
À ABRASME, 

 

Para falar da desconstrução da Colônia Juliano Moreira e a reinvenção 

do hospício em seu território é preciso historicizar um pouco sobre o bairro de 

Jacarepaguá. O distrito nasceu dois anos após a inauguração da cidade do Rio 

de Janeiro nos idos de 1567. Sua história é atravessada pela agricultura com 

grandes fazendas de café e açúcar que, ao se dividirem, deram origem aos 

seus sub bairros. O primeiro deles, a Freguesia de Jacarepaguá, - sede da 

primeira igreja do bairro e por esse motivo com forte presença jesuítica.  

O bairro da Taquara, nomeado a partir da fazenda do Barão da Taquara, 

foi o espaço no qual um dos maiores manicômios da América Latina, a Colônia 

Juliano Moreira, foi construído para abrigar e excluir desvalidos de toda sorte. 

Inicialmente, chamada de Colônia de Psicopatas Homens de Jacarepaguá, 

somente a partir do ano de 1935, após a morte de seu idealizador, a Colônia é 

renomeada para homenageá-lo. 

  É impossível falar de Jacarepaguá sem dizer da marca indelével que 

esse bairro possui em seu território, que é atravessado por inúmeros 

equipamentos asilares. Aqui, já subsistiram três colônias: Hanseníanos, 

Bacilíferos e Loucos. Somados a esses vários abrigos, orfanatos e asilos estão 

em sua geografia. Todas essas, instituições totais que têm como intrínseco ao 

seu funcionamento a invisibilidade de corpos e sujeitos.  

Todos os moradores mais antigos do bairro da Taquara fazem referência 

aos pacientes vestindo uniformes azuis. No imaginário dos moradores desse 

bairro, a circulação de indivíduos trajados de uniformes azuis revela memórias 

de infância que mesclam medo, curiosidade, afetuosidade e em algum horror; 

sobretudo nos que tiveram oportunidade de estar dentro dos pavilhões onde 

um dia milhares de sujeitos viveram em condições de violência e degradação.  

Hoje, o corte que podemos fazer é a constatação de como a Colônia 

Juliano Moreira, atual Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano 

Moreira, um dia, lugar de segregação e invisibilidade, tem podido se 



desconstruir e se reinventar ao fazer da sustentação de uma política de estado 

irradiação que impregna o seu espaço de cidadania e afirmação da vida. 

Identificar que a cidade, ao ocupar o hospício, - com a criação de uma 

via expressa que corta um lugar que outrora a cidade e seus moradores não 

ousavam entrar – traz consigo os desafios da urbanização e da coexistência 

entre os antigos moradores e novos que passam a conviver com aquilo que 

para alguns é enigmático, a loucura. 

Não são poucos os desafios do bairro e da desconstrução do manicômio 

por dentro, mas temos visto o ganho para os usuários ao ocupar o bairro e a 

polis. E dos moradores ao terem contato com a cultura e a história de seu 

chão. Um hospício que vira bairro e que contém vários dispositivos da RAPS 

me relembra Guimarães Rosa e sua Terceira Margem: “Sem fazer véspera. 

Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava, nunca mais se 

falou, os anos todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. 

Ou, então, todos”. 
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