en-scène da película 
 

O cinema atua, de acordo com Deleuze, como perceptivo da verdade. Esta 

verdade, porém, não se encontra necessariamente no roteiro dos filmes, mas, sim, na 

potência inventiva do realizador da obra audiovisual. O filme é um produto artístico, fruto 

de uma coleção de perceptos e de um fator temporal-geográfico específico. A compreensão 

da obra e as afecções que criamos a partir dela se baseiam na compreensão do filme através 

de seus efeitos, ainda que o que percebemos é apenas uma parte da obra. 

A análise fílmica é realizada a partir de certas premissas. Segundo Miguel 

(2009, apud SILVA, p. 09), três fatores devem ser considerados na análise de uma obra 

audiovisual: a narrativa que o filme coloca, sua capacidade de dialogar com o dado 

momento histórico e a própria adaptação. “Em Nome da Razão” é colocado diante de seu 

fator temporal: o diálogo exercido com o momento histórico é importante. Barbacena tem 
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seu lugar na história psiquiátrica brasileira, sendo inclusive de conhecimento de Foucault 

(ARBEX, 2013, p. 195). As influências de Foucault e de Basaglia fomentaram o desejo do 

psiquiatra Ronaldo Simões a trabalhar a favor da desospitalização e de condições dignas 

para os detentos.  

A sétima arte impôs, a partir dos anos de 1960, a “ideia de uma arte que estaria 

em pé de igualdade com todas outras e que, por conseguinte, também era produtora de um 

discurso sobre a História” (FERRO, 2010, p. 10). O cinema então se afirma nos estudos 

antropológicos, e o documentário, segundo Ferro (2010), representa um fenômeno de 

instrumentalização do audiovisual como escritor da história contemporânea. 
O filme ajuda assim na constituição de uma contra-história, não oficial, liberada, 
parcialmente, desses arquivos escritos que muito amiúde nada contém além da memória 
conservada por nossas instituições. Desempenhando assim um papel ativo, em contraponto 
com a História oficial, o filme se torna um agente da História pelo fato de contribuir para 
uma conscientização. (FERRO, 2010, p. 11) 
 

É indiscutível, portanto, o papel social que esse filme carrega. A grande 

totalidade das imagens são compostas de takes tomados dentro da instituição e a película 

representa a primeira vez em que uma câmera cinematográfica entrou em um manicômio no 

Brasil. O filme representa mais que uma crítica ao sistema, é também um fator de 

veiculação de notícia, capaz de intervir no meio no qual ele se insere: por meio da denúncia 

que ele provoca e das mudanças que ela pode suscitar.  

O produto se torna, então, um objeto produtor de sensações, cuja função é 

também a perduração da memória. Portanto, “se o horror pudesse ser apresentado de forma 

bastante nítida, a maioria das pessoas finalmente apreenderia toda a indignidade e a 

insanidade da guerra.” (SONTAG, 2003, p. 17). A lembrança exerce um grande fator no 

universo das imagens: se a arte eterniza (DELEUZE e GUATTARI, 1992) a memória 

apreende e toma como lugar de valor os afectos que ela causa. Realizamos um certo 

envolvimento com a linguagem cinematográfica e este envolvimento retém na memória a 

relevância da obra em questão. 

Segundo Ferro (2010), a linguagem do cinema é ininteligível e, assim como a 

dos sonhos, incerta. As multifacetadas interpretações dadas aos filmes e documentários 

compõem a pluralidade acadêmica e intelectual que circunda o universo da análise 

cinematográfica. De certo, as interpretações nas quais um pesquisador chega podem não ser 

exatamente aquelas que o realizador vislumbrou no momento de concepção do filme. O 

sentir, porém, valida os ensaios, críticas e artigos escritos à respeito de uma película.  
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O poder de afectar que a obra carrega, junto de sua relevância histórica, da 

proximidade do espectador com o tema e da bagagem cultural que este carrega podem ser 

responsáveis pelo interesse a um título específico.  Existem também as afecções ao estranho 

e ao diferente: cenas que não fazem parte da vida cotidiana do espectador podem ser frutos 

de interesse.  
A exibição, em fotos, de crueldades infligidas a pessoas de pele mais escura, em países 
exóticos, continua a promover o mesmo espetáculo, esquecida das ponderações que 
impedem essa exposição quando se trata de nossas próprias vítimas da violência; pois o 
outro, mesmo quando não se trata de um inimigo, só é visto como alguém para ser visto, e 
não como alguém (como nós) que também vê. (SONTAG, 2003, p. 63). 

O domínio de “Em Nome da Razão” é, certamente, a loucura. O filme expõe, de 

maneira próxima ao real, fatos que excedem o próprio conteúdo imagético: a compilação de 

pouco mais de 22 minutos que engloba o documentário carrega mais que essa amarra 

temporal. Os filmes, de acordo com Ferro (2010), além de revelarem aspectos sociais, 

ultrapassam os objetivos do próprio realizador.  

A leitura histórica do filme compreende os fatos que acarretaram sua produção. 

Como o hospital havia sido aberto a visitações na década de 70, o encontro de Helvécio 

Ratton com o cenário foi fortuito para o surgimento do filme. Há também a sua 

predisposição ao tema: o realizador já havia estudado Cinema em uma universidade chilena 

e cursava psicologia enquanto o filme acontecia. O acesso a fotografias feitas por Luiz 

Alfredo para a revista “O Cruzeiro” fomentaram o seu interesse pela causa.   

As escolhas do realizador são importantes para a compreensão do produto e da 

sua importância enquanto produtor de afecções e de importância histórica. Porém o filme, 

assim como a arte, se apresenta de forma dúbia quando retrata situações figurativas a 

respeito do real. A imagem “com muita frequência dá mais informações sobre aquele que a 

recolhe e a difunde do que sobre aquele que ela representa” (FERRO, 2010, p. 12) 

Com isso, o fator histórico e narrativo de “Em Nome da Razão” é também um 

fator conservador da memória coletiva: por meio do cinema, pode-se analisar a sociedade 

na qual ele está inserido. As imagens representam a realidade e fornecem a reflexão.  
   

Figura 1: “Em Nome da Razão”. 05’56 Figura 2: “Em Nome da Razão”. 06’26 
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2. O documentário enquanto experiência estética  

As imagens em movimento que somos capazes de ver e que transitam de 

maneira irresoluta estabelecem conexões  e “ganham sentido a partir de suas relações com 

centros de indeterminação (...) na instância do humano” (VASCONCELLOS, 2006, p. 58). 

Na consciência, essas imagens se projetam e criamos, a partir delas, nossas próprias 

percepções que têm seu lugar na compreensão que realizamos. O cinema é um veículo de 

auto percepção e sua contemplação é, também, uma certa forma de auto contemplação. 

Cria-se uma relação entre sujeito e obra e os afectos e perceptos gerados a partir desta 

relação são os fios condutores das paixões que se processam neste vínculo.  

 Com a relativização do sentir, discursa-se sobre a ineficiência de encontrar 

um lugar em comum onde generalizam-se os sentimentos. As associações de imagens em 

movimento produzem efeitos diferentes na consciência das pessoas. A maneira como 

percebe-se a arte é subjetiva e o conteúdo que é capaz de chocar, de fazer refletir e de 

diminuir a potência de agir de um sujeito não necessariamente atuará de maneira direta em 

outro sujeito que, de maneira alternada, compõe suas relações. 

 No entanto, os efeitos que surgem a partir da exibição de um documentário 

que denunciou e interferiu no meio é parte de uma experiência moderna da relação 

construída entre homem e mídia. A avalanche de imagens que recebemos indica a força 

projetada pelas imagens que abalam.– não de maneira igual – sobre a vida do espectador. 

De acordo com Sontag (2003), o jornalismo fez com que a experiência de vivenciar, por 

meio das câmeras, calamidades ocorridas em lugares distantes, se torne uma experiência 

moderna essencial. Diante de tais imagens, “se reage com compaixão, ou indignação, ou 

excitação, ou aprovação, à medida que cada desgraça se apresenta” (SONTAG, 2003, p. 

20). O espetáculo, em si, não é somente o produto final audiovisual. Ele se encontra na 

relação social criada a partir dos personagens, que foi mediatizada por imagens (DÉBORD, 

1992, p. 10)4.  

 O ato de compadecer à dor do outro é empático. As imagens do Hospital 

Colônia, assim como as da guerra, são utilizadas como meio de informação, a fim de 

orientar, noticiar e provocar revolta. Tornamo-nos mais próximos da situação quando o 

filme, assim como é “Em Nome da Razão”, segue uma estética bruta: a câmera nas mãos e 

                                                
4 “Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, 
médiatisé par des images.” (DÉBORD, 1992, p. 10). 
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a não preocupação com a composição minuciosa de planos simétricos dá ao acontecimento 

mais credibilidade, caracterizando-o de forma mais realista e próxima do espectador.  
Na fotografia de atrocidades, as pessoas querem o peso do testemunho sem a nódoa do 
talento artístico, tido como equivalente à insinceridade ou à mera trapaça. Fotos de 
acontecimentos infernais parecem mais autenticas quando não dão a impressão de terem 
sido “corretamente” iluminadas e compostas porque o fotografo era um amador ou – o que 
é igualmente aproveitável – adotou um dos diversos estilos sabidamente antiartísticos. Ao 
voarem baixo, em termos artísticos, essas fotos são julgadas menos manipuladoras – hoje, 
todas as imagens de sofrimento amplamente divulgadas estão sob essa suspeita – e menos 
aptas a suscitar compaixão ou identificação enganosas. (SONTAG, 2003, p. 26, 27).  
 

Uma parcela da ira provocada pelo documentário também se encontra na 

situação na qual ele se insere: percebem-se os atos injustos que conduziram os personagens 

até o hospício. De acordo com Helvécio Ratton, o título, “Em Nome da Razão”, surge no 

contexto do questionamento da veracidade da razão. A mesma razão que puniu, hoje é vista 

como errônea e até irrisória. No espectador, a injustiça suscita a longa linhagem da 

iconografia do sofrimento.  
Os sofrimentos mais comumente considerados dignos de ser representados são aqueles 
tidos como frutos da ira, divina ou humana. (O sofrimento decorrente de causas naturais, 
como enfermidades ou parto, é escassamente representado na história da arte; o sofrimento 
causado por acidente quase não é representado – como se não existisse sofrimento causado 
por descuido ou má sorte.). (SONTAG, 2003, p. 37). 
 

Condoer-se diante da dor dos loucos foi uma realidade nas exibições do 

documentário. Às luzes da desospitalização, o filme teve sua estreia no Congresso Mineiro 

de Psiquiatria, onde foi utilizado como prova necessária para aceleramento do processo da 

luta antimanicomial. O filme, que logo atingiu as salas de cinema do Rio de Janeiro, de São 

Paulo e de Belo Horizonte, gerou um certo furor ao chocar e desestabilizar o espectador 

com uma realidade próxima a ele, porém desconhecida. A realidade das imagens trazia o 

poder acusatório que elas carregavam. Na obra, não há a preocupação em encontrar um 

culpado, como em situações de vilania e heroicidade maniqueístas. O hospício era uma 

reprodução social e, como o texto em off incita, compartilha a culpa não só a Secretaria de 

Saúde ou a administração do hospital. O espectador, enquanto inserido no meio social, 

carrega certa responsabilidade do fato.  

O documentário, enquanto objeto sedutor, estabelece diversas relações com o 

espectador. Como método de sedução, o abalo apresentado em “Em Nome da Razão” pode 

estabelecer uma relação empática com o sofrimento dos chamados crônicos sociais. Além 

disso, as imagens do filme dizem: “Deixemos que as imagens atrozes nos persigam. Mesmo 

que sejam apenas símbolos e não possam, de forma alguma, abarcar a maior parte da 

realidade a que se referem” (SONTAG, 2003, p. 95). A necessidade de abordar uma 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro	  -‐	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 7 

situação que se encontra próxima do cotidiano do espectador e, ao mesmo tempo, tão 

distante, valoriza e contempla a memória do hospital. “Recordar é um ato ético, tem um 

valor ético em si mesmo e por si mesmo. A memória é, de forma dolorosa, a única relação 

que podemos ter com os mortos.” (SONTAG, 2003, p. 96). 

As imagens das atrocidades, segundo Sontag (2003), possuem diversos 

atributos. Elas podem criar um tipo de espectador insensível, enrijecido contra a fraqueza 

humana. Outra saída é o compadecimento; a solidariedade pode causar a sensação de 

cumplicidade entre o sujeito e a arte: o documentário exalta a parcela de culpa que temos 

diante do caso, portanto, compadecer e reagir contra o sofrimento dos internos pode 

acarretar na diminuição dessa parcela de culpa. “Nossa solidariedade proclama nossa 

inocência, assim como proclama nossa impotência.” (SONTAG, 2003, p. 86).  

A representação do abalo tem, para além do choque, o interesse social. Além 

dos fatores histórico, jornalístico e artístico, se adiciona a condição moderna de produção, 

inclusive midiática, que se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Um fato 

vivido, como a trajetória do Colônia, se esvai na fumaça da representação5.  

 

Considerações Finais 

Os recursos que o diretor aplicou fazem parte de decisões estéticas que 

aconteceram na concepção, na realização e na montagem do documentário. A humanização 

dos pacientes do Hospital Colônia foi um recurso explorado na obra e a sensibilidade 

provocada pelo documentário pode vir acarretada do empenho em interferir neste ímpeto da 

injustiça social. A beleza, enquanto vista em seu sentido mais amplo, é encontrada até nas 

expressões do abalo, onde pode haver a oportunidade da reconstrução, da reformulação 

social, na militância ou na resistência.  

Dificulta-se o amplo diálogo fronte à tragédia já que, por meio de sua 

sensibilidade, o prazer estético e a noção do belo podem ser confundidos com, como pontua 

Sontag (2003), um apetite vulgar ou baixo. A falsa ideia de contemplação do acontecimento 

triste é derrubada pela necessidade histórica de se fazer discutido um tema que atingiu e 

deixou em desigualdade uma população que vive à margem do modelo de sociedade 

produtiva vigente.  

                                                
5 Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce 
comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné 
dans une représentation (DÉBORD, 1992, p. 10). 
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O belo carrega uma pluralidade sintáxica, mas se visto junto da estética, em seu 

agenciamento do sentir, o abalo pode ser, também, fonte de encontro com a arte, 

produzindo perceptos, afectos e até bons encontros. A confluência do belo com a ruína é 

encontrada no registro sublime da obra. O processo catártico, como vivenciado em “Em 

Nome da Razão", abre discussões sobre a relatividade da construção estética do belo. 

Enquanto sentir, é possível encontrar a apreciação estética neste filme.  

O fenômeno dramático acarreta  um fenômeno empático. O documentário, que 

tinha por premissa principal trazer à tona a realidade que acontecia dentro dos muros do 

Hospital Colônia, também acarretou consequências distintas. Sua representatividade na luta 

antimanicomial é um exemplo do modo como são importantes as imagens que o produto 

artístico reproduziu. O público estabeleceu relações que influenciaram nos afectos que 

transformaram a força de agir social naquele contexto.  

Por conseguinte, mostrar o inferno, como sugere Sontag (2003, p. 95) não 

significa necessariamente promover uma solução para minimizar a dor do sôfrego. No 

entanto, essas imagens contribuem para alertar a sociedade de que o sofrimento causado 

pela crueldade humana é latente e parte da realidade do mundo que partilhamos.  

 O que as imagens de dor comportam é um fenômeno que, apesar de relativo, 

pode incitar a atração do espectador, mesmo que esta seja marcada pela angústia, pelo 

temor ou pela impotência. Encarar as cenas de atrocidades pode também ser um indício de 

força para além da curiosidade estética. “Existe a satisfação de ser capaz de olhar para a 

imagem sem titubear. Existe o prazer em titubear” (SONTAG, 2003, p. 38). 
Mas imagens do repugnante também podem seduzir. Todos sabem que não é a mera 
curiosidade que faz o trânsito de uma estrada ficar mais lento na passagem pelo local onde 
houve um acidente horrível. Para muitos, é também o desejo de ver algo horripilante. 
Chamar tal desejo de “mórbido” sugere uma aberração rara, mas a atração por essas 
imagens não é rara e constitui uma fonte permanente de tormento interior. (SONTAG, 
2003, p. 80). 
 

 Não é possível dizer que há a existência de um desejo, por parte de todo 

espectador, de se sentir horrorizado. Ele vê, nas imagens aflitivas, uma detenção do próprio 

olhar. O documentário, cujo objetivo era denunciar, se transformou também em uma 

viagem dentro do espaço do local, suscitando a vontade, por parte social, de fazer diferença 

na realidade do Colônia. Ratton afirma que um filme não muda a realidade, mas ele orienta 

o espectador a demandar em juízo o sistema vigente. E as pessoas, sim, mudam a realidade.  

 As imagens da loucura são, em si, a ruína. O que o documentário propõe a 

ver são personagens em suas situações de conflito. O registro desse horror sugere, então, 

uma sedução, já que “imagens de atrocidades podem atender a diversas necessidades. 
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Podem nos enrijecer contra a fraqueza. Tornar-nos mais insensíveis. Levar-nos a reconhecer 

a existência do incorrigível” (SONTAG, 2003, p. 83).  

A realidade do colônia é subsidiada por “Em Nome da Razão”. O 

documentário, assim como as fotos de Hiram Firmino, o livro de Daniela Arbex e essa 

pesquisa, ajudam a carregar o fardo da memória. A recordação das imagens dos porões da 

loucura nos revelam que a dor dos outros e a dor dos loucos existem. Assistir à dor do 

outro, no transitivo indireto, pode criar afectos e sensações que, por si, tem potência 

suficiente de gerar uma ação: assistir a dor do outro, que no transitivo direto, indica cuidar, 

tratar e interferir. 
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