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Apresentação
Ana Teresa A. Venancio
e Gisélia Franco Potengy

Este livro reúne resultados de pesquisas produzidas no âmbito
das ciências sociais sobre as transformações do espaço físico e social
da Colônia Juliano Moreira, instituição voltada para a assistência
psiquiátrica, considerando-se sua participação na vida urbana e no
imaginário social sobre a cidade do Rio de Janeiro e a loucura. Para
além de sua identificação como um lugar de exclusão social, a Colônia sempre se relacionou com a sociedade mais ampla; “sociedade”
esta representada de diferentes formas: seja por meio de sua ligação
com as políticas de saúde expressando-as em diferentes momentos
por propostas assistenciais variadas; seja por localizar-se em uma
área específica da cidade, acompanhando suas mudanças em relação
ao que tem sido historicamente considerado como espaço urbano;
seja pela presença de vários atores sociais que por ali circularam
e que lá permaneceram; seja pelas representações diferenciadas sobre a loucura que estes atores e este lugar produziram em diferentes
tempos de suas existências. Assim, buscamos demonstrar várias formas sociais, pelas quais a Colônia se fez presente na história da cidade do Rio de Janeiro: como expressão de políticas públicas de saúde,
das transformações urbanas do espaço que ocupa, dos sujeitos que a
constituíram e das representações em torno da loucura que ali circularam. Nosso intuito aqui, portanto, é complexificar e destrinchar aspectos distintos em relação à exclusão social presente na história da
Colônia e aos movimentos de resistência da luta antimanicomial de
décadas mais recentes que ali foram protagonizados (Lougon, 1987;
Andrade, 1992).
Do ponto de vista das políticas públicas de saúde, a Colônia Juliano Moreira se apresenta como uma instituição psiquiátrica que
13
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começou a funcionar em 1924 com o nome de Colônia de Psicopatas
Homens – Jacarepaguá. Em 1935 passou a ser denominada Colônia
Juliano Moreira, em homenagem a este médico psiquiatra que atuou
intensamente na constituição da psiquiatria brasileira, tanto em sua
dimensão científica quanto assistencial. Como veremos, esta instituição de âmbito federal foi criada inicialmente sob a inspiração do
modelo asilo-colônia, que preconizava como terapêutica aos doentes mentais a assim chamada praxiterapia, ou seja, a terapia através
do trabalho. Além disso, propunha utilizar o modelo assistencial denominado heterofamiliar, em voga desde início do século XX, pelo
qual funcionários moradores da Colônia recebiam pacientes em suas
casas em troca da prestação de pequenos serviços. A partir da década de 1940, tornou-se hospital-colônia com a ampliação de suas
instalações, expressando diretrizes de uma política de assistência psiquiátrica que se pretendia nacional. A Colônia participava assim de
um processo de aumento da capacidade hospitalar de atendimento à
doença mental em todo o país. Em seu caso específico somaram-se às
terapias originárias – praxiterapia e assistência heterofamiliar – tratamentos considerados “modernos” à época, como o eletrochoque,
as lobotomias, mas também a terapia ocupacional e os ambulatórios
de higiene mental. Nos anos de 1990, após longo processo de deterioração, iniciou-se sua desativação parcial e sua municipalização, por
meio de ações que passaram a ser concretizadas na década de 2000.
Com relação à temática das políticas públicas de saúde, alguns
dos trabalhos aqui reunidos analisam a história da Colônia desde a
fundação, enquanto outros consideram períodos históricos específicos, até então menos investigados pela historiografia da psiquiatria
no Brasil, a saber: o Estado Novo, os anos do governo de Juscelino
Kubitschek e o período de meados dos anos de 1960 e a década de
1970. Este último período precedeu a chamada reforma psiquiátrica,
isto é, o movimento de substituição da hegemonia do modelo hospitalocêntrico por estruturas de cuidado alternativas preocupadas com
a inserção social dos pacientes. Outros capítulos também inovam ao
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investirem na análise de períodos posteriores à implantação da reforma psiquiátrica, trazendo contribuições originais sobre a desativação
da Colônia enquanto espaço de tratamento.
No que diz respeito à história desta cidade, a Colônia dá testemunho de um lugar que se transformando de rural em urbano, participou de sua constituição de diferentes maneiras, ao mesmo tempo
em que ajudou na formação de sua atual configuração. Neste sentido,
muitos capítulos aqui apresentados contribuem para o aprofundamento dos estudos sobre essa antiga zona rural do Rio de Janeiro,
tendo em vista sua crescente inserção no espaço urbano. Analisam
o imaginário sobre a região de Jacarepaguá, considerada o “sertão
carioca”, e sua escolha para sediar vários hospitais e asilos a partir
da década de 1920, em função da proximidade com a natureza, ar
puro e isolamento urbano, considerados necessários na terapêutica
de enfermidades como tuberculose, lepra e doenças mentais. Outros
textos, contribuem para a compreensão da incorporação do espaço
que abrigava a Colônia ao tecido urbano – com a transformação do
asilo em “bairro” – esclarecendo questões relativas aos processos de
desativação da instituição e seus reflexos sobre a vida dos seus moradores.
A instituição Colônia foi um lugar em que circularam vários
atores e personagens. Alguns deles são conhecidos e foram apresentados ao público de diferentes maneiras, como Ernesto Nazareth e
Arthur Bispo do Rosário, lá internado e onde exerceu o sentido da
criação. Os trabalhos aqui reunidos reconstroem a participação de
muitos personagens – a maior parte, anônimos – que ajudaram na
construção daquele lugar social. Alguns desses indivíduos têm sido
considerados apenas como objeto das políticas públicas de saúde, ao
invés de sujeitos da história, como pacientes internados na instituição a partir dos anos de 1940, incluindo-se aí as mulheres doentes
mentais tuberculosas. Outras pessoas “comuns” são trazidas à tona:
seus médicos pouco renomados no campo acadêmico e científico; o
padre da paróquia; os antigos funcionários e suas famílias que, desde
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a criação da Colônia, lá foram residir com o incentivo do Estado; e
os moradores sem nenhum vínculo funcional com a instituição. Neste
sentido, tais textos buscam observar por novos prismas as relações
sociais produzidas na Colônia em diferentes conjunturas históricas,
levando-nos a conhecer não apenas o modo como ela se tornou lugar
de isolamento e exclusão social, mas também como a sociedade, por
meio de atores e práticas sociais, ali se fez presente, ajudando-a a se
constituir.
Assim, mostra-se a relação dos pacientes e funcionários da Colônia com o mundo da política, cada um interpretando, à sua maneira,
as questões do seu tempo. Alguns textos desvendam aspectos da organização interna do lugar, por meio da atuação da cooperativa de
consumo e de uma célula comunista. Além disso, lembrando que o
Rio de Janeiro era a capital da República, é notável a frequência das
visitas do presidente e de alguns de seus ministros durante toda a Era
Vargas, que coincide com a época áurea da Colônia. As autoridades
religiosas também frequentavam a Colônia, como se observa com
as visitas do cardeal D. Jaime de Barros Câmara durante os anos de
1950.
Esses diferentes atores sociais que por ali passaram evidenciam
um dos aspectos que estabelecia a ligação do asilo com o mundo “lá
fora”, isto é, o constante ir e vir de pessoas e mercadorias entre o
bairro e a Colônia: fossem pacientes, funcionários ou visitantes. Tais
fluxos eram exigidos para o bom desempenho da instituição, e se davam em função da existência do ambulatório, situado fora dela, em
Jacarapeguá; da exigência de seu modo de funcionamento, com alguns pacientes gozando da prerrogativa de poder sair da instituição;
das visitas aos pacientes; e daquelas que nada tinham a ver com os
doentes. Os visitantes “de fora” eram, entre outros, adolescentes e
crianças do bairro que entravam no território da Colônia para “pegar
manga”, brincar e nadar no açude, fiéis que compareciam às festas
religiosas, casamentos, batizados e missas na Igreja, ou aqueles que
vinham participar dos jogos no campo de futebol do clube local.
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As políticas públicas, os significados e ressignificações do lugar
Colônia frente ao espaço urbano e os personagens que por lá estiveram produziram diferentes representações sobre a loucura e sobre
seu lugar social como expressão da diferença. Devemos lembrar o
papel proeminente da Colônia e do bairro em que se situava no imaginário da cidade. Os moradores de Jacarepaguá, recordando suas
memórias de infância, lembram que a Colônia era também um local
a ser evitado, o lugar desse universo desconhecido, e por vezes visto
como perigoso, da loucura. Não podemos esquecer o testemunho
de sua importância no imaginário social que foi o sucesso da música
“Neurastênico”, de 1954:
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Mas que nervoso estou
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Sou neurastênico
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Preciso me tratar, senão eu vou pra Jacarepaguá
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Mas que nervoso estou
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Sou neurastênico
Preciso me casar, senão eu vou pra Jacarepaguá
Tão amoroso sou, quem já provou gostou
Preciso me casar, senão eu vou pra Jacarepaguá
Eu sei que elas me querem, mas é para casar
Eu digo que me esperem porque depois da festa
HÁ HÁ HÁ HÁ!!!
A estrutura deste livro foi organizada, na medida do possível,
de forma cronológica. O primeiro capítulo trata de compreender
como se deu o processo de desenvolvimento da área em que se situa
a Colônia, particularmente do bairro de Jacarepaguá e seu entorno,
marcado pela problemática das relações do homem com a terra, destacando o silêncio da historiografia sobre os sujeitos presentes nas
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lutas sociais que conformaram esse espaço da zona oeste da cidade,
levantando aspectos pouco conhecidos sobre a formação deste território.
O segundo capítulo trata da região em que foi implantada a Colônia Juliano Moreira no início de década de 1920. A seguir, analisa
a evolução urbana do seu território numa abordagem arquitetônica,
mostrando o crescimento das edificações e examinando as características de suas construções. O terceiro capítulo trata dos pacientes
internados na instituição no início dos anos de 1940 e suas próprias
concepções sobre o mundo em que viviam – o Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial... – e sobre o modo como percebiam seu “mal estar”, suas “perturbações”. O capítulo seguinte analisa o caso do Pavilhão Nossa Senhora dos Remédios, cuja destinação primordial foi
abrigar as tuberculosas internas da Colônia, passando, com o tempo
e a deterioração, a se tornar moradia para outros habitantes, sendo
desativado a partir do início dos anos 2000, num contexto de adensamento urbano daquela região. O quinto capítulo trata do perfil das
internas da Colônia sob suspeita de tuberculose entre as décadas de
1940 e 1960, buscando discutir, por meio de histórias de vida, a questão da doença mental no feminino. Em seguida dois textos analisam
alguns personagens e dois tipos de práticas sociais que conviveram
no espaço da instituição. O capítulo seis aborda os rituais religiosos
católicos, retratados por meio do diário de um padre da Capela Nossa Senhora dos Remédios, de observações e entrevistas com moradores; já o capítulo sete trata da atuação política, acompanhando a
trajetória de um dos médicos da Colônia que teve intensa militância
no Partido Comunista Brasileiro (PCB) e em movimentos sociais de
Jacarepaguá. O capítulo seguinte examina as práticas assistenciais vigentes na instituição durante o período JK. Por fim, o capítulo nove
detém-se em período mais recente da história dessa instituição assistencial, a partir da desativação de grande parte de seu território.
Nesta perspectiva, examina as categorias classificatórias utilizadas na
construção da identidade dos seus atuais moradores.

Capítulo 1

Memória e história da ocupação e dos
conflitos de terra no Sertão Carioca1
Renato de Souza Dória

Introdução: o silêncio sobre os conflitos de terra
na zona oeste carioca
As análises a respeito do processo de ocupação das terras da zona
oeste da cidade do Rio de Janeiro, em especial aquelas que tomam
por objeto a região da Baixada de Jacarepaguá, costumam possuir
pouca originalidade. Pesquisadores, estudiosos, memorialistas e historiadores em geral começam seus trabalhos do mesmo ponto de partida: a referência ao período histórico dos primeiros sesmeiros, que
teriam recebido como recompensa por serviços militares, prestados
à coroa portuguesa, enormes datas e léguas de terras para dar início
à ocupação e cultivo daquela região (Noronha Santos, 1965; Lamego,
1974; Noronha Santos, 1981; Rudge, 1983; Costa, 1986; Vianna, 1994;
Costa, 1995; Fridman, 1999; Gonçalves, 1999; Fróes e Gelabert, 2004;
Mansur, 2009; Mansur, 2011). A partir deste ponto incontornável e
inquestionável, estes autores reconstroem toda uma cadeia sucessória de transmissão do patrimônio territorial, confundindo a história
da formação de uma região ou de um bairro com a de poucas famílias
retratadas como “pioneiras” e “benfeitoras” do local.
Neste tipo de abordagem, outro dado comum é a recorrência ao
mesmo tipo de fonte: uma carta de sesmaria, os registros paroquiais
de terra e um ou outro livro raro que fora escrito e publicado por
1 Este texto corresponde a uma versão reduzida e modificada do meu relatório de
participação na pesquisa “Militantes comunistas e a luta pela terra: o caso do Sertão Carioca e Campos dos Goaytacazes (1945-1964)” desenvolvida durante os anos
2012-2014 (FAPERJ).
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um descendente de uma daquelas famílias (Rudge, 1983; Costa, 1986;
Costa, 1995). A perspectiva destes livros reflete o entendimento de
que a estrutura fundiária é resultado de um processo linear e a-histórico de ocupação territorial, conforme enfatiza Motta (2004, p. 11) e
desconsidera, por exemplo, que inúmeros fazendeiros do século XIX
ignoraram a obrigatoriedade do Registro Paroquial de 1854/56 com
o objetivo de garantir por meio da posse a possibilidade de extensão dos seus domínios territoriais (ibidem, p. 3). Assim, este tipo de
narrativa pode ser visto como um último esforço para legitimar o
prestígio de outrora, lançando mão do recurso literário para retratar,
através da genealogia, os feitos e as “glórias” familiares, num saudosismo angustiado pelo retorno aos tempos áureos de riqueza e poder.
Situação semelhante a esta ocorre quando estudamos, na zona
oeste, o período que compreende das décadas finais da escravidão
até as primeiras do século XX. A análise é extremamente decepcionante ao relatar o estado de “pobreza” (Noronha Santos, 1965)
e “decadência econômica” (Mansur, 2009) das terras, em oposição
ao saudosismo com que se fala das décadas anteriores. Em geral, a
historiografia, mirando na época do apogeu das grandes fazendas de
café e dos engenhos de cana-de-açúcar, fala com orgulho da vitalidade das culturas plantadas, das toneladas comercializadas, contam-se
as dezenas ou até centenas de escravos existentes, da visita do imperador à fazenda tal etc. E, assim, muitas vezes ficamos sem resposta
para a simples pergunta: o que aconteceu com as enormes extensões
de terras de plantio, onde trabalhava um grande contingente de escravos e trabalhadores livres, quando finalmente foi abolida a escravidão? Quais foram os meios empregados por esses trabalhadores
para ter acesso à terra? E aqueles que só conheciam o negócio do
café, para onde direcionaram seus investimentos?
Em resumo, são dois os tipos de imagens mais recorrentes sobre a história de Jacarepaguá. O primeiro ressalta os “filhos ilustres”
que marcaram a história da região desde a época da concessão das
primeiras sesmarias até o apogeu das grandes fazendas de café. Os
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personagens dignos de menção são sempre os senhores de engenho
e os grandes fazendeiros de café, alguns dos quais chegariam a ocupar cargos de relevo na política institucional, como Ernani Cardoso
(1888-1950), Antônio Geremário Teles Dantas (1889-1935) e Francisco Pinto da Fonseca Teles (1839-1918), o Barão da Taquara, conhecido como “o patriarca” de Jacarepaguá, tão importantes que
não seriam lembrados apenas nos relatos sobre a história local, mas
também dariam seus nomes a algumas das principais ruas e avenidas
da região (Costa, 1986). Alguns historiadores críticos caracterizam
estas e outras “excentricidades históricas”, que todo bairro e região
possui, como o ponto de maior destaque na maioria das narrativas
que pretendem uma incursão na história local, ressaltando apenas
seu caráter exótico (Samuel, 1989/90, p.222-223). Tal prática, no entanto, se restringe a colecionar fatos e curiosidades, sem nenhuma
preocupação em abordar criticamente os processos históricos local e
regional. É uma narrativa pouco dinâmica e preza mais pela quantidade de informações que pela qualidade dos questionamentos capazes de suscitar.
A segunda imagem, que parece estar especificamente associada
com a área que hoje abarca os bairros da Barra da Tijuca, Recreio
dos Bandeirantes e boa parte de Jacarepaguá – Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim, Curicica e parte da Taquara –, consiste em
caracterizar a região como tendo permanecido “abandonada” durante boa parte do século XX. Após o declínio da economia cafeeira
no final do século XIX e o retalhamento das terras por parte dos
proprietários, a região se tornaria uma área “deserta”, “habitada por
umas poucas famílias de posseiros”, humildes pescadores e lavradores (Vianna, 1994, p. 98). Essa situação só seria alterada a partir do
final da década de 1960, com as ações de infraestrutura do Estado e
dos vários grupos de investidores do ramo imobiliário, os “pioneiros”
e “visionários” do século XX (Gonçalves, 1999, p.89). A partir da formulação do Plano-piloto (1969) pelo urbanista Lúcio Costa, da abertura da Auto-Estrada Lagoa-Barra (1971) e diversas outras vias de
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comunicação, a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes teriam
finalmente sua ocupação “iniciada” com a construção dos grandes e
luxuosos condomínios voltados para a classe média e alta (Estado do
Rio de Janeiro, 1990, p. 67).
Esta suposta ausência de ocupação humana se refletiria na própria história da região, produzindo um lapso entre o fim dos grandes
engenhos e fazendas de café no final do século XIX e o início da
urbanização de finais da década de 1960. Nesse período, pouca história haveria para contar, ou o que havia de ocupação humana não
mereceria qualquer tipo de menção ou registro. Nas duas imagens
descritas, a figura dos trabalhadores locais, dos pequenos lavradores e dos pescadores das inúmeras colônias, assim como a própria
questão dos conflitos por terra, são praticamente desconsiderados.
O que predomina, portanto, são narrativas históricas “aburguesadas”
(Samuel, set.89/90, p.222-223) que valorizam os agentes “visionários”
da administração municipal e os empresários “pioneiros” do ramo
imobiliário. Estes últimos, autoproclamados desbravadores de uma
região inóspita devido ao investimento arriscado de seus capitais e
às ações de “melhoramentos urbanos” promovidas pela máquina estatal, compreendem a região como um território de “reserva urbana” que teria permanecido intocado até a década de 1970 (Carvalho
Hosken S.A. Engenharia e Construções, 1996, p. 10-13).
Fato semelhante ocorre com as três últimas décadas do século
passado, no que se refere à figura dos ocupantes de favelas que subitamente se tornaram alvos de projetos de remoção: pouco ou nada
se sabe a respeito dos conflitos de terra para moradia na zona oeste e
em Jacarepaguá. Muito menos se tem o conhecimento de que muitos
dos empreendimentos comerciais e residenciais, assim como as vias e
estradas abertas na região foram construídos em locais antes ocupados por favelas (Dória, 2013b). Que razão teríamos, portanto, para
estudar figuras e processos sociais tão pouco lembrados?
Se a memória consolidada sobre o passado não serve de grande
estímulo, uma sensação exatamente oposta é provocada por ques-
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tões do presente. A zona oeste é atualmente um dos maiores palcos
de litígios de terra de todo o estado do Rio de Janeiro: inúmeros casos de grilagem, assim como a indefinição da titularidade de terrenos
na Barra da Tijuca (Gonçalves, 1999, p. 53-54) ainda parecem longe
de serem elucidados. Além disso, a região, cotada para se tornar o
novo centro metropolitano do estado, é palco de várias disputas pela
posse da terra para moradia, envolvendo grupos e associações de
moradores de favelas, movimentos sociais, sindicalistas, profissionais
liberais apoiadores, advogados populares, agentes das secretarias da
administração estatal (municipal, estadual e federal), forças policiais,
empresas dos setores imobiliário e da construção civil (Dória, 2013c).
Todos esses eventos, marcantes para o momento atual, também o foram no passado. O próprio Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) reconhece em seu Atlas Fundiário que
a ocupação das áreas periféricas ao centro da cidade se deu por meio
de inúmeros conflitos rurais (Estado do Rio de Janeiro, 1990, p. 97).
Estas questões levam a um dos eixos condutores deste texto: por
que a memória consolidada sobre o passado da zona oeste do Rio
de Janeiro, e em especial da região da Baixada de Jacarepaguá, desconsiderou os conflitos por terra em suas narrativas históricas mais
expressivas e conhecidas? Estudos recentes fornecem elementos
para elaborar uma resposta para esta indagação. Alguns pesquisadores que investigaram a relação entre memória e história a partir da
perspectiva dos conflitos pela posse da terra ocorridos em diversas
regiões do Estado do Rio de Janeiro afirmam que
a memória não é um conjunto uniforme e compacto de lembranças. Ela incorpora disputas, busca de legitimidade e de
reconhecimento. Sob esta perspectiva, é seletiva, no sentido
de que é produto de um processo social e de uma forma de
percepção sobre o passado que também é marcada pelo presente. Desse modo, o relato sempre volta para alguns pontos,
marcos da narrativa, e deixa outros de lado. Assim, há situações relatadas com detalhes, outras de forma sintética, outras
silenciadas. (Silva e Medeiros, 2008, p. 11)

