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Resenha Biográfica 

 

 Adolpho Hoirisch, filho de Nisen e Perlea Hoirisch, nasceu no Rio de Janeiro, em 22 de maio 

de 1930. Iniciou sua formação ginasial no Colégio Souza Marques onde também encerrou o 

científico, em 1948. 

Em 1954, formou-se em Medicina na Faculdade Nacional, da Universidade do Brasil. 

Buscando investir em atividades extracurriculares que completassem sua formação 

acadêmica, no decorrer da graduação participou de vários cursos de extensão, quatro deles 

sob a orientação do prof. Maurício de Medeiros. Foi acadêmico bolsista do Instituto de 

Psiquiatria da Universidade do Brasil através de concurso, em 1953. A partir do quinto ano, 

trabalhou nas clínicas particulares Santa Helena e Paranapuã, como médico plantonista. No 

último ano da graduação, foi monitor de Clínica Psiquiátrica.  

 Em 1955, fez o Curso de Especialização em Psiquiatria promovido pelo Departamento 

Nacional de Saúde; este curso era ministrado no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Engenho 

de Dentro. No ano seguinte foi professor deste mesmo curso e assumiu a coordenação das 

atividades didáticas e dos exames de seleção de acadêmicos. 

Tornou-se Instrutor de Ensino Superior de Clínica Psiquiátrica em 1965 e Professor 

Assistente na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 

1966. 

Conquistou a Livre Docência na disciplina de Clínica Psiquiátrica em 1970, quando defendeu 

a tese “Crises de Identidade”. Nesse mesmo ano, conquistou o título de Doutor em Medicina 

pela UFRJ, com a tese “O Problema da Identidade Médica”, abordando a dificuldade que 

os médicos têm de abrir mão de seu papel profissional, estando fora do hospital e do 

consultório. Em 1977, foi aprovado em concurso para Professor Titular de Psicologia 

Médica. 

Foi aprovado em concurso para seleção de neuro-psiquiatria, como oficial médico da 

Aeronáutica em 1958, e neste mesmo ano iniciou sua formação psicanalítica. Uma vez 

cumpridas as exigências relativas aos estudos teóricos, treinamento supervisionado e 

apresentação de trabalhos, tornou-se membro associado e membro docente, em 1970. Em 

1974, tornou-se membro e psicanalista didata. 

Construiu sua carreira no serviço público desde 1955, quando ingressou no antigo Serviço 

Nacional de Doenças Mentais, do Ministério da Saúde como psiquiatra remunerado por 

‘verba 3’, e lotado no Manicômio Judiciário Heitor Carrilho. Nesta instituição produziu 

avaliações periciais de responsabilidade criminal e de periculosidade. Em 1962, retornou 

como bolsista ao Instituto de Psiquiatria, sob direção do Professor José Leme Lopes, 

reiniciando as atividades assistenciais e de ensino na Faculdade de Medicina da UFRJ. 

Trabalhou na Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM) até 1982, exceto no período de 

1958 a 1962, quando esteve a serviço da Aeronáutica, como oficial médico neuro-psiquiatra. 

Efetivado por concurso pelo DASP, tornou-se psiquiatra do quadro permanente do Ministério 

da Saúde.  
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Atualmente é psicanalista, psiquiatra e professor aposentado da UFRJ, atendendo em 

consultório particular, além de freqüentar as reuniões da Academia Nacional de Medicina 

como membro efetivo. 

 

  



 
 

5 

 

Sumário 

 

Fita 1 – Lado A 

 

Lembranças familiares e de infância. O curso ginasial no colégio Souza Marques, em 

Cascadura e a escolha pelo curso de medicina. O estágio no Sanatório Santa Helena; 

professores marcantes como José Afonso Netto, o diretor do Sanatório. Comentários sobre a 

escolha da Universidade do Brasil, onde ingressou em 1949; sua expectativa com o curso, os 

professores e as disciplinas. A realização das aulas práticas no Hospital Estadual Moncorvo 

Filho e no Instituto Médico Legal. O curso equiparado de Clínica Médica, realizado sob a 

supervisão do Dr. Américo Piquet Carneiro no IAPETEC. Comentários sobre Eustáquio 

Portela, colega de classe que se destacou durante a faculdade. A experiência de ter sido 

acadêmico interno do IPUB, de 1952 a 1954; o concurso para monitor. As primeiras 

experiências profissionais. Relato sobre a convivência com Dr. Maurício de Medeiros. 

 

Fita 1 - Lado B 

 

Explicações sobre os métodos de tratamento usados na Psiquiatria como a malarioterapia e a 

insulinoterapia. Seu trabalho na Clínica Paranapuã, em 1954. O Curso de Especialização em 

Psiquiatria no Departamento Nacional de Psiquiatria, em 1955; as disciplinas; os professores. 

O concurso para Médico Interino, do quadro permanente do Ministério da Saúde, em 1955.  

 

Fita 2 – Lado A 

 

Comentários sobre o trabalho de elaboração dos laudos de perícia no Manicômio Judiciário Heitor 

Carrilho, em 1964. Considerações sobre o Curso de Psiquiatria Forense oferecido pelo Manicômio. 

Seu ingresso no Curso de Formação de Oficiais Médicos da Aeronáutica em 1957. Relato sobre o 

concurso para Psiquiatria do Ministério da Saúde em 1958. Considerações sobre as transformações 

no prédio e no atendimento aos pacientes no Manicômio Judiciário. Esclarecimentos sobre o cargo 

de instrutor de ensino. O funcionamento do Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil 

(IPUB) e a atuação dos institutos internos. Comentários sobre as administrações de Leme Lopes e 

de Raffaele Infante no IPUB. Comentários sobre o concurso de livre docência em psiquiatria para 

a UFRJ, em 1970. 

 

 Fita 2 - Lado B  

 

Considerações sobre o Curso de Aperfeiçoamento em Metodologia do Ensino Superior (CIAMES) 

no Instituto de Estudos Avançados em Educação da Fundação Getúlio Vargas, em 1975. As 

circunstâncias do concurso para professor titular de Psicologia Médica, para a UFRJ, em 1977. 

Como se constituíam as etapas para a formação em psicanálise do Instituto de Psicanálise da 

Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Comentários sobre as mudanças científicas devido às 

descobertas de novas tecnologias, como a pílula anticoncepcional, a penicilina e a 

Psicofarmacologia. 
  



 
 

6 

 

Data: 23/11/2000 

 

Fita 1 - Lado A 

 

AB -Projeto Memórias da Psiquiatria no Brasil, entrevista com o Dr. Adolpho Hoirish, 

entrevista no dia 23 de novembro de 2000, entrevistado por Laurinda Maciel e Anna Beatriz 

Almeida. Fita 1. Então, professor, agora a gente gravando, não é? Que a gente já teve a aquela 

primeira conversa, a gente queria retomar pontos que o senhor levantou, que a gente achou 

no currículo e... para começar mesmo pela sua origem familiar. Então que a gente contasse e 

ficasse registrado na sua história de vida, toda a questão dos seus avós, dos seus pais, que o 

senhor falasse um pouquinho para a gente da origem deles... 

 

AH -O meu avô paterno não fugiu da guerra Russo-Japonesa, era russo e com isso, ele 

embora, judeu que tivesse seus passos limitados na Rússia tinha autorização para viajar por 

todas as “Rússias” e comerciar, de modo que foi um homem muito rico. Estava tudo pronto 

para abrir um banco e um tio meu passou meu pai para trás, dizendo que depois da guerra de 

14 aquele pedaço que era Bessarábia passou para a Romênia, se ele fosse fazer o serviço 

militar seria tratado como um cão. E ele então veio para o Brasil e, na verdade, foi um golpe 

que meu tio deu para se livrar de mais um sócio no Banco e foi assim que meu pai chegou 

aqui, com 18 anos e quando soube da chegada da minha mãe, que não vinha de uma família 

bastarda, ela veio para cá porque o dote todo tinha sido consumido pela irmã dela, então meu 

avô não tinha como dar dote e assim os dois se conheceram, ele com 26 e ela com 18, e 

viveram muito felizes (riso). 

 

AB -O seu pai aqui, quando chegou aqui, já tinha alguma pretensão de trabalhar com alguma 

coisa específica?  

 

AH -Não, ele logo começou trabalhando vendendo à prestação na rua, que era uma espécie 

de mascate, não é? 18 anos e quando casou em 1928, acabou com a freguesia da rua, 1930 eu 

nasci e em [19]32 ele abriu uma loja. 

 

LM -De tecidos, é isso? 

 

AH -Era um armarinho. 

 

LM -Um armarinho. 

 

AH – Depois ele partiu para louças e ferragens, mas depois ele vendeu a loja do subúrbio e 

comprou o bazar 21, na rua Miguel Lemos 21-B e foi lá que ele acabou os dias dele de 

comerciante. 

 

AB -E o senhor, convivia muito na sua infância indo para a loja, participando, o senhor já 

gostava ou não gostava? 

 

AH -Odiava. 
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LM -Odiava! (risos) 

 

AH -Às vezes era chamado para ajudar na loja, odiava aquele negócio de loja porque 

implicava-se no comerciante ter uma atitude um tanto humilde, de querer agradar a clientela 

para não perder, havia os caloteiros, havia aqueles que não pagavam, os vigaristas, eu num 

tive nenhum pendor para o comércio (risos). 

 

AB -E sua mãe, trabalhava com o seu pai? 

 

AH -Ela ajudava meu pai na loja. 

 

LM -Qual o nome de seus pais Dr. Adolpho?  

 

AH -Meu pai o nome dele era Nisen.  

 

LM -Nisen Hoirish? 

 

AH -N – I – S – E- N e minha mãe tinha um nome que era romeno, era Perlea.  

 

LM -Perlea Hoirish. 

 

AH -Mas eles colocavam... logo que o estrangeiro chega aqui, ele vê um nome semelhante,  

aí ele passava a ser conhecido como Sr. Natan e ela como dona Paulina. 

 

AB - Paulina, que interessante!  

 

LM - E o senhor teve um irmão, é isso?  

 

AH - Um irmão... que morreu a pouco tempo. 

 

LM - E como ele se chamava?  

 

AH - Sérgio. 

 

LM - Sérgio.  

 

AH - Seis anos mais novo do que eu.  

 

AB - E vocês tinham muito, muito o hábito de viajar ou por essa atividade com o comércio 

ficava mais preso no Rio, como é que foi a sua infância? 

 

AH - Em Bento Ribeiro, subúrbio, minha mãe... ocorreu muito isso, não é? Os judeus se 

espraiavam muito, ela teve dois irmãos que... vieram para a Colômbia com a ilusão de que 

se encontrava ouro na rua (risos), eles se fixaram em Bogotá e depois um deles foi para 
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Barranquilha, então eu tenho primos em Bogotá e tenho primos em Barranquilha, eu viajei, 

que eu já visitei. Ela uma vez resolveu visitar os dois irmãos, foi uma felicidade enorme para 

ela, foi tratada como uma rainha, mas foi sozinha, eles nunca viajaram juntos.  

 

LM - Por conta da loja, não é? Fechar a loja.  

 

AH – Por causa da loja. Depois, não havia muita confiança em gerente, porque não foram 

raros os gerentes que roubavam a loja, então... (risos). Então, nunca viajaram, passaram a 

vida, basicamente, trabalhando muito. Ela não, ela foi à Colômbia e uma vez foi à Israel 

também, deu para conhecer e visitar pessoas conhecidas, parentes. 

 

LM - Certo... 

 

AH – Ela viajou. 

 

AB - E o senhor e o seu irmão acompanhavam a ela?  

 

AH - Não, não, foi sozinha. Eu passei a fazer minhas viagens muito mais tarde. Eu já em 

1950 e pela primeira vez, eu fui conhecer São Paulo e a partir daí eu comecei a viajar.  

 

LM - Certo. 

 

AH - Nos meus quatro anos e meio de Aeronáutica, viajei muito.  

 

LM - Imagino... 

 

AH - E aí força de ir a congressos, de examinarem concursos, me dá o direito de fazer turismo 

e eu já viajei muito.  

 

AB - E tua infância, na adolescência, é..., tinham amigos, é, é parentes, e talvez não por causa 

daquela questão que o senhor já colocou deles terem vindo para cá, mas os amigos dos seus 

pais, pessoas que marcaram a sua infância, o senhor destacaria coisas de sua infância?  

 

AH -(...) Interessante, não há muita coisa a relatar não, fui... fui um aluno bom no primário, 

fui um aluno bom também no ginásio, fiz o ginásio no Souza Marques, ali em Cascadura, fui 

um aluno bom (...).  

 

AB - Professores, não teve alguém que marcou, alguma matéria que ficou assim (...).       

 

AH – É, e eu tive um professor no primário que gostava muito de mim, chamava-se Ulisses 

Ramos de Mello, era um (?), mas houve coisas muito curiosas, não é? Toda a crise em termos 

de ruptura, deixar o primário para começar o ginásio, eu levei algum tempo para me adaptar; 

deixar o científico para começar a faculdade. Eu quebrei a cara, não sabia como estudar 

medicina e inclusive, eu paguei um preço alto, porque eu com 18, eu fui fazer CPOR de 

artilharia, não havia CPOR médico, sorte que eu passei o 1º e o 2º ano da faculdade de 
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medicina, aos sábados e domingos indo para o CPOR na Quinta da Boa Vista, dando tiro de 

(?) lá no Gericinó. O meu primeiro e segundo ano da faculdade foram penosos, depois não. 

Depois eu percebi como é que se estuda, como é que se tira uma boa nota, mas isso aí me 

custou, foi um preço alto. Agora, a minha turma de aspirantes de 1950, está comemorando 

cinqüenta anos de aspirantes de artilharia. Imagine de segunda à sexta estudar medicina e 

sábado e domingo estudar artilharia, balística, topografia, material de artilharia, regulamento 

militar, hipomóvel, não é? Peguei aqueles caminhões puxados à cavalo.... 

 

LM - É realmente..., o senhor gostava muito de ler? 

 

AH - Ler? 

 

LM - Ler, é. 

 

AH - É ocorreu uma coisa interessante comigo.  

 

LM -Era uma pessoa que é era mais introspectiva. 

 

AH - Eu lia o que vinha a mão, por exemplo, eu devia ter uns... oito anos talvez, quando eu 

contraí num ano só, sarampo, coqueluche e catapora, aí eu perdi um ano. Mas aí me caíram 

livros nas mãos, um deles foi “A história do mundo para as crianças”, de Monteiro Lobato. 

De modo que quando eu fui fazer o ginásio, eu sabia a história do mundo, sabia coisa 

nenhuma: sabia o que estava lá e aquilo foi muito útil. E caíram vários livros da coleção FTD 

e Gaspar de Freitas que eu comecei a devorar aquilo naquela ocasião, e assim que ocorreu. 

Mas o ler foi muito mais por força da própria faculdade, é um dever do professor de ter que... 

 

LM - Se reciclar. 

 

AH -O professor aprende muito mais do que o aluno porque a toda hora está estudando um 

tema que ele tem que relatar num congresso, alguma coisa assim. Estou preparando agora 

um sobre o impacto da sociedade, tecnológico, numérico e residente. 

 

LM – É interessante. 

 

AH -Aliás, eu vou depois pedir aqui na biblioteca para mim ver o que é que tem sobre isso. 

 

LM -E como é que foi a opção pela medicina Dr. Adolpho? 

 

AH - Apareceu de repente, assim.  

 

LM -Não (risos), não foi. 

 

AH -Hoje já se sabe, vou dizer a vocês, hoje já se sabe que com o conteúdo latente é a pessoa 

é que tem mais poder é o médico. Então com o conteúdo manifesto fazer o bem ao próximo, 

amor ao próximo, cuidar, mas no fundo, no fundo, nós buscamos um poder muito grande e 
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também as coisas da psiquiatria de repente aquilo me agradou de tal maneira que eu no 4º 

ano pedi para começar a estagiar e fui seguindo, seguindo, seguindo, mas até o 4º ano, eu não 

sabia bem o que, que área de conhecimento eu iria seguir. 

 

LM -É, foi no 4º ano que o senhor começou o estágio, não é?  

 

AH -Foi, foi e a pessoa dizer “Oh, me senti atraído”, não ocorreu, lamento, nada disso ocorreu 

comigo, não houve, e aí... sabe que influi muito você encontrar uma pessoa que... simpatize. 

(O gravador é desligado devido ao barulho) 

 

LM -Desculpe Dr. Adolpho. 

 

AH – É... eu acho também depende muito de você encontra (sic) uma figura que goste de 

você, que esteja disposta a ensinar, que vê que você tem gosto, e aí a coisa vai em frente. E 

eu encontrei isso dentro da psiquiatria, não posso me queixar não. Foi lá, na própria, na 

cadeira de psiquiatria, depois chamado pelo Sanatório de Santa Helena, que eu estava 

trabalhando lá, nós tínhamos reuniões toda sexta-feira e aí tínhamos um médico da velha 

guarda disposto a ensinar. 

 

LM e AB -Quem era? 

 

AH - Era José Afonso Netto, que era o diretor do Sanatório de Santa Helena, um dos diretores. 

Lá no Instituto de Psiquiatria tem uma coisa interessante: Fernando Nogueira de Souza, eu 

terminei em 54, ele terminou em 51, era um homem de um brilho excepcional, um pouquinho 

arrogante, um pouquinho mais do que eu (risos) e... foi com a minha cara e nós nos tornamos 

grandes amigos, eu fui até padrinho de casamento, embora mais novo que ele. Desses que 

pegam pela mão e dizem: “Vem ver isso aqui, você já viu algum caso desse aqui? Vem cá, 

vamos examinar”. E aí isso ajuda muito, isso é inegável, você encontra uma pessoa que dá 

apoio, que acolhe bem, isso aí vai influir um pouco na escolha da profissão e da área de 

conhecimento, isso é inegável... Muita gente coloca que é o altruísmo, o desejo de ajudar o 

próximo, isso aí é resposta convencional. 

 

LM -Certo, e por que o senhor optou pela Faculdade... 

 

AB -Pela Universidade do Brasil?  

 

AH -Porque era tida como a melhor. No meu tempo nós olhávamos de uma maneira 

pejorativa para... antiga Hannemaniana que hoje é a Unirio e a Niterói. Alguns chegavam 

inclusive numa reunião “Estou estudando aqui porque...” aquilo não é, era um exagero da 

nossa parte. Mas o ser humano precisa muito disso: o que está daqui para cá é ótimo, é o 

meu, vocês aí não valem nada, é o que fazem na discriminação racial, crioulo para lá e branco 

para cá, que é uma coisa que não tem sentido. Mas aí ouço na praia de repente: “Alô, é o 

maioral”. (risos) 

 

LM -E o curso Dr. Adolpho, tem alguma disciplina assim que tenha chamado a atenção?  
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AH -O aluno de repente é lançado... e cheio de ilusões, não é? 

 

LM -É, como é que foi esse seu contato? 

 

AH -Ah, alguns impactos foram até o 6º ano e foram terríveis. 

 

LM -Até o 6º ano?! 

 

AH -Até o 6º ano, porque você espera, não é? Primeiros professores luminares, não são 

alguns, alguns dão um curso de alto nível: Histologia, Embriologia foi considerado um curso 

de grande dedicação da família do Antônio Maia, que eu trouxe aqui para a academia e eu 

lancei grandes professores, daqueles que se levando em conta se um professor faltar o outro 

tem que substituir, então Histologia e Embriologia foi uma grande disciplina. 

 

AB -Quem dava Histologia era o Bruno Lobo?  

 

AH -Era o Francisco Bruno Lobo que era o catedrático, Bruno Alípio Lobo era um dos 

assistentes, Jorge Maia, Ariovaldo Tucano e ali já o Domingos de Paula que contava como 

monitor, como uma grande figura, depois ele veio a se tornar catedrático em Patologia, em 

anatomia patológica, mas em compensação, lamentavelmente os professores de biofísica, a 

capacidade de comunicação era péssima.  

 

LM -É mesmo? 

 

AH -Lamentavelmente o Carlos Chagas estava na França naquela ocasião. Então, quem 

assumiu a liderança foi um tal de Moura Gonçalves e era complicado... Veio a primeira prova 

e eu tirei um notão, tirei dois. 

 

LM – E isso foi um notão? 

 

AH – É porque foi um festival de zero só faltava ao professor, a humildade de reconhecer, 

todo mundo tira nota baixa e então era porque ele não sabia nos ensinar. Anatomia foi uma... 

uma decepção que os professores não se davam entre si. Um dissecava uma cabeça e escondia 

para o outro não mostrar em aula, foi, foi uma decepção. O professor Fróes da Fonseca era 

um grande ausente, anatomia não foi... Aí a coisa foi passando, não é? Quer dizer eu fazendo, 

estudando faculdade num acompanhamento em Gericinó, depois veio o segundo ano, aí 

depois nós aprendemos a renunciar ao impossível, não é? Eu gostaria de ter professores 

sábios e eficientes, mas não são.... Aquele de lá1... nas aulas só falava nas mulheres. 

 

AB -Como é que era o nome dele mesmo? 

 

                                                 
1 Nesse momento, o depoente faz referência a um ex-professor cuja imagem se encontra retratada na galeria de 

professores ilustres da Academia Nacional de Medicina. 
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AH -Não, não digo o nome. 

 

AB -A gente faz uma observação aqui que é referência a uma imagem, não é? Um retrato. 

 

AH -Gostava, só falava nas mulheres, ele... era assim, ao falar de uma doença que houve na 

Argentina... “As argentinas, que mulheres! (risos)”, isso na aula. Depois vocês cortem isso, 

mas ele dizia: “As mulheres vivem no meu coração!”, e aí tirava uma carteira cheia de 

dinheiro, coração de couro porque as mulheres só querem... Isso dito em aula, ficava... 

 

AB -Quer dizer tinha uma expectativa de por estar indo para a praia Vermelha de encontrar... 

 

AH – É, mas o que acontece é que nós escondemos estas coisas, ninguém conta essas 

mazelas, por exemplo, não vou dizer a disciplina, mas uma disciplina que eu fui lá na maior 

ingenuidade assistir as aulas e ele disse: “Vai embora, vai embora. Aluno aqui só serve para 

atrapalhar.” Como eu sabia que eles gostavam de humilhar os alunos, eu estudei a matéria e 

então no dia em que eu fui lá fazer a prova oral, ele perguntou o que é que é isso assim, 

assim? E eu disse, é tal coisa assim, não quero entrar em muito pormenor, e eu defini. Ele 

disse: “Muito bonita a sua definição, mas está toda errada.”. E eu disse: “Eu gostaria de saber 

então qual é a certa”. Ele disse: “Hoje não é dia de aula, é dia de prova”. E eu disse: “Mas eu 

vim assistir aula e os senhores não dão”. “O senhor é muito arrogante” ... e então eu passei, 

eu tirei uma nota baixíssima, eles me deram uma nota muito baixa por causa da arrogância 

que não engoliram.  

Agora, isso guarda muita relação com a origem porque muitos estrangeiros chegam aqui: 

“Essa terra não é nossa. Fazem isso conosco” E eu tive uma, uma formação reativa, eu tentava 

dizer o oposto, eu enfrentava e daí nos meus quatro anos de aeronáutica eu levei duas 

punições e um diretor me disse: “Esse moço você é muito arrogante e eu vou fazê-lo cair das 

tamancas”. Eu não me dei mau ali no regime militar, e isso foi uma coisa muito minha, 

interessante isso. E na faculdade de medicina, aos poucos você aprende a renunciar ao 

impossível, né? Você tem algumas disciplinas... com professores brilhantes, espetaculares e 

outras péssimas. Isso eu acho que existe em todos os cursos. 

 

LM – É, em todos os cursos tem, não é? 

 

AH -Em todas as faculdades, mas o jovem entra cheio de ilusões: “Oh, esse é o fulano de 

tal?...” 

 

AB -Ele faz a memória seletiva, só guarda as coisas (...). 

 

LM -Boas, não é?  

 

AB -Só anuncia as positivas.  

 

AH – Aqui, cá pra nós, você... por exemplo, a minha passagem pelo Hospital Central da 

Aeronáutica, lá eu aprendi medicina porque havia gente de alto nível, você podendo fazer o 

intercâmbio que dizer, você ficar, se eu ficasse enclausurado com um psiquiatra num hospital 
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psiquiátrico eu perderia de uma visão ampla da clínica médica e da cirurgia. Lá eu aprendi e 

aqui também, e aqui também. No meu contato com esses colegas de outras áreas, eu estou 

sempre aprendendo alguma coisa que não é a psiquiatria. Quer dizer, é prejudicial para a 

própria clientela, para o próprio professor, que se interne num Instituto de Psiquiatria e só 

estude psiquiatria, psiquiatria, psiquiatria e não tenha uma visão ampla das outras áreas.  

 

AB -E como era o espaço para os estágios, para as aulas práticas? Era na Santa Casa de 

Misericórdia que estava na enfermaria?  

 

AH -Não (...)  

 

AB -Durante a faculdade. 

 

AH – Não, durante os meus anos de psiquiatria, era uma loucura no meu tempo, porque, por 

exemplo, nós tínhamos aulas no Moncorvo Filho, na Santa Casa, no São Francisco, medicina 

legal era lá no Instituto Médico Legal, puericultura já tinha sido inaugurado no Fundão, no 

Instituto de Puericultura, e eu tive uma experiência curiosa pelo seguinte, eu fiz curso 

equiparado, vocês já ouviram falar de curso equiparado? 

 

LM -Não, não. 

 

AH -O livre docente para ganhar título e ir dando os treininhos dele para um concurso, ele é 

livre docente, ele podia dar cursos equiparados. No lugar de você fazer curso oficial, você se 

escrevia no curso equiparado. E na minha época, os grandes figurões da clínica médica 

estavam se aposentando e os figurões que viriam substituí-los pararam de dar os cursos 

equiparados. Eu saí catando e fiz o curso de clínica médica com o Piquet Carneiro e foi um 

grande curso de clínica médica, Américo Piquet Carneiro, tio do Nelson Piquet. Grande curso 

esse de Clínica Médica, dado no hospital aqui do IAPETEC da Avenida Brasil, eu vim assistir 

esse curso aqui, agora nossa vida era uma loucura, não é?  

 

LM -Imagino! 

 

AH -Mal tem tempo para almoçar.  

 

LM -Deslocamento, não é?  

 

AH – Você parava num bar, bebia um suco de laranja daquele. Mas o pessoal, interessante, 

apesar de tudo isso, nós nos formamos (risos). Então, havia aula na Santa Casa, havia aula lá 

na Praia Vermelha ... Instituto de Psiquiatria, Instituto de Neurologia, Instituto de 

Ginecologia, era no Moncorvo, uma cadeira de Oswaldo de Oliveira, por exemplo. Ah, outra 

coisa, nós fazíamos o curso equiparado, mas tínhamos que fazer prova no curso oficial. 

 

AB - Ah, quer dizer, não fazia tudo nesse curso equiparado, inclusive a prova... 
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AH - A prova final era como se dissesse: “Você estudou em Uganda, agora vem aqui validar 

o seu curso”. Era uma tourada, mas deu para todo mundo sobreviver (risos). Agora não, com 

a inauguração do Hospital Universitário do Fundão em 1978, grande parte das disciplinas 

foram localizadas ali. 

 

LM - No mesmo lugar? 

 

AH - Mas antes uma boa parte, como ela perguntou, era ensinado na Santa Casa. Quer ver 

uma outra dificuldade que nós percebíamos, é o seguinte: havia um concurso de Cátedras, 

um catedrático ganhava, mas encontrava umas figuras que tinham, não foram para o 

sarcófago ainda, verdadeiras múmias do centro e que não podiam se livrar delas, então davam 

uma atividade com pouco significado, mas nós éramos obrigados a assistir aulas com essas 

pessoas, nós percebíamos o quanto as pessoas eram limitadas, mas davam aulas... Houve 

professores que no lugar de falarem fibrina, falavam febrina, no lugar de falar..., ele nunca 

sabia se esse osso daqui era astrágalo ou astrálago então ele dava aula e dizia: “As fratura do 

astral...” aí, ele não se comprometia, nem astrágalo nem astrálago (risos). 

 

LM - Usou um subterfúgio, não é?  

 

AH – Falava cocoamigdaliano no lugar de amigdaliano, fratura epefisália no lugar de epífise. 

Havia um que dizia: “Quando examinar certas lesões da pele, é preciso apalpar” (risos)2. 

 

LM - Esse devia ser paulista do interior, não é?  

 

AH - Deixa eu atender um instantinho aqui. (Interrupção da gravação) 

 

AB – Então, para fechar mais esse momento da faculdade para a gente entrar também da 

parte mais das suas especializações, das suas bolsas e tal, queria saber de alguns colegas, o 

senhor destacaria, pessoas da mesma turma ou antes ou depois que ...? 

 

AH – O Eustáquio Portela foi monitor antes de mim, eu entrei na vaga dele, é um gênio, uma 

pessoa de uma cultura, ele diz que não devia estar nada bem naquela ocasião, mas ele, eu 

acho que ele leu Voltaire com nove anos e Freud com treze, leu a obra toda. Realmente uma 

das maiores culturas que eu já vi além de uma capacidade de exposição muito agradável, 

então nós tínhamos ali aquele geniozinho que nos orientava, que nos ajudava e realmente era 

um colega, assim, fora de série, não se vocês já o entrevistaram. 

 

AB - Não, eu tenho vontade.  

 

AH – Um grande intelectual, uma cultura filosófica como pouca gente tem. Essa foi a figura 

que impressionou muito lá naquela ocasião... 

 

                                                 
2 O depoente usa uma entonação e sotaques característicos de pessoas do interior do Brasil. 
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AB - Eu acho que a gente pode falar justamente do estágio, não é? O senhor foi acadêmico 

interno. 

 

AH - O que ocorreu, não, no quarto ano eu pedi estágio. 

 

AB - Isso. 

 

LM - Isso. 

 

AH - Fiquei lá xeretando, no quinto ano eu fiz concurso para acadêmico de lá, no quinto ano 

era bolsista da Universidade.  

 

AB - Como é que era, por exemplo, fazer esse estágio, ficar lá xeretando?  

 

AH - O estágio era ficar xeretando, vendo lá, entrando na enfermaria.  

 

AB - O senhor ia o que, o senhor ia ao catedrático e se apresentava? 

 

AH - Ia ao catedrático e pedia autorização para estagiar.  

 

AB - E quem era o catedrático?  

 

AH - Era o Maurício de Medeiros. 

 

AB - Maurício de Medeiros. 

 

AH – Era o Maurício de Medeiros. Depois aí pegávamos o traquejo com o curso ali no 

instituto de psiquiatria. Então nós éramos em determinado número, eu já não me lembro 

exatamente quantos nós éramos, acho que nós éramos dez acadêmicos internos, e nós 

tínhamos a obrigação de dar um plantão matinal toda semana e um plantão de vinte e quatro 

horas. Aí evidentemente, noite e dia, internar gente, é enfermaria, aprendia-se muito nessa 

ocasião. Quando nós terminávamos o quinto ano, ocorria que sempre dois se sobressaíam e 

esses dois eram nomeados monitores. 

 

AB - Então, quer dizer, entrava um grupo para o estágio e do estágio... 

 

AH - Não, no estágio, depois fazia concurso para acadêmico interno ganhando uma bolsa na 

ocasião era quinhentos cruzeiros que nós ganhávamos, mais casa e comida que nós tínhamos 

ali, logo nós éramos recrutados para o Sanatórios de Santa Helena que pagava mil e 

quinhentos e também tinha direito a almoçar e jantar, sempre dois se sobressaíam, mas no 

meu ano três se sobressaíram e só havia duas vagas de monitor. 

 

AB - De monitor, quer dizer, de acadêmico passava para monitor quem se sobressaía... 
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AH – Aí resolveram fazer outro concurso porque o monitor passava já a ser um título 

importante porque já era uma pessoa integrada ao ensino, ganhando já pelo ministério da 

educação, deixava de ganhar aquela bolsa da reitoria e já era nível de 18 naquela ocasião, 

ganhando 1310, o cara que ganhava os quinhentos. Ah, um dinheirinho bom, eu estava noivo, 

estava precisando...  

 

LM e AB - Estava noivo! (risos)  

 

AH - Então, naquela ocasião, fomos eu, o Robson e a Isa, éramos três, aí fizeram um novo 

concurso... uma prova escrita... e sempre ficava aquilo, não é? Quem vai nos examinar, do 

que essa pessoa gosta, de modo que foi bem puxado. Eu ainda me lembro das questões. 

 

LM - Quais foram? 

 

AH - Foi... estudo clínico das personalidades psicopáticas, tratamento das psicoses luéticas e 

anatomopatologia das demências.  

 

AB - Cada pergunta dava para fazer uma tese.  

 

LM - Já era uma tese só, nossa! 

 

AH – Foi assim, né? Personalidades psicopáticas o Robson estava já do quinto para o sexto 

ano, ele gosta desse assunto, esse aí eu não faço melhor do que ele... enfim, tirei primeiro 

lugar e ele e Isa ficaram empatados. Aí, eu fui para casa descansar e Ah!... é uma vaga já é 

minha. E aí foi dado ao Maurício de Medeiros desempatar e ele desempatou a favor do 

Robson, o que a Isa nunca o perdoou, tinha uma mágoa terrível dele. Eu também não sei qual 

foi o critério que ele usou para desempatar... e depois nós fomos fazendo paralelamente a 

carreira na Divisão Nacional de Saúde Mental, o Maurício de Medeiros, Ministro da Saúde, 

e com cinco dias de formados já peguei uma verba três. Eles pagavam muito pouco e eu 

estava mais ou menos de casamento engrenado, foi quando a aeronáutica abriu o concurso e 

aí eu fiz o concurso para lá, faltavam poucos meses para eu ser promovido a capitão. E como 

eu pedi as contas e fui embora e aí, depois eu fiz o concurso no Ministério da Saúde e aí 

voltei ao Manicômio onde eu trabalhei lá e tudo... E eu passei os meus quase 35 anos na 

Divisão Nacional de Saúde Mental como Perito do Manicômio, daqui a pouco um diretor me 

chamava, eu cheguei a ser diretor de um serviço lá na sede, e então os diretores e chamavam 

para isso, para assessorar, preparar conferência, terminar os discursos, despachos, não é? 

Mudava a política levava um pé.  

 

AB - E voltava para o Manicômio?  

 

AH - E voltava para o Manicômio, daqui a pouco outro me chamava... e depois praticamente 

dos 25 anos no Manicômio, dez de assessor de Diretores trabalhando na sede onde hoje é a 

Unirio em frente ao Iate Clube, era ali. 

 

LM - Certo.  



 
 

17 

 

 

AH - Era a casa do Juliano Moreira. 

 

LM - A sede da DINSAM. 

 

AH - A sede de DINSAM.   

 

AB - O senhor falou do Maurício de Medeiros, acho que a gente podia falar um pouquinho 

dele, da personalidade dele, o que o senhor pode falar um pouquinho dele para a gente, 

inclusive a gente tem referência aqui de cursos de extensão universitária, não é? O senhor fez 

vários com ele. 

 

AH - É, é o seguinte: o Maurício de Medeiros era catedrático de clínica propedêutica médica. 

Foi à Rússia durante a ditadura do Getúlio, publicou um livro sobre a Rússia e foi caçado... 

em 45, o Brasil voltou à democracia com o Dutra e ele requereu a cátedra dele de volta, mas 

aquela altura já estava tudo engrenado, num concurso do qual saiu vencedor Magalhães 

Gomes que foi muito boa escolha, como o Henrique Roxo se apresentava em 45, como o 

Maurício de Medeiros exercia a psiquiatria na clínica particular, como foi dado o parecer do 

Dr. Humberto Matias Costa, diretor do Neuro-sífilis, era o nome do Pinel, e como o Maurício 

era professor de psicologia no Instituto de Educação, deram-lhe a cátedra de psiquiatria de 

mão beijada. Leme Lopes que estava com tudo pronto para ganhar de uma maneira brilhante, 

ficou arrasado. Leme Lopes teve que esperar de 45 a 57 e aí foram aparecendo rivais para 

competir com ele. Maurício Medeiros não era grande professor de psiquiatria, não era, mas 

fez-se cercado do Nobre de Melo, e quem lhe deu a chefia de Clínica e o Nobre realmente é 

um grande expositor, um homem brilhante pra escrever, embora não fosse uma pessoa de 

freqüentar muito enfermaria. Ele era um grande expositor, um homem que lia muito, estudava 

muito, mas foi ele o Chefe de Clínica. Maurício de Medeiros gostaria de dizer que o Nobre 

não ganhou o concurso da Fluminense, ganhou do Leme Lopes, mas aqui na Praia Vermelha 

quando o Leme Lopes fez o concurso o (? – trecho inaudível). 

 

AB – Aí em 57 ele assumiu. 

 

AH – Ele assumiu. 

 

AB – E... a gente podia voltar só pro senhor contar um pouco da historinha da psiquiatria pra 

gente na questão do tratamento, que é uma questão que o senhor tem muito conhecimento e 

a gente podia aproveitar, não é? Naquela nossa primeira conversa, o senhor falou muito na 

malarioterapia em17, da sonoterapia, então a pergunta da gente, na verdade, vai pelo interesse 

pela psiquiatria... 

 

AH – O (?), ele ganhou o prêmio Nobel com a malarioterapia, ele percebeu que os pacientes 

que sofriam hipnose de febre alta, melhoravam e ele fez vários ensaios até chegar à 

malarioterapia. Depois vieram os ensaios do Ernest em 1914, que eram (?) muito tóxico ainda 

e o paciente era curado, mas saía, quando terminava a cura ficava daquele jeito, a 
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malarioterapia criava uma anemia (?), um negócio terrível, e a penicilina acabou com isso, e 

eu peguei os estertores desse tratamento e a penicilina e acabou, mas... 

 

LM – E quando é a penicilina mesmo? De... 

 

AH – Foi do Fleming... agora eu não sei te dizer... mas foi pelos anos 40... 

 

LM – Quarenta e poucos... 

 

AH – Mas começar a ser empregada mesmo maciça... 

 

LM – Maciçamente... 

 

AH – Levou algum tempo... Depois eu ainda peguei ali, o eletrochoque, a convulsoterapia 

pelo cardiasol e a insulinoterapia. 

 

AB – E quando o senhor fala eu peguei ali, o senhor pegou no estágio? 

 

AH – Nós fazíamos, não... 

 

AB – Na monitoria?... 

 

AH – Não, continuávamos fazendo, era o que havia. A terapêutica psiquiátrica era muito 

limitada, havia a sonoterapia que era mais feita nos sanatórios, que resolvia o problema do 

médico e da família que se livravam do louco, mas o louco acordava e às vezes continuava 

tudo igual. E hoje é um artifício do qual muito advogado lança mão. Pessoa matou a amante, 

coitado, vamos interná-lo fazer sonoterapia, muito advogado usa esse artifício... Leme Lopes 

quando assumiu acabou com os quartos fortes, porque havia os quartos fortes ainda... 

Agora com a evolução da psicofarmacologia em 52, você foi acabando com tudo isso, o 

paciente fica agitado com uma injeção, com (?), com (?), acalma o paciente. Os próprios 

pacientes inventaram o nome para o aldol, eles chamam de “sossega leão”. 

 

LM – Foram os próprios pacientes? 

 

AH – Os próprios pacientes... 

 

LM – É! Ah... 

 

AH – Entrou lá agitado, quebrando tudo, tomou um “sossega leão” e aí curou. Eu tive a 

oportunidade de conhecer uma figura interessante, eu dava plantão... 

 

Fita 1 – Lado B 

 

AB – Então o senhor, fazia... 
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AH – Um paciente maníaco, bancário, ele disse que os episódios maníacos dele guardavam 

uma vinculação estreita com São Jorge: e na primeira agitação dele, ele seria comparado à 

São Jorge armado. A segunda já era parecendo com um cavalo de São Jorge (risos) e na 

terceira ele ficou um verdadeiro dragão, difícil de ser contido, quer dizer esse é o exemplo, 

de como é que certos pacientes têm uma visão de sua doença e a descreve de uma maneira 

magistral. 

 

LM – Foi, muito, não é? Muito. 

 

AB – Estranho! 

 

AH – Há uma forma de esquizofrenia chamada esquizofásica, mas que não impede que os 

esquizofásicos, é marcado pelos neologismos e pára-respostas, você diz uma coisa e o 

paciente responde “Bom dia”, pediu guaraná, não tem nada que ver uma coisa com a outra, 

mas os neologismos, no Instituto de Psiquiatria passaram os pacientes que fazem coisas..., 

Aliás, olha, viver no mundo dos loucos, às vezes é mais agradável do que viver no mundo 

dos sadios (risos), vocês não podem deixar de ver aquele filme... “The king of raides” é a 

tradução francesa, “Esse mundo é dos loucos”, do Alan Gaites… 

 

LM – Não vi esse filme. Ahn... 

 

AH – Adolpho Cheli, o filme é genial, mas às vezes o paciente, quer dizer, os adjetivos 

correspondentes ao coração são: cordial e cardíaco, ele achava que empregar o adjetivo 

“coracional” pegava melhor, eles diziam, “olha o sentimento que eu tenho por você é 

coracional”. E havia outra paciente que gostava de comer quindim, a família trazia, ela 

embrulhava aquilo num lenço sujo... E por mais loucas que fossem as outras não queriam 

comer o quindim que ela oferecia. Como todo mundo recusava, ela passou a chamar o 

quindim de “recusão” (risos). “Recusão” é uma palavra muito bem inventada você não acha, 

não? Você lança um candidato a prefeitura (risos)... 

 

LM – É... 

 

AH – O povo rejeita. Ele é o recusão. 

 

AB – O recusão... (risos) 

 

LM – Interessante, Dr. Adolpho. Quanto tempo o senhor trabalhou nesse... Nessa clínica 

Paranapuã, lembra? Eu não tenho esse dado... 

 

AH – Ah! Foi pouco tempo. Não, foi só no sexto ano, por que a clínica ocorreu ali uma coisa 

muito curiosa. A clínica era um lugar, o diretor de lá ele era o chefe de psiquiatria do IEPP, 

então a área onde ficavam os pacientes, era muito pequena, depois por influência dos sócios 

eles acabaram fechando. Eu acho que coincidiu mais ou menos a minha, o meu encerramento 

de plantonista lá, coincidiu também com o fechamento da clínica. Eram poucos leitos, era 

um lugar agradável, ali na Freguesia, perto daquele mercado que existe na Freguesia, na Ilha 
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do Governador. Nós não aprendíamos nada, eu acho que nós embora sextoanistas tínhamos 

mais para ensinar do que propriamente para aprender ali. Os diretores... não apareciam, eram 

omissos, aquilo era uma máquina de fazer dinheiro, mas o curioso é que predominavam ali 

as pessoas do partido comunista... 

 

LM – De... 

 

AH – Quase todos... 

 

LM – O público? 

 

AB – Internos... 

 

AH – Não, não, não. 

 

LM – Não entendi. 

 

AH - Os diretores. 

 

LM – Eram quase todos do partido comunista, e... 

 

AH - Nós fazíamos blague, nós dizíamos que, nós ganhávamos 1500 rublos (risos). 

 

AB – Rublos. 

 

AH – Eram 1500 cruzeiros, nós ali ganhávamos 1500 rublos (rublos). Eram Washington 

Loyelo, William (?), Francisco Sá Pires, eram todos do partido comunista… 

 

AB – E clinicavam também? Apareciam como clínica ou menos? A clínica assim do dia-a-

dia ficavam com vocês, os internos? 

 

AH - É! Eu tinha uma experiência interessante porque eu recém formado... Interessante, isso, 

tudo o que eu fui pedir, não consegui, eu ia procurar e não consegui, nada, nada. Tudo o que 

eu consegui foi por concurso ou me convidavam. Então, eu tive no IAPC e eles foram com a 

minha cara, os oito médicos de lá e eu (?): quando cada um entrava em férias eu tinha um 

mês de trabalho garantido. Eram oito médicos, tinha oito meses de trabalho garantido. Eu 

passei por uma situação horrível porque houve uma época, vocês não eram nascidas, 

começou a haver desmoronamentos espontâneos de grandes edifícios mal construídos, 

edifícios que se inclinavam e depois quebravam e o prédio do IAPC, na Presidente Vargas, 

começou a rachar... 

 

LM – Nossa... 

 

AH – Os médicos entraram com um mandato de segurança, mas eu não podia, eu ganhava 

muito pouco por dia, eu ganhava pró labore, eu ganhava por dia, então eu ia lá, sabendo-se 
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como, eles iam examinar aquela rachadura, depois parou, a rachadura não prosseguiu. Foi 

uma experiência interessante, eu substituindo aqueles médicos lá do IAPC. 

 

AB – E aí o senhor já estava formado, já era... 

 

AH – Já era formado, estava à procura de algum concurso de alguma coisa que saísse e não 

saía nada. 

 

LM – É... 

 

AB – E aí nesse momento o senhor se formou em 55, teve o curso de especialização em 

psiquiatria no Departamento Nacional de Psiquiatria. 

 

AH – Ali ocorreu uma coisa muito curiosa, o dia em que nós fizéssemos o curso, o concurso 

para o DASP de psiquiatria, tem esse diploma de especialista conferido por esse curso que 

era ministrado no Engenho de Dentro que era uma mão de obra ir até o Engenho de Dentro. 

Aquela altura eu já morava em Copacabana e eu ia ao Engenho de Dentro assistir as aulas, 

que não acrescentaram muita coisa para nós que já éramos monitores, mais valia vinte pontos 

num total de cem pontos na prova de títulos e trabalhos. Então, era importante fazer esse 

curso para já entrar com os vinte pontos na prova de títulos e trabalhos quando abrisse o 

concurso. 

 

AB – E foi um ano todo de curso? 

 

AH – Era quase um ano todo; no ano seguinte eu fui convidado para ser professor desse 

curso. Então, quando eu fiz o concurso do DASP eu entrei com dois títulos: o de aluno, valia 

vinte pontos; o de professor, valia cinco. 

 

LM – Ué? 

 

AH – Sei lá... 

 

AB – Qual era a lógica, não é? E depois, o senhor até já colocou já, não acrescentou muito, 

não é? O senhor já tinha toda uma experiência... 

 

AH – Tinha um preço, eu tinha que ter aquele certificado... 

 

AB – Mas tinha algum professor assim que o senhor destacasse? 

 

AH – Não, não, o que ocorreu foi o seguinte: primeiro Odilon Galloti, ele se limitava a ler, 

ele era alvo de muito deboche por parte do Heitor Carrilho porque o Heitor Carrilho dizia 

que Odilon Galloti, era o homem de dois livros, o livro do Kraepelin e o livro dos Bloyler, 

ele sempre citava Kraepelin, que foi uma figura exponencial na psiquiatria, mas já estava 

ultrapassado, então ele lia uma apostila para nós e quando tinha  um erro ele dizia: “Está 

errado!”. Ele dominava o alemão e esse deu psicopatologia para nós. Organização hospitalar 
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quem deu foi Denis Malta Ferraz que não acrescentou muita coisa, não, levou todo o curso 

falando da diferença entre hospital de agudos e hospital de crônicos. Higiene mental foi 

Inácio da Cunha Lopes e era uma higiene mental já ultrapassada e Sincinato Magalhães de 

Freitas que nos deu psiquiatria e isso foi um contato muito agradável. Sincinato foi uma 

pessoa que me incentivou muito a fazer a livre docência, a fazer os concursos, era uma figura 

extremamente agradável, conversa muito boa e teve durante anos e anos a maior clínica 

privada de psiquiatria ninguém se igualou a ele. 

 

AB – Qual foi? 

 

AH – Sincinato Magalhães de Freitas. 

 

LM – Não, mas a clínica que ele teve? 

 

AH – Ele tinha a maior clínica privada, clínica particular doentes mentais e de alto nível 

porque o subúrbio estava na mão do Robalinho, do velho Robalinho, não do Robalinho Filho, 

Luís Amadeu Robalinho Cavalcanti, era um Papa da psiquiatria no subúrbio. 

 

AB – E esse tinha um consultório. 

 

AH – E esse tinha um consultório, no Engenho de Dentro quando ele entrava de férias 

precisavam de três médicos para atender os pacientes dele. Ele era uma consulta “zás trás” 

e os clientes tem o hábito de empurrar cadeira ele amarrava com barbante a cadeira aqui que 

é para o cliente não se aproximar demais dele. Então, a alguns clientes, dieta por exemplo ele 

dizia: “Coma do bom e do melhor”, ele era uma figura interessante, ele marcou época, não 

é? (risos). Sempre dizia com você. “Você quer uma carona?” “Quero” e você dizia “Onde é 

que podemos nos encontrar?”, ele dizia “Passo em frente à Escola Nacional de Música, duas 

e treze”. Às duas e trezes ele passava e ia embora... 

 

LM – Se você não tivesse, ele ia... 

 

AH – 2:13 ele ia embora, então tinha esses quebradinhos... Esse dominava a clínica particular 

do subúrbio, com Sincinato foi o maior. 

 

LM – Você foi, o senhor foi aluno também do Jurandir Manfredini, lembra? 

 

AH – O Jurandir Manfredini foi uma figura interessante. Na verdade, as aulas foram as aulas 

dele de psicopatologia que nos entusiasmaram, mas nós depois vimos que ele não era aquela 

figura tão espetacular como nós queríamos encontrar, neste caso foi o Nobre de Mello, tinha 

realmente uma cultura muito maior, o Manfredini dava aulas agradáveis, mas a maneira como 

ele expunha os doentes mentais lamentavelmente ficou um espetáculo ruim... 

 

LM – É mesmo? 
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AH – Tirem isso daí. (O gravador é desligado). Aí tinha os exames dos doentes dois ou três 

vezes por semana e com discussão do caso e você se aprende, não é? E isso daí o próprio 

Nobre de Mello não ia fazer (longo trecho incompreensível) ... ficava lá também na sala dele 

preparando as aulas, fazendo testes, não era uma pessoa de ir à enfermaria e ir ao ambulatório, 

isso ele não gostava. 

 

AB – E um aluno que está ali se graduando e querendo formar... 

 

AH – Você veja por exemplo uma coisa, o Leme Lopes durante anos me encarregava de eu 

selecionar no ambulatório um caso para ele examinar diante dos estudantes e eu escolhia o 

que havia de pior: doenças raras, casos atípicos com informações contraditórias e ele sempre 

foi brilhante, quando não foi muito honesto ao dizer “Eu não sei chegar à uma conclusão”, 

isso pouca gente tem essa coragem, então o Leme Lopes (?). 

(pausa na gravação) 

 

AB – E agora até aproveitando o gancho, já que a gente está falando de aulas práticas, esse 

curso de especialização lá no Engenho de Dentro, tinha parte das aulas práticas também com 

as enfermarias lá no Engenho de Dentro? Ou também tinha esse contato? Não? Era um curso 

mais teórico mesmo? (interrupção). 

 

AH – Não tinha parte prática não. Aquele curso de psiquiatria do Engenho de Dentro era um 

curso já ultrapassado, não tem aquele negócio de você para viajar para a Índia não tem que 

fazer uma vacina? Você faz a vacina senão não dá, então... 

 

AB -E tinha uma clientela que procurava com esse mesmo objetivo? Tinha um... 

 

AH – Aquele curso foi para os interinos, aquele curso foi feito para os interinos. Aquele curso 

era para alavancar os interinos, não apenas para eles ganharem o título que valia vinte pontos, 

como também eles já estavam familiarizados com os professores que iriam examiná-los. 

 

AB – Já era um caminho para fazer concurso, não é? Já tinha uma ponte para um concurso? 

 

AH – A turma que antecedeu a minha no tal concurso, as provas eram... hoje se você parar 

para pensar, você tem que levar em conta quem você está selecionando e para que fim. Então, 

as provas... eu me lembro do meu concurso, as questões foram... por exemplo uma questão 

para dissertação foi evolução histórica do conceito de esquizofrenia. Quer dizer, quem fazia 

a carreira de ensino falava “Coube afulano em 1851, pela primeira vez...”, quem já estava na 

carreira de ensino se saiu bem. Teve 70 candidatos, 13 vagas, os 13 passaram na escrita e 

seguiram. Outra questão alucinósimo (?), os livros trazem no rodapézinho, eu vim à ver, a 

primeira, uma mulher de um acadêmico pediu para que eu fosse em casa ver... Então, a 

maneira como selecionavam, deixava muito a desejar porque eram pessoas, alguns deles 

eram professores frustrados de gostariam de ter sido professores e aí se arvoravam de grandes 

examinadores quando selecionavam. Mas não é difícil fazer concurso não, se você sabendo 

que fulano vai me examinar e eles pensam assim, assim, assim... é asneira você naquele 
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caso... Um colega por exemplo, uma das questões falava da esquizofrenia latente e (?) 

espontânea, esse colega criticou duramente e foi reprovado... 

 

AB – O senhor estava colocando essa questão que... 

 

AH – Esse curso era uma maneira de pagar o preço... 

 

AB – Pra ser interino... 

 

AH – Você precisa pagar o pedágio para passar prá lá você paga, depois você começa a ter 

suas idéias. 

 

AB – E aí anualmente eles faziam a seleção pro quadro? Porque o senhor tem uma referência, 

só para a gente entender como é que era essa entrada, não é? Dentro do Ministério, de que o 

senhor estava como psiquiatra interino em 55, ao longo do que o senhor estava fazendo o 

curso, psiquiatra interino no Ministério da Saúde. 

 

AH – Eu fui verba 3, depois passei a interino, mas o concurso para efetivar veio a sair em... 

eu acho que em 57, 58, abriu o da Aeronáutica, eu fiz o da Aeronáutica. 

 

AB – Certo! Mas neste período lá, que o senhor está lá 55, não é? Como interino, como... 

depois como verba 3 e depois como interino... 

 

AH – É, eu... 

 

AB – Qual era o trabalho, era em que lugar? Era dentro do Engenho também ou... 

 

AB – Manicômio, Manicômio. O Manicômio não me liberava, não. Eu ia de manhã no 

Engenho de Dentro fazer o curso e de tarde eu estava como perito no Manicômio também, 

eu era perito. 

 

AH – Nós nos juntamos nessa ocasião, eu, Robson, Justos e Portela, fizemos a clínica 

Marquês de Olinda e foi um fracasso financeiro. Nós abrimos ali na rua Marquês de Olinda, 

ao lado da Eiras, quem éramos nós para competir com a Eiras? Foi um fracasso. Perdemos 

todo aquele dinheiro que nós ganhávamos. Aliás uma passagem interessante, havia 

antigamente a figura da faculdade livre que hoje não existe mais, então um médico fazia um 

curso, depois tinha que validar o curso dele na nossa faculdade, na Faculdade Federal. Mas, 

psiquiatria era duríssima, então alguns vinham e pediam a nós, nós não cobrávamos nada 

para dar o tal curso, exceção feita aos estrangeiros que vinham revalidar, e aí nós ganhávamos 

também alguma coisa, ensinando a eles como fazer o concurso e ocorreu um episódio 

interessantíssimo, eu fui procurado por um médico alemão, Dr. Doze. Eu dei um curso e disse 

a ele: “Se o senhor cair com fulano, não diga isso, se cair com fulano...” e ele saiu, revalidou 

bem, soube meses depois, que ele tinha sido capitão das SS, médico da SS, que matava judeu 

e ele um alemão estudando com um judeu. Simpático, bochechas rosadinhas, cabelo 

loirinho... 
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LM – Que coisa, meu Deus... 

 

AH – Se eu soubesse que ele era das SS, não teria dado o curso para ele. 

 

LM -Obviamente, obviamente... 

 

AH – E eu mostrei muito paciente a ele no sanatório Santa Helena, dava aulas para ele, dava 

aulas ensinando que ele era um cirurgião e ele queria ser psiquiatra, isso é uma coisa 

interessante: vinham alguns médicos num nível intelectual muito baixo, que tinham estudado 

em faculdades livres, depois vinham validar e havia episódios... Havia um, coitadinho, tão 

humilde, nós  dizíamos: “O senhor examina esse paciente”, e dali a pouco “O senhor 

examinou?”, ele “Examinei”, ”O que o senhor achou?”. Ele dizia “É um esquizofrênico?”, 

“Não”, ele dizia “Não, então não é, então não é, não é”, ele tinha um medo de nos contrariar... 

Será um (?)”, “Não”, “Ah! Logo vi. Não”, nós chamávamos ele de mister eco, ele dizia de 

uma maneira enfática, o diagnóstico que nós dávamos para ele. E aparecia muita gente, 

aparecia um dizendo: “Estou de sapato furado, olha aqui, preciso sair daqui com esse 

diploma, por que minha família está passando por privações...” Isso não existe mais, 

faculdade com um nível que não é reconhecida... 

 

AB – Ia ser validada. 

 

AH – Um deles se dizia ser do ungüento celestial. 

 

LM – Como é que é? 

 

AH – Um ungüento celestial, sei lá. Era um ungüento que ele inventou era um dermatologista, 

inventou o ungüento celestial. 

 

AB – Celestial, está certo. E a sua experiência de ter sido médico nesse mesmo curso para 

esses médicos, nesse mesmo curso em 56? 

 

AH – Olha o que ocorreu foi isso... quando o Lisâneas foi diretor do SNDM, eu me tornei 

chefe da seção cooperativa de ensino. Eu era interino não tinha estabilidade nenhuma, aí nós 

fizemos uma reviravolta, tiramos todos os professores da geração do Adauto Botelho, nós 

mudamos substancialmente esse curso de especialização. Convidamos conferencistas 

ilustres, por exemplo, na parte de psiquiatria forense chamamos Roberto Lyra, demos uma 

reviravolta, acabamos com uma psiquiatria um tanto ultrapassada, a de higiene mental... 

 

AB – Deu uma mexida para fazer o curso e nesse caso o senhor... colocando-se como 

professor no curso de psiquiatria e o senhor continuava indo ao Manicômio também? Era... 

 

AH – Não, nesse momento, não. Eu estava na sede, eu estava na sede... 

 

LM – Na sede... 
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AH – Eu estava na sede de paletó e gravata... Ocorreu isso: eu trabalhava temporada na sede, 

não é? Mudava o diretor aí... Pedia para voltar para o Manicômio, uma vez eu fui a um diretor 

que me deixou dois meses sem fazer nada, aí eu disse: “Vou fazer uma denúncia, vou 

denunciar a mim mesmo, eu estou sem fazer nada”. (Gravação interrompida devido aos 

ruídos no ambiente)  
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Data: 30/11/2000 

 

Fita 2 - Lado A 

 

AB - Projeto Memórias da Psiquiatria no Brasil, entrevista com Dr. Adolpho Hoirish, 

entrevistado por Laurinda Rosa Maciel e Anna Beatriz Almeida, no dia 30 de novembro de 

2000, fita 2. (Pausa) Então Dr. Hoirish, retomando hoje nossa conversa, a gente queria voltar 

pelo Manicômio que foi onde a gente parou, a gente estava conversando do seu ingresso no 

Manicômio Judiciário. 

 

AH - Aconteceu uma coisa interessante, não é? Tanto como verba três, como interino, como 

depois da Aeronáutica eu voltando à Divisão Nacional de Saúde Mental... 

 

AB – Quer dizer foram esses momentos... 

 

AH – Era um lugar, primeiro porque oferecia um horário que era compatível com continuar 

fazendo... com a continuação da carreira de ensino. Segundo, porque nós aprendíamos muito 

lá, os colegas de mais idade sempre estavam dispostos a ensinar e quando você redige um 

laudo significa redigir toda a anamnese do paciente...  

 

LM – Como é que era fazer esse laudo? Era acompanhar esse paciente, era fazer entrevista...  

como é que era? 

 

AH – Não, não, não, não... O Manicômio tinha um setor pericial e um setor assistencial, então 

os peritos eram designados para fazer uma perícia, para avaliação da responsabilidade 

criminal e depois a avaliação da periculosidade... Quer dizer o doente mental sendo 

considerado irresponsável, o juiz decreta medida de segurança detentiva: no lugar dele ir para 

a penitenciária cumprir pena, ele fica no Manicômio Judiciário cumprindo medida de 

segurança. Ao fim da medida de segurança, a vara de execuções quer saber se ele ainda, em 

função da doença mental, oferece perigo, se oferece, se o perito diz: “continua em atividade 

a doença mental e como tal oferece perigo, tarara...” o juiz aplica nova medida de segurança 

e nova e nova e nova e ele não sai nunca, se é o caso ele não sai mais do Manicômio. 

 Então como é que é feita uma perícia? Convoca-se o paciente, o perito antes disso teve acesso 

aos autos do processo quando ele abre geralmente uma denúncia, histórico do crime e a 

denúncia, elementos colhidos nos autos, ele vai ter que folhear todos os autos do processo e 

ver o que é que há que fale a favor ou contra a doença mental, depois pede a versão do 

acusado aos peritos. Isso é o histórico do crime, depois disso é uma anamnese comum.  

Antecedentes familiares, antecedentes fisiopatológicos pessoais, antecedentes psicossociais, 

história da doença, se é que há doença depois exames: exame psíquico, exame somático que 

era feito por um clínico, exames de laboratório. Pode ser sangue, pode ser exame de 

eletroencefalograma, aí vinham considerações diagnósticas, considerações prognósticas, 

considerações médico-legais e respostas aos quesitos.  

O juiz, o defensor, se é o caso do defensor público, ou um patrono, ou Ministério Público, 

fazem quesitos e o perito tem que saber responder aos quesitos, e aí dois peritos assinam e o 
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diretor do Manicômio... É um trabalho bonito sabe, muito fecundo de grande alta 

responsabilidade. 

 

LM – Ahn, ahn. Quem eram esses colegas do senhor, que o senhor disse que aprendia muito... 

 

AH – Um deles foi Floriano de Azevedo. Ele ensinou muito para nós... mas, na ocasião que 

nós fomos para o Manicômio... Só ele mesmo, não havia outros assim de grande experiência, 

de perícia, não. 

 

LM – Eram muitas pessoas? 

 

AH – Não eram poucas, por isso é que foi sangue novo. Nós fomos para lá para tentar 

compensar nossa ignorância com a produção de quantidade, a qualidade foi surgindo com o 

tempo... Você vai ver que a figura mesmo ali, era o Floriano de Azevedo é o que nos ensinou 

muita coisa, mas com o tempo você vai pegando o traquejo, não é? Para folhear os autos do 

processo, faz uma espécie de uma leitura dinâmica e capta o que há de importante. 

 

AB – E tem uma referência também, que o senhor colocou para gente, de curso de psiquiatria 

forense que o Manicômio dava... 

 

AH – O Manicômio dava cursos de psiquiatria forense... Eu não me lembro quando foi isso... 

 

AB – É... 

 

LM – 57! 

 

AB – É, 1957! 

 

AH – Eu participei desses cursos. 

 

AB – 55, 56,57, o senhor participou desses cursos. 

 

AH – Eram muito freqüentados por advogados e jornalistas. Havia jornalistas que tinham 

curiosidade, às vezes até aquela curiosidade mórbida, não é? De penetrar no hospício e achar 

graça no louco e havia uma coisa curiosa: às vezes eram apresentados pacientes a eles e eles 

faziam perguntas e às vezes os pacientes eram mais lúcidos do que quem havia feito a 

pergunta. Havia um retardado um tal de Perereca, por que ele passava o dia inteiro fazendo 

nhenhenhe, uma sanfona inexistente e uma jornalista perguntou para ele: “Você come?” Ele 

disse: “Como, dona”. “Por que?”, ele disse: “Senão eu morria de fome, experimente a senhora 

ficar sem comer”. Era uma pergunta idiota e o retardado foi muito mais inteligente na 

resposta do que ela. Que eu me lembro depois eu não sei se o Manicômio voltou a dar cursos. 

 

AB – E esses cursos não tinham público de médicos?  
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AH – Tinham também de médicos, advogados e vinham até as pessoas bem, bem, situadas. 

Vinham juízes, vinham promotores, defensores públicos vinham... 

 

AB – Eram aulas teóricas e... 

 

AH – Não se iluda, essa gente não tem... 

 

AB – A parte prática. 

 

AH – Não tem uma parte prática. Já houve alguns juízes que me perguntaram extra aula se 

eu podia ler os autos dos processos para eles e dizer o que eu achava. Não são todos eles que 

tem uma boa formação de medicina legal e de psiquiatria forense. 

 

AB – E era justamente para suprir essa deficiência que existiam os cursos... 

 

AH – É, porque às vezes o laudo vem prenhe de termos técnicos, não é? E aí o juiz não 

entende aquilo. 

 

AB – E o curso dava um título de especialização. 

 

AH – Não, não, não, não, não...   

 

AB – Era só como se fosse de noções gerais. 

 

LM – Curso livre. 

 

AH – Como se fosse um curso de atualização e de, de quê? Mas é de atualização, não é?  

 

AB - De atualização! 

 

AH – Não era um curso de especialização, não. E nem seria mesmo um curso de 

aprimoramento, também não era. 

 

AB – Por que tinha contato com público que não... 

 

AH – Era mais como atualização, tinha uma visão ampla. 

 

AB – Tinha conhecimento, não é? E o senhor colocou também para a gente, que nesse período 

que o senhor está no Manicômio... 

 

AH – Tem duas épocas, eu entrei para o Manicômio, a Aeronáutica e depois eu voltei para o 

Manicômio... 

 

LM – Explica, é... 
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AB – Aí a gente vai ficar um pouquinho nessa época da Aeronáutica, não é? Eu acho que era 

legal... 

 

LM – Pegar isso... 

 

AB - A gente conversar um pouquinho da Aeronáutica. Teve alguma, algum interesse do 

senhor no curso da Aeronáutica, foi uma questão profissional... 

 

AH – Não, não, eu estava em formação psicanalítica; eu era verba três na Divisão Nacional 

de Saúde Mental, depois eu passei a interino e não abria nenhum concurso e na faculdade eu 

tinha uma bolsa que depois acabou. E eu fiquei esperando um concurso. O primeiro que abriu 

foi o da Aeronáutica... Eu fiquei lá quatro anos e meio, não me dei bem, talvez por causa da 

estupidez de um determinado diretor, aí eu me defini que logo que abrir um concurso eu volto 

à Divisão Nacional de Saúde Mental. 

 

AB – Mas nesse período na Aeronáutica o senhor atuava como médico psiquiatra. 

 

AH – Como psiquiatra! Eu fiz concurso para neuro-psiquiatra. 

 

AB – E atendia no hospital. É isso... 

 

AH – No hospital, até que eu tive esse atrito com esse diretor, e o diretor do Instituto de 

Seleção Controle e Pesquisa soube. Hoje chama-se Centro de Medicina Aeroespacial – 

CEMAL – um título pomposo, o Brasil ainda não tem vôos espaciais. Mas aí ele me avisou: 

“Você quer vir para cá trabalhar comigo?”, “Quero”, vim aqui trabalhar na sede no Ministério 

e aqui eu passei meus últimos dias de médico da aeronáutica e é difícil porque há vínculos 

de amizade muito grandes, grandes amigos eu fiz lá, com exceção deste cavalheiro, que uma 

vez disse a alguém: “Esse moço é muito arrogante, vou fazê-lo cair das tamancas”, e fez! E 

fez! 

 

AB – Aí o senhor... 

 

AH – Desliga um pouquinho só. 

 

AB – Desligo. (Pausa na gravação). 

 

AB – Então sobre essa saída da Aeronáutica e a ida para o Ministério... 

 

AH – Aí quando eu e o Paulo Marchon fomos nos apresentar ao DASP, o DASP disse: “Já 

está encerrado o prazo de posse”, para tomar posse. 

 

AB – Por que o concurso tinha sido em 58, não é isso? 

 

AH – 58. 
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AB – E eles não chamaram? 

 

AH – Chamaram e eu pedi para passar para o fim da fila, que ainda estava em dúvida se 

deixaria aquilo ou não. 

 

AB – Ah! Se o senhor saía da Aeronáutica ou não. 

 

AH – E ia para lá. 

 

AB – Quer dizer, na hora que apareceu o concurso para Aeronáutica apareceu esse outro para 

o Ministério!... 

 

AH – Pouco depois. 

 

AB – Pouco depois, o senhor já tinha feito... 

 

AH – Ficou parado dois, três anos, então fomos ao Ministro Estácio Souto Maior, pai do 

Nelson Piquet, que era senador não sei por qual partido, era do PTB, e fui lá falar com ele, e 

disse: “Olha, eu fiz concurso e não querem me dar posse” (tosse) País estranho, esse em que 

eles nomeiam pessoas que não foram concursadas, quando um concursado quer tomar posse. 

Então eu disse “Eu vou nomear você interino, o que falta o interino para ser efetivado? O 

concurso, aí você vai ser efetivado”. Então eu acabei sendo efetivado por vias transversas no 

Ministério da Saúde. 

 

AB – Quer dizer, o senhor entrou em 62, ele nomeou o senhor em 62. 

 

AH – Em 62 e logo depois eu apresentei a documentação pertinente que eu já era concursado 

no DASP. 

 

AB – O senhor já era concursado. 

 

AH – E eu fui efetivado. 

 

AB – Aí foi efetivado. 

 

LM – Ahn, ahn, ah! Sei. 

 

AB – Aí foi efetivado. 

 

LM - Está explicado! 

 

AB – E aí nesse retorno, então, isso em 62, o senhor também voltou à atividade dentro do 

Manicômio... 
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AH – Fiquei algum tempo adido ao gabinete do diretor, que era o Dr. Edmundo Maia e eu 

dizendo: “Eu quero voltar para o Manicômio Judiciário”, por que lá na faculdade o Lemes 

Lopes me abriria os braços e me receberia, aí não demorou muito ele me mandou para o 

Manicômio Judiciário. E eu fiquei sempre nesse Manicômio Judiciário, o diretor geral me 

chamava e eu ficava como assessor aí mandava de volta... 

 

AB – E nesse momento que o senhor ficou dentro do Manicômio, que o senhor conviveu 

com a história do Manicômio, tinha momentos assim de mudanças? O senhor marcaria 

mudanças na estrutura, ou mudanças na... 

 

AH – Não, o Manicômio embora muita gente rechace isso... 

 

AB – Política... 

 

AH – É uma instituição híbrida de hospital e de estabelecimento penal, carcerário. Nós da 

perícia nos considerávamos da parte elitista, pelo trabalho bonito de redigir laudos, fazer 

considerações às vezes sendo convocado a uma vara criminal para prestar esclarecimentos, 

raramente sendo alvo de chacota de promotor ou de advogado. Agora, a parte assistencial 

não. Eu jamais quis ficar na parte assistencial no Manicômio; o que não impedia de eu ter 

uma parte assistencial de manhã na faculdade, desde chefe de ambulatório, chefe de 

enfermaria... 

 

AB – A gente vai falar sobre isso... 

 

AH – Chefe de clínica, etc, etc, mas o Manicômio eu acho que você como adulta tem que ter 

uma noção dos seus limites. E tem que aprender a renunciar o impossível. O Manicômio era 

uma instituição muito complicada para você se propor dar assistência, e curar e reabilitar 

aquela gente. Freqüentemente descobria-se entrada de álcool e de drogas feito pelos guardas. 

Os guardas ganhando mal, aceitavam receber um dinheirinho para entregar maconha. Além 

disso dada a proximidade do morro de São Carlos, nessas pipas que os meninos soltam, no 

rabo da pipa vinha maconha, soltavam a pipa do morro de São Carlos e pousavam lá no 

Manicômio, tirava amarrava uma nota e puxava a pipa outra vez. Você sabe que em todo 

estabelecimento penal, mesmo nesse que o diretor, um diretor ou dois colocou, aqui acaba a 

prisão e começa o hospital, não é bem assim, não. 

 

LM – É sempre essa coisa híbrida! 

 

AH – É, no regime carcerário você tem um poder que se organiza dentro do estabelecimento 

penal e que manda mais que o diretor, você sabe disso. 

 

LM – E, aí tem também a questão da proximidade, não é? Com aquele presídio. 

 

AH – Do lado... 

 

LM – Do lado, é... 
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AH – Presídio, penitenciária... 

 

LM - É a mesma. 

 

AH - Tudo junto. 

 

LM – É exatamente, tudo junto. 

 

AB – É essa parte... 

 

AH – O Heitor Carrilho, chegou a construir um esqueleto onde hoje é o Instituto Félix 

Pacheco na... 

 

LM – Frei Caneca, mesmo. 

 

AH – Na [Rua] Frei Caneca, depois quando o Lisâneas foi diretor, ele conseguiu verba e foi 

de pouco em pouco demolindo os pavilhões velhos que esses sim, esses são horríveis, aquelas 

celas uma voltada para outra, frente de um corredor... 

Depois uma coisa que era de... era repugnante era o seguinte: o Heitor Carrilho, com o 

prolongamento das celas de pacientes perigosos e agressivos, ele construiu aquilo que 

chamava de área. Havia a cela, aqui está, aqui está o prédio, aqui se alinhavam celas, que 

abriam para o corredor, mas ele então, para cada cela, ele construiu uma área, que era 

gradeada toda volta e lá em cima também, para que os pacientes pudessem pegar sol. 

Com a superlotação do Manicômio fecharam isso aqui e alguns pacientes eram colocados ao 

relento na área, como se fossem animais. Ficavam nessas áreas. Havia uns nus, de roupa 

rasgada. Quer dizer ofereciam periculosidade, mas aquela época ainda não havia 

medicamentos que controlassem isso como surgiu a partir de 1952, mas que custaram um 

pouco a chegar ao Brasil. 

 

AB – A chegar! Quer dizer a periculosidade ia aumentando ainda mais. 

 

AH – Primeira vez que eu fiz ao Manicômio...  

 

AB – Ainda mais pelas condições de vida, não é?  

 

LM – É! 

 

AH – Eu me perguntei: “Meu Deus que que eu vim fazer aqui?” Por que eu vinha de uma 

formação universitária, com serviço, da universidade, do Instituto de Psiquiatria da 

Universidade do Brasil. De repente vi que ali o que se fazia era bem diferente. Depois não, 

com os sucessivos diretores aquilo foi mudando, mudando. As famosas áreas foram 

demolidas e aí começou um tratamento mais humano dos pacientes, mas antes o espetáculo 

era dantesco. 
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AB – Quer dizer quando o senhor entrou, o senhor ainda pegou esse momento, bem... 

 

AH – Peguei essa transição. 

 

AB – Bem grave do quadro, não é? E aí foi melhorando, é... 

 

LM – A gente podia então falar um pouco do IPUB e ao... 

 

AB – É, vamos conversar um pouco sobre o Instituto de Psiquiatria, por que uma coisa que 

a gente meio que optou em fazer quando conversasse com o senhor era dividir, por esses 

blocos, que no mesmo tempo o senhor está em dois, três lugares, mas para facilitar. 

 

AH – É!  

 

LM – O entendimento. 

 

AB – Para quem for ler a entrevista, não é? Entender a sua trajetória, a gente vai falar um 

pouquinho então agora do IPUB. E aí a sua história dentro do Instituto é desde a época da 

faculdade, não é? Como estagiário. 

 

AH – É já no 4º ano fui estagiário, no 5º ano eu fiz concurso para interno. 

 

AB – Para interno. 

 

AH – Depois eu fiz concurso para monitor, lá eu ganhava uma bolsa que era muito pequena 

para sustentar uma família de casado e pagar minha análise, e foi aí, foi assim que eu me 

bandeei para Aeronáutica, voltando ao Instituto em 62, 63. 

 

AB e LM – Isso. 

 

AH - Até que 65 o Leme Lopes me nomeou. Por um golpe de sorte, quer dizer eu fui nomeado 

em dezembro, instrutor de ensino, naquele momento saiu uma lei que mandou todos os 

instrutores de ensino fossem promovidos à assistentes. O William Mart-mar, estava a 20 e 

poucos anos como instrutor e não era promovido, eu entrei... 

 

LM – Um mês depois... 

 

AH – E no dia seguinte eu fui, então eu claro eu fazia blague, dizendo: “Os altos poderes 

quando souberam que era o meu caso” ... (Risos) 

 

AB – Alteraram! 

 

AH – “Me promoveram”, então foi um golpe de sorte eu fui... 

 

LM – Claro. 
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AH – Um mês e pouco eu acho, que eu fui instrutor. Pouco mais do que isso e dali a pouco 

eu já era professor assistente. 

 

LM – O que que é instrutor, professor? 

 

AH – Não, ali havia uma hierarquia... Começava-se como instrutor de ensino superior, 

assistente, adjunto e catedrático. Depois mudaram, no tempo do Império chamava lente. 

Lente catedrático, por que catedrático enxergava muito melhor do que todo mundo. Aí 

mudaram os instrutores de ensino passaram a chamar professores auxiliares, depois passaram 

a ser auxiliares de ensino, mas tarde eu não lembro quando se tornaram, todo mundo passou 

a ser chamado professor. Professor auxiliar, professor assistente, professor adjunto e 

professor titular no lugar de professor catedrático. Essa era a hierarquia. 

 

AB – Era a hierarquia dele e aí o senhor colocou que o... 

 

AH – Então é o meu primeiro degrau na carreira de ensino, se você excluir o monitor que era 

o estudante que já... 

 

LM – Ainda na graduação. 

 

AH – Exercia uma atividade lá. 

 

AB – E só para esclarecer para quem for ler, o Instituto de psiquiatria ele estava vinculado 

diretamente, ele era um órgão em separado da faculdade de medicina. 

 

AH – Não, não, não. 

 

AB – Ou ele era vinculado diretamente à faculdade de medicina? Como é que era essa 

vinculação? 

 

AH – Havia duas coisas... Você, na verdade, tinha duas instituições dentro de uma só. Se a 

tua Faculdade não tinha um hospital universitário, os alunos tinham que ir ao hospital São 

Francisco, ou Moncorvo Filho, ou Instituto Médico Legal e dado o medo que a sociedade 

tem do doente mental, então, foi o Roxo quem criou o Instituto de Psiquiatria. Que tinha uma 

verba e o Instituto de Psiquiatria, o Instituto era subordinado ao reitor. 

 

AB – Diretamente vinculado ao reitor. 

 

AH – Ao reitor. Às vezes, quando o diretor do Instituto que sempre era o catedrático, quer 

dizer havia nós que fazíamos a carreira de ensino e que prestávamos assistência, por que os 

médicos da universidade eram poucos, eles ganhavam mais do que nós, mas nós também 

prestávamos assistência. Sempre tinha sido assim: um professor titular, era o diretor do 

Instituto, o diretor do Instituto tinha assento no Conselho Universitário. Então, um golpe de 

astúcia era quando o professor tornava a sua cadeira ou a atividade dali, que ele tenha 



 
 

36 

 

exercido, transformava em Instituto, Instituto de Ginecologia, Instituto de Neurologia, 

Instituto de Psiquiatria, (tosse) está claro isso? 

 

AB – Certo. Dava uma autonomia maior, uma autonomia financeira e uma autonomia, um 

espaço de poder. 

 

AH – E permitia a você... 

 

LM – Um espaço de campo. 

 

AH – E havia coisas assim, vinha um deputado, um senador e pedia para internar ali um filho, 

dali depois nós tentávamos conseguir alguma ajuda que muitas vezes nem passavam pela 

reitoria ou casos assim, indireto. O Instituto de Neurologia, o Deolindo Couto ele conseguia, 

ele deixou uma obra realmente faraônica, mas entrava muito isso. Havia o Instituto de 

Biofísica, podia até receber ajuda da... certas fundações.  

 

LM – Biofísica é do Carlos Chagas Filho, não é? 

 

AH – Carlos Chagas Filho... 

 

LM – Do Carlos Chagas Filho, exatamente, lá no Fundão. 

 

AH – Seria cômodo o professor chegar e dar a sua aula, mas seria muito mais eficiente se 

houvesse doentes para mostrar e se ele quisesse fazer uma obra, transformar em Instituto. Os 

Institutos tinham uma revista, tinham uma divisão de pesquisas, Instituto era uma, era um 

poder dentro de um grande poder, que era a universidade. 

 

AB – E a figura do professor Leme Lopes...  

 

AH - Ah! Ele foi uma figura, ele passou para a história, cercou de gente que queria trabalhar 

e ele dava o exemplo, ele chegava cedo e saía de lá tarde, entendeu? Ele levou a coisa muito 

a sério. 

 

LM – Naquela nossa primeira conversa, Dr. Adolpho, o senhor havia mencionado que ele 

fez uma administração assim bastante revolucionária lá na década de 60. 

 

AH - Por que ele humanizou, não é? 

 

LH – É, havia os quartos fortes. 

 

AH – A humanização da psiquiatria já se sabia que ela existia, mas o negócio era alguém que 

tomasse a iniciativa, e ele tomou essa iniciativa de humanizar. Eu tomei também algumas 

iniciativas, mas em algumas eu quebrei a cara. Por exemplo, eu acabei com visitas duas vezes 

por semana, eu queria visitas diariamente. As visitas começaram a furtar coisas da 

enfermaria, quer dizer o paciente que não pudesse ser visitado lá fora, lá dentro e aí eu acabei 
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sendo forçado a diminuir aquilo. Mas eu dizia isso também, a família do paciente deveria ter 

acesso ao médico do paciente todo dia, nem que houvesse só uma hora, mas aí os médicos se 

queixavam, tenho tanta coisa para fazer tem que, mas se não aturar a família do paciente, vai 

querer aturar quem? Mas... você não pode de repente propor grandes modificações que você 

vai encontrar uma oposição, você tem que... Havia um professor na faculdade que chamava: 

“Pesca de pirarucu”, você puxa, quando a linha está muito tensa você solta, puxa um 

pouquinho. 

 

LM – Come pelas beiradas, não é?  

 

AH – É, pelas beiradas, se não você não consegue. 

 

AB – Para se implementar as mudanças, não é? 

 

AH – É, você veja a população pobre e furtavam colcha, furtavam fronhas, furtavam tampa 

de sanitários, furtavam cortina de Box. 

 

AB – E esse público que ia ser atendido nos ambulatórios ao Instituto. 

 

AH – De modo geral uma população carente, não é? 

 

AB – E, mas que ia diretamente e procurava ou eram outros hospitais que encaminhavam. 

 

AH – Dava de tudo, dava de tudo. Nós já sabíamos de antemão que eram professores, não é? 

Que estavam atendendo ali. Depois passavam a cobrar uma quantia pequena: R$ 2,00, eu 

acho que R$ 5,00, que o fluxo ficou muito grande não dava para atender a... Quando eu fui 

chefe de ambulatório eu fazia isso, todo paciente na primeira vez eu chegava lá sete horas e 

eu examinava todos, isso foi me dando, prática, prática, prática, eu ia vendo tudo quanto era 

tipo de paciente depois discutia. O hospital escola é sempre superior a qualquer hospital 

exatamente por isso, porque há pesquisa, uma boa biblioteca, assina revistas e a figura do 

catedrático supõe-se que ele tem mais idade, mais experiência, mais cultura, é sempre uma 

pessoa para trocar idéias e às vezes também o jovenzinho tem uma coisa nova para ensinar a 

ele, que ele que não sabe. 

 

AB – E tinha prática de terem Centro de estudos, demonstração, estudo de casos, se 

apresentavam... 

 

AH – Sempre houve, sempre houve. 

 

AB – Eram semanais, eram... 

 

AH – Centro de estudo, toda sexta-feira, de 10 ao meio dia, o Leme Lopes vinha 

religiosamente. E às quintas-feiras era eu o encarregado de selecionar um paciente no 

ambulatório para ele examinar e discutir com os alunos e eu maliciosamente procurava os 

casos atípicos, casos com anamnese, cheias de contradições e ele sempre foi brilhante, 
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quando não foram poucas às vezes que ele diz: “Eu não si o que que é, não sei”, pouca gente 

tem essa grandeza, não é? De dizer eu não sei formular um diagnóstico. (Um telefone toca) 

Quer atender o telefone? 

 

AB – Não é o meu não, eu desliguei, eu lembrei. Por que na verdade o que o senhor está 

explicando é que a cadeira que o senhor explicou, me explicou, me esclareceu é que o 

departamento de psiquiatria e medicina legal da universidade, o catedrático desse 

departamento estava dentro do Instituto de Psiquiatria, não é? Normalmente. 

 

AH – Até que você vê, o Portela não quis continuar diretor e aí pediu demissão do cargo e aí 

emergiram outros colegas e aí foi um fracasso, por que foi pelo poder do voto em que alunos, 

funcionários, só faltou o doente votar também, aí surgiu uma figura lamentavelmente, o 

Rafaelli Infante que jogou o Instituto de Psiquiatria lá embaixo. Fez uma administração 

péssima, agora o João não, o João Ferreira uma grande administração, mas o Instituto cresceu 

demais, está parecendo família nordestina, primeiro faz 15 filhos, depois vê como é que vai 

sustentar, mas ele está se revelando um bom político e fazendo uma administração fecunda. 

 

AB – Mas durante esse período que o senhor ficou mais vinculado é... e aí quando aconteceu 

isso, por exemplo, do Instituto.... 

 

AH – Não, em 78, eu fui para o Hospital Universitário do Fundão. 

 

AB – Que momento, é isso que eu queria saber... 

 

AH – Aí eu me desvinculei da psiquiatria... 

 

AB – Então o senhor se desvinculou do Instituto, e ficou... 

 

AH – E fiquei só na psicologia médica. 

 

AB – Na Psicologia por que, foi o concurso. 

 

AH – Mas dando também assistência psiquiátrica no hospital, por que os colegas que eram 

da disciplina de psiquiatria não queriam ir para o Fundão. Ficou mais cômodo morando na 

Zona Sul ir ali para Botafogo no lugar de ir pro Fundão. 

 

AB – Aí o senhor se afastou, mas do Instituto de Psiquiatria e foi se vincular ao... 

 

AH – Não, eu vinha ao Instituto de Psicologia periodicamente porque também eu fui chefe 

do Departamento de Psiquiatria em Medicina Legal, cuja sede estava no Instituto de 

Psiquiatria. 

 

AB – Era tudo muito misturado, não é? O Departamento e... 
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AH – É, depois o Rafaelli, ameaçou, ele pegou tudo o que era meu e botou no corredor, ele 

foi muito grosseiro comigo. Poder subiu-lhe à cabeça, desse Rafaelli. 

 

AB – E aí o senhor ficou direto dentro da faculdade? 

 

AH – O período do obscurantismo do Instituto de Psiquiatria. Ele, em solenidades ele 

inaugurava árvores, tentou dar uma feição popular assim. Não vou dizer o partido ao qual ele 

era vinculado, mas já que as portas estavam abertas aos funcionários, os funcionários 

começaram a solicitá-lo, num dia ele bateu com a porta e disse que não atendia mais ninguém. 

Um diretor tem que ter assessores que filtrem às pessoas que venham a ele. É bom deixar que 

outras pessoas falem desse período de obscurantismo... 

 

AB – É está certo... 

 

AH – Porque foi uma página negra do Instituto de Psiquiatria. Eu uma vez disse que o João 

Ferreira não apenas se revelou um grande administrador, como pôde com contraste deixar 

que todo mundo percebesse o quanto ele foi um grande administrador, porque diante do 

obscurantismo você acende um facho luminoso aparece muito mais do que se o dia já fosse 

claro. 

 

AB – É, quem seguiu ao Leme Lopes? 

 

AH – Portela! 

 

AB – O IPUB foi direto no Portela e aí ele não quis ficar no IPUB, ficou direto na cátedra. 

 

AH – Ele ficou só no ensino. 

 

AB – Só no ensino. 

 

AH – Só no ensino. 

 

AB – Ficou lá no ensino e aí teve essa problemada toda. 

 

AH – Lamentavelmente a saída do Portela permitiu a ascensão do Rafaelli que foi um 

desastre. 

 

AB – Aí deve se esse momento dos anos 70. 

 

LM – Acho que tem que... 

 

AB – Isso pode falar..., Da, a gente tem que falar do concurso de livre docência. O senhor 

falou para gente... 

 

LM – Primeiro teve o e adjunto, não é?  
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AB – O de adjunto, não é? E depois... 

 

AH – Não, mas eu falei o seguinte, primeiro foi o de livre docência, cujo título pesava muito 

na promoção. Então, na verdade, era uma comissão que se reunia na faculdade e como esse 

professor já tem a livre docência e havendo vaga ele era promovido a adjunto. Quer dizer, o 

concurso de adjunto era de títulos e trabalhos, era só o exame de currículo. Livre docência, 

não. Prova prática, prova escrita, defesa de tese e prova de aula. 

 

AB – Que foi a tese “Crise de identidade” que o senhor apresentou aqui, essa tese em 70? E 

mais pessoas concorreram nesse concurso quando eles abrem esse concurso. 

 

AH – Não, não, esse concurso, nem tem por objetivo senão dar um título, é dar um título. 

 

AB – É dar o título a todos, participou apresentando a tese. 

 

AH – É, quem fez comigo foi o Campinho Pereira, que é um colega que chegou a coronel 

médico do exército, um primor de pessoa, ele chegou a ser diretor, eu acho que ele é diretor 

da faculdade de medicina de Vassouras e um candidato... foi convidado a adoecer, isso é 

muito, isso ocorre muito em concurso universitário. Para não passar pela humilhação de ser 

reprovado, como a tese dele era bem ruim e na prova de aula ele já se revelou uma pessoa 

limitada, a comissão examinadora conseguiu alguém que fosse lá como mensageiro e o 

aconselhasse a adoecer, nós fizemos muito isso, fulano foi aconselhado a adoecer... 

 

AB – Ausência. 

 

AH - E ele desistia do concurso e assim as notas não seriam abertas por que ele seria 

reprovado. Isso foi uma página cômica, acabou sendo cômica, não é? Por que ele, dentre 

outros títulos, ele arrolava o seguinte: diretor de uma determinada clínica que ainda não foi 

construída, mas cujo terreno já foi comprado como faz prova a certidão passada pelo cartório. 

 

AB – Ele foi diretor do terreno. 

 

AH – Ele era diretor de uma clínica inexistente. 

 

AB – Terreno, não é? Diretor da obra, não é? Deve ser isso, não é? Diretor de obra devia ser 

outra coisa. E o senhor faz referência de que o senhor fez, é... defendeu um doutorado em 

medicina com a tese... 

 

AH – Não, naquela ocasião não, não havia mestrado e doutorado, não, naquela ocasião quem 

defendesse tese, a reitoria expedia dois diplomas, no nosso caso: o de livre docente e o de 

doutor em medicina, que não é o doutorado de hoje. 

 

AB – De hoje, é em medicina por ser livre docente. 
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AH – Doutor em medicina, mas não era o doutorado de hoje, não. Nós ganhávamos dois 

diplomas: doutor em medicina por ter defendido tese. A rigor nos velhos tempos os alunos, 

ao terminar o curso, defendiam uma tese, todo mundo passava, para poder ser chamado de 

doutor, de doutor... 

 

AB – Tem as teses de ensino, tem as teses de... 

 

AH – Quer dizer, nós quando defendíamos tese, a partir daí a reitoria expedia... 

 

Fita 2 – Lado B 

 

AB – E aí, seguindo nessa sua trajetória como professor, tem uma referência de que o senhor 

organizou um programa de ensino em clínica psiquiátrica, nos anos 70, 72, não 

especificamente falar disso, mas eu queira que o senhor falasse um pouquinho das suas 

atividades... 

 

AH – Não, não, não, não, não. 

 

AB – Como professor... 

 

AH – Você tem razão em uma coisa. 

 

AB – E disso também. 

 

AH – Quer dizer, o que ocorreu eu não sei se foi no ano de 70, não, não foi bem isso não. Eu 

fui sucessivamente Coordenador de Ensino de Disciplina e Coordenador de Ensino de 

Departamento, Chefe de Departamento, de modo que nós integrávamos colegiados. Quando 

eu fui Coordenador de Ensino da Disciplina de Psiquiatria, o diretor da faculdade eu tenho a 

impressão... eu não lembro exatamente quando foi isso, 71, 72, o diretor da faculdade, pediu 

que nós fôssemos fazer... 

 

AB – 73. 

 

AH – O curso de CIAMES, nós fomos os irmãos siameses: Curso Intensivo de Atualização 

e Metodologia de Ensino Superior. Por que? Porque os Coordenadores de Departamento, de 

Disciplina, deveríamos fazer um novo programa abrangendo toda a faculdade. Mesmo assim 

nós atropelávamos, nós tropeçávamos, atropelávamos, essa foi boa. Nós tropeçávamos em 

dificuldades que não eram superadas. 

 

LM – Tais como? 

 

AH – Tais como? Cirurgia da mão, à quem compete dar? A ortopedia dizia: “É nossa”, aí o 

departamento de cirurgia dizia: “Não, é nosso” e cada um falava... O que nós não queríamos 

seriam contradições, o aluno ouvia numa disciplina uma coisa e outra contraditória aqui.  
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Programa de vacinações, à quem competia dar? O departamento, a disciplina DIP, Doenças 

Infecto Parasitárias, Medicina Preventiva ou a Pediatria. Exame ginecológico médico-legal, 

exame de virgindade a quem competia dar? Quem deveria ensinar? O legista ou o 

ginecologista? Cirurgia da mama, a ginecologia queria dar, mas a cirurgia geral perguntava: 

“E quando for operada a mama do homem?”. Quer dizer foram, batiam de frente não havia 

como resolver. Mas foi um trabalho árduo em que, você veja havia a Comissão de 

Coordenação Didática, que reunia os coordenadores do departamento, havia o Conselho 

Departamental integrada pelos chefes de departamento e havia a Congregação que era 

composta pelos titulares e mais um representante dos livres docentes, um representante dos 

adjuntos, um representante dos assistentes, e alguns, não me lembro quantos, representantes 

dos alunos. Todo colegiado tinha um representante dos alunos. De modo que foi um trabalho 

bonito, foi durante a direção do Clementino Fraga. 

 

AB – E essa certa comissão fazia... iam para a Congregação essas propostas... 

 

AH – Aí que aprovava, aprovava, aprovava. 

 

AB – Aprovava, discutia... Para implementar, não é?  

 

AH – Um trabalho árduo aquilo, depois nós fomos fazer um curso de atualização em 

metodologia. Não pense que todo professor de medicina sabe como ensinar, alguns 

desenvolvem isso por intuição e outros foram estudar. E há professores de medicina que são 

péssimos expositores podem ser gênios, mas expõem muito mal. 

 

AB – E o senhor sempre teve esse lado de querer ensinar, quer dizer o ensino para o senhor 

sempre foi uma coisa muito clara? 

 

AH – É bom, alimenta a vaidade, você é... bom, eu gosto, eu gosto disso. 

 

AB – E tinham alunos que ali iam desenvolver trabalho, ter bolsas e que o senhor orientou, 

quer dizer como é que foi essa parte também? 

 

AH – Não porque você veja, a psicologia médica, ela seria uma disciplina para a qual viriam 

aqueles que já tivessem uma titulação em psiquiatria ou em psicanálise. Então a própria 

psicologia médica não foi muito procurada nesse sentido, ao contrário... 

 

AB – Como assim? Já eram médicos formados? 

 

AH – Não, o problema foi o seguinte quando... a psicologia médica tem uns 50 anos no 

cenário internacional de ensino médico. Para que os psicólogos não quisessem pleitear esse 

ensino colocou-se o adjetivo: Psicologia Médica! O que não tem impedido que muito 

psicólogo venha depois trabalhar nesses serviços que a Psicologia Médica vem da medicina 

psicossomática e alguns se revelam muito melhores que os médicos, mas de um modo geral 

sempre houve essa rivalidade. De modo que quem procurava mais a disciplina de psicologia 

médica e serviço, eram muito mais os psicólogos do que os médicos. E daí nasceram bons 
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psicólogos que estão em programas de transplante renal, programas de assistência à criança 

problema e outras coisas mais, pacientes moribundos...  

Os psicólogos acabaram se ocupando disso muito mais, e eu recebi psicólogos muito bons, a 

ponto de a Faculdade de Psicologia colocar uma supervisora que trazia os alunos da nossa 

universidade, de psicologia, para ter essa vivência de uma psicologia institucional, e de ver 

como é que são orientados, quer dizer a análise das reações dos pacientes, moribundo, 

transplantado, do mutilado, do e até às vezes alguns criminosos que estavam gravemente 

doentes que iam para lá. 

Alguém ao fundo – Uma ligação... (pausa na fita). 

 

AB – Então, a gente agora podia conversar um pouquinho que a gente tinha conversado 

naquele nosso primeiro encontro, sobre o concurso da história desse concurso para professor 

titular em psicologia médica... 

 

LM – Em 77... 

 

AB – Aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho a aposentadoria do Leme Lopes... 

 

AH – E de 76 para 77, é. 

 

AB – A abertura do concurso, como é que foi aquilo, essa conjuntura. 

 

AH – Ali o que ocorreu foi o seguinte, havia antes a disciplina de Psicopatologia ensinada 

no quarto ano e Clínica Psiquiátrica ensinada no sexto, quando Leme Lopes assumiu, ele fez 

uma reforma. Ele colocou Psicologia Médica, que nunca tinham cogitado colocar essa 

disciplina no terceiro ano, e fundiu Psicopatologia com Psiquiatria que, na verdade, eram 

uma Psiquiatria Geral e uma especial, e criou também a disciplina de Saúde Mental, que era 

uma disciplina de poucas, poucas aulas. Na verdade, muito cedo ele deu à regência da 

Psicologia Médica ao Portela; Portela ficou regendo a Psicologia Médica e o Leme Lopes 

regia Clínica Psiquiátrica e Saúde Mental. 

O professor Danilo Perestrello, de quem eu fui um grande amigo, o sonho dele era ser 

catedrático de Clínica Psiquiátrica, tanto mais apoiado pelo professor Clementino Fraga 

Filho, que era o diretor da faculdade. Mas o Portela era um obstáculo difícil de se transpor, 

primeiro por que todos nós estávamos ali no dia-a-dia dando aquelas aulas e o Perestrello se 

bandeou para a Psicanálise e depois para Psicossomática trabalhando no serviço Professor 

Clementino Fraga. Por motivos que não convém focalizar, Leme Lopes e Perestrello não se 

davam bem. E quando Leme Lopes viajou foi alocado uma vaga de titular de Psicologia 

Médica, então ficou resolvido porque aí partia-se o bolo: Portela ficava com a Clínica 

Psiquiátrica, Perestrello ficava com a Psicologia Médica. O Leme Lopes fez duas listas de 

pontos do concurso terríveis, Psiquiatria tinha 71 ítens, 71 assuntos. 

 

AB – Nossa senhora! 

 

AH – Psicologia Médica 51... 
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LM – Nossa que também não é muito menos, mas enfim... 

 

AH – Dentre eles havia Psicologia Diferencial, Psicologia Comparada, Psiquiatria Forense... 

Neurofisiologia do Comportamento, Neuroquímica do Comportamento, Perestrello ficou 

tenso. O próprio Leme Lopes queria que nós competíssemos com Perestrello e eu disse que 

não competiria por que ele era meu amigo e se eu fosse fazer, como a prova de títulos e 

trabalhos tinha peso 6, se dessem 10 para ele que se formou em 39 e 9 para mim, nove vezes 

seis, 54, nove vezes dez, 60, ele já me ganharia, eu não vou fazer. Perestrello ficou muito 

tenso, enfartou, aquilo foi mantido o maior sigilo. E o concurso era dele, ninguém tiraria dele, 

tinha tudo para ganhar aquele concurso. Foi à São Paulo, fez a ponte de safena, sofreu uma 

embolia cerebral ficou emiplégico e afásico.  

E o tempo de inscrição correndo, e o tempo correndo, correndo, correndo, até que uma pessoa 

que não gostava do Perestrello, me telefonou dizendo: “Perestrello está destruído, chegou a 

sua vez”. Aí, eu tinha 50 dias para, estava esgotando o edital de concurso o tempo previsto. 

Solero me incentivou muito, que era um professor de Farmacologia: “Você tem que fazer”. 

 

AB – Solero... 

 

LM – Lauro Solero... 

 

AH – Prá afugentar x, y, z que eu prefiro não dizer o nome e eu afugentei, de modo que em 

45 dias eu escrevi a tese. Não me pergunte como! Eu dormia duas, três horas entreguei para 

a gráfica, a gráfica me entregou no último dia, eu fui lá e me inscrevi e foi assim que eu fiz 

esse concurso. De Psicologia Médica, não sabendo bem, nem a banca sabia por que era a 

primeira vez, no Brasil, que se fazia um concurso de professor titular de psicologia médica. 

 

AB – De Psicologia Médica. 

 

LM – Então esse foi o primeiro concurso realizado para professor titular de psicologia 

médica? 

 

AH – De Psicologia Médica no Brasil. 

 

AB – E aí o senhor se aposentou no Fundão dando aula em Psicologia Médica? 

 

AH – Em Psicologia Médica. 

 

AB – Cuidando desse departamento, sendo chefe de departamento, organizando esses, esses 

encontros ... 

 

AH – Mas era também professor titular de Psicologia Médica. Ocorreu uma coisa curiosa: 

alguns professores que trabalhavam na área ou Psicossomática nas diferentes disciplinas de 

Clínica Médica, vieram para mim e vieram alguns também da psiquiatria que queriam fazer 

Psicologia Médica, vieram para mim e durante algum tempo ficou um clima muito hostil 

entre eles, sabe foi muito difícil... 
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AB – Entre esses dois... 

 

AH – Três, celebrar a paz, foi muito difícil, quer dizer na verdade eu peguei uma estrutura 

quase que pré-formada e eu não quero entrar em muitos detalhes, mas foi um clima um tanto 

de atritos. 

 

AB – E o senhor teve esse papel de ser mediador. 

 

AH – Tentei, tentei. 

 

AB – Como se fosse ser o mediador. 

 

AH – Muito difícil, é. Ser o pacificador é muito difícil. 

 

AB – Muito difícil, não é?  

 

LM – É raríssimo. 

 

AB – Paralelamente a esse momento todo que o senhor estava na faculdade, o senhor estava 

no seu consultório também e antes disso o senhor... 

 

AH – Você acha que eu estaria vestido dessa maneira? (Risos) 

 

AB – Pois é, o senhor tem formação... 

 

AH – Venho com uma roupa toda mulambenta. 

 

AB – Formação em Psicanálise. 

 

AH – É. 

 

AB – Conta para gente como é que foi a opção de fazer formação em Psicanálise? 

 

AH – Bom, naquela ocasião, já em 1957, nós já sabíamos que era, era o boom, era o, quem 

não fosse psicanalista estaria fazendo eletrochoque, insulinoterapia, era uma psiquiatria 

considerada de um nível baixo. A psicanálise foi uma revolução na virada do século, não 

proporcionando um método comum de psicoterapia, mas já começou ensinando um método 

sofisticado. A formação psicanalítica saía cara, quer dizer eu comecei em 57, e às vezes... 

 

AB – Como é que era essa formação? Era fazer curso, fazer análise. 

 

AH – Formação era isso, a pessoa tinha que ser analisada, com um ano de análise começava 

a freqüentar seminários à noite, regime de escolinha noturna, um sono terrível, depois de um 

dia de trabalho, você tendo seminário de nove e meia às onze e até hoje persiste isso... 
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AB – E quem organizava isso tudo é a Associação Brasileira de Psicanálise? 

 

AH – Não, não, aí era a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, mas ao lado dela havia 

um Instituto de Ensino que hoje chama IEP – quer dizer só fariam parte da Sociedade aqueles 

que se graduassem psicanalistas. Mas uma coisa funcionava misturada com a outra. Então a 

pessoa deveria ser analisada uma média de cinco a seis anos, freqüentar os seminários a partir 

de um ano de análise e quando o analista julgasse que estava amadurecido, geralmente dois, 

três anos de análise, autorizava a fazer a primeira supervisão o que significava, naquela 

época, 150 horas de supervisão com analista didato, levando um retrato mais ou menos fiel, 

o eu disse, ele disse, eu disse, ele disse, o paciente precisa, claro que é uma coisa um pouco 

falseada, mas é como se aquilo fosse um exercício para discutir. Um caso de supervisão de 

cento e cinqüenta horas outro de cem horas, depois a pessoa era autorizada a escrever uma 

monografia que defenderia lá em plenário, os candidatos aí passaria a membro associado... 

 

AH – Da Sociedade Psicanalítica. 

 

AB - Psicanálise do Rio de Janeiro. 

 

AH – Depois de eu não me lembro quantos anos estava autorizado a apresentar um trabalho 

teórico e um técnico para passar a membro efetivo, e depois se caísse nas graças seria 

convidado para ser didata, e eu fui didata também, mas eu nunca abri mão da minha 

identidade médica, aquilo dizer eu só atendo psicanálise? Não, eu sou sobretudo médico. 

Então eu também sempre atendia em psiquiatria não quis me encastelar na psicanálise, foi 

uma opção muito boa de minha parte. 

 

AB – O senhor atendia a psiquiatria e... 

 

AH – Também, eu até fazia perícias particulares, eu nunca deixei essas partes enferrujarem. 

 

LM – Hum, hum e hoje ainda, hoje o senhor atende ambas... 

 

AH – Tudo. 

 

LM – Psicanálise e psiquiatria também. 

 

AH – Psicanálise está acabando... 

 

AB – É? 

 

AH – É, ninguém tem dinheiro para pagar quatro sessões. 

 

LM - É muito cara, não é?  
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AH – Poxa, a pessoa precisa fazer psicoterapia, não é todo caso que é para ser analisado, 

continua fazendo psicoterapia.  

 

AB – Tem coisa pra burro. (pausa) Dr. Hoirish queria que o senhor conversasse com a gente 

como é que o senhor vê, que que o senhor vivenciou, como é que foi para o senhor esse 

movimento todo que a psiquiatria foi tendo nessas últimas décadas, de pensar, do não ao 

eletrochoque. Ou de pensar novas propostas alternativas... 

 

AH – Não, não, não, não. 

 

AB – Tipo assim o hospital dia. 

 

AH – Isso só foi possível. 

 

AB – Internações... 

 

AH – Depois da revolução da psicofarmacologia, 52, antes disso você via esse espetáculo 

deprimente de hospitais colônia, Jurujuba, Colônia Juliano Moreira, em que hoje você, quem 

estragou aqueles pacientes fomos nós e a família. Depois você evitando as internações, 

tratando no ambulatório internações de curto prazo, você impedia que o hospital exercesse 

essa função destrutiva, deletéria da personalidade, isso foi uma coisa extremamente bonita, 

embora, eu agora vou apresentar no PREMERJ, o impacto da tecnologia. Ocorreu também 

isso. Você aumentando a sobrevivência da população, o número de velhos, dementes e 

inválidos cresceu, a sociedade não está preparada para manter esses velhos. E da mesma 

maneira quando você promove uma recuperação do doente mental a curto prazo, o emprego 

e a família não estão preparados para receber de volta, então isso ocorre muito em toda 

revolução tecnológica ou científica, ou tipo assim, por exemplo: você diminui a mortalidade 

infantil e aumenta a sobrevivência dos velhos, vai haver uma explosão demográfica. O 

fenômeno da urbanização levou à isso: grandes concentrações, as doenças de massa 

apareceram ali por que o risco de contágio é muito grande, cada vez que você tem um avanço 

tecnológico, ou um corte epistemológico da ciência, muitas vezes nem os cientistas, nem a 

população estão preparados para as conseqüências. Muito cá entre nós, os abortamentos 

ilícitos, diminuíram com a pílula, a pílula contraceptiva diminuiu; esses chamados aborteiros 

que ganhavam muito dinheiro, agora não são tão procurados. 

Eu falei para vocês o Wagner Foniauer em 1917 ganhou o prêmio Nobel quando ele criou a 

malarização, a malarioterapia, para tratar dos casos de neurosífilis, quando veio a penicilina 

acabou com a malarização. Os malarizadores não tinham o que fazer. Então nestas 

revoluções, em grego reviravolta é catastrofer, essas reviravoltas foram verdadeiras 

catástrofes para a sociedade, para pessoas que se especializaram.  

E veja uma coisa: hoje você tem a cirurgia laparoscópica, vocês devem ter ouvido falar disso. 

Você faz dois furinhos no paciente, coloca ali uma fibra ótica, aquilo é projetado no écran e 

ele com pequenos instrumentos ele opera, não abre mais, faz aquela incisão enorme. Ou os 

médicos aprendem essas novas técnicas e os velhos nem sempre são permeáveis às 

revoluções científicas e aí imperam os jovens. 
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AB – O mercado vai, vai mudando vai se reciclando. 

 

AH – Com a revolução da Psicofarmacologia os velhos... 

 

AB – Com relação à psiquiatria o senhor vê muito a Psicofarmacologia como uma grande... 

 

AH – A psicanálise da virada do século... 

 

AB – Grande marca. 

 

AH - Ensinando como cuidar de neuróticos, com a ajuda da psicoterapia e a 

psicofarmacologia como cuidar de psicóticos. 

 

AB – Vê... 

 

AH – Uma revolução assim, uma virada. 

 

LM – E esse movimento Dr. Adolpho de luta antimanicomial, o senhor tem acompanhado, o 

senhor sabe o que que é, o senhor tem uma opinião, assim a respeito disso assim o que que o 

senhor acha disso? 

 

AH – Mas havia isso o hospital psiquiátrico muitas vezes se assemelhava até à uma 

masmorra, à uma prisão, era uma coisa desumana. Isso aí significou uma re-humanização da 

assistência psiquiátrica em que o paciente efetivamente era tratado como pessoa e não como 

animal, não era uma medicina veterinária era uma medicina humana, humana, claro. Isso foi 

uma coisa espetacular por que uma reviravolta, o tempo de internação diminuiu. Você 

trabalhando a família você daqui a pouco devolve o paciente, embora algumas famílias 

dessem o endereço errado para nunca mais vir buscar o louco, sumissem da cidade, é um 

estigma muito comum. Há uma vaga de um emprego, um diz: “Eu estive internado num 

hospício” esse não teve, vão dar preferência ao que nunca esteve. 

 

LM – É... 

 

AH – Isso é comum... 

 

AB – Mudar isso na sociedade também é um processo muito longo... 

 

AH – Não eu acho que estava se mudando está se mudando bastante, uma coisa são aqueles 

jovens idealistas e que nem sempre conseguem fazer vigorar, leva tempo. Você veja uma 

coisa por exemplo, aqui dentro da academia o regimento e os estatutos algumas coisas já 

deveriam ser mudadas. Eu fiz parte de uma diretoria que quis fazer uma modificação maciça, 

não dá quorum, você tem que mudar um artigo esperar um pouco, depois muda outro artigo, 

não pode. Você às vezes tem que esperar... O que que se diz que Moisés peregrinou no deserto 

40 anos, porque faz-se blague dizendo que ele estava com vergonha das roupas que os judeus 
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usavam. Não é isso, ele queria que uma geração morresse para dar entrada na terra prometida, 

gente jovem capacitada a fazer uma revolução, social, cultural, ahn, ahn... Tudo isso. 

 

AB – Ao longo do tempo... 

 

AH – O velho por natureza é conservador o jovem é revolucionário, o jovem é o incendiário 

e o velho é bombeiro. 

 

AB – Essa é verdade, isso aí. 

 

AH – Vamos lá tomar sorvete? 

 

AB – Ah! Vamos encerrar. A gente queria, na verdade é perguntar ao senhor, assim, disso 

tudo que a gente conversou, por que na verdade a gente conseguiu pegar todas as Instituições, 

roubar muito da sua experiência... 

 

AH – Não vocês como entrevistadoras estão muito boas... 

 

AB – Aí, quem dera... 

 

LM –Ah é? Gostou? Que bom! 

 

AB – Tentando acompanhar esse movimento, então para gente assim está meio que fechando, 

até quem sabe o senhor só tem essa agenda a gente se sente assim tentando, o senhor teria 

assim... 

 

AH – Quinta feira que vem que dia cai, eu não sei se tem expediente aqui... 

 

LM – 17 de dezembro. 

 

AB – É por que aí também já está voltando, pode ser um ???, então a gente queria dar esse 

fecho, e aí, a gente queria pedir ao senhor, a gente vai voltar trazer a sessão de direitos, para 

ao senhor dar autorização, para gente usar. 

 

AH – Aí, depois já vamos ao consultório... 

 

AB – Aí a gente vê se for... 

 

AH – Ou lá em casa a noite, em casa a noite... 

 

AB – Marca um outro dia, para gente... como andar a transcrição... 

 

AH – Você está entendendo? Vocês já vêm jantadas... (Risos) E aí tomar conhaque ou licor. 

 

LM - Está certo! 
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AB – A gente queria agradecer a entrevista. 

 

AH – Nada, foi nada, você está entendendo? São muito simpáticas e muito eficientes... 

 

AB – Mais uma vez... 

 

 


