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az 70 anos em 2007 que
a extinta Divisão de Assis-
tência a Psicopatas do Dis-
trito Federal (DAP-DF) ini-
ciou um inquérito que

duraria quatro anos e seria utilizado
para elaborar o Plano Hospitalar Psi-
quiátrico, com o planejamento e a cons-
trução de 4 mil leitos. De acordo com
a antropóloga Ana Teresa Venancio,
pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz
(COC) da Fiocruz, a formulação do pla-
no é um dos eventos centrais da histó-
ria da assistência psiquiátrica no país
entre os anos 30 e 50 do século passa-
do. Os outros dois seriam as criações
do Instituto de Psiquiatria da Universi-
dade do Brasil (Ipub) e do Serviço Na-
cional de Doenças Mentais (SNDM).
Estudiosa da história da psiquiatria,

A colônia
que sonhou ser

uma cidade
Ana Teresa e a bolsista Janis Alessandra
Cassilia (Pibic/CNPq/Fiocruz) apresenta-
ram, na reunião anual da Associação
Nacional de Pós-graduação em História
(Anpuh), em São Leopoldo (RS), um tra-
balho sobre o caso da Colônia Juliano
Moreira (CJM), no Rio de Janeiro, cujo
modelo, o de hospital-colônia, foi privi-
legiado e implementado como padrão
pelo SNDM, que utilizou o inquérito fei-
to pelo DAP-DF como subsídio para as
mudanças estabelecidas a partir de 1941.

“O nosso trabalho analisa a história
da assistência à doença mental na dé-
cada de 40, centrada no caso da Juliano
Moreira. Avaliamos como, naquele pe-
ríodo, a assistência psiquiátrica esteve
articulada à política para a área da saú-
de, centralizadora e modernizadora, que
acabou por incentivar a criação de am-
bulatórios e produzir a expansão de gran-
des estruturas hospitalares psiquiátricas

em vários estados”, diz Ana Teresa. Para
a pesquisadora, “a especificidade da
CJM se dá no modo como a política
pública da época reverberou no ideário
original institucional, centrado no trata-
mento das doenças mentais pela praxi-
terapia e pela assistência hetero-famili-
ar, que produzia uma vida social e
urbana como parte da instituição”.

O SNDM era um dos 23 órgãos do
Departamento Nacional de Saúde (DNS)
do Ministério da Educação e Saúde, que
compreendia as divisões de Saúde Pú-
blica, de Assistência Hospitalar, de As-
sistência a Psicopatas e de Amparo a
Maternidade e a Infância. De acordo
com Ana Teresa, “a reunião desses ór-
gãos foi um indício de mudanças subs-
tanciais no campo da política assistencial
psiquiátrica, porque ampliou a ação do
Departamento Nacional de Saúde (DNS)
na área psiquiátrica, até então mais cir-
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cunscrita ao Distrito Federal”. O SNDM
representou a junção, em apenas um
órgão, do Serviço de Assistência a Psi-
copatas (SAP) e da DAP-DF.

Segundo a pesquisadora, o inquéri-
to iniciado em 1937 tinha por finalida-
de obter um diagnóstico da assistência
psiquiátrica, o que resultou na demons-
tração da diversidade da assistência
prestada pelas diferentes unidades da
Federação. Os estados foram classifica-
dos como: os que não prestavam assis-
tência a seus doentes (Sergipe, Goiás e
o então Território do Acre); os que ofe-
reciam uma assistência rudimentar, sem
tratamento diferenciado e especializa-
do (Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí);
os que prestavam alguma orientação es-
pecial, ainda que a assistência fosse con-
siderada bastante deficiente (Amazonas,
Maranhão, Ceará, Rio Grande do Nor-
te, Alagoas e Santa Catarina); os que
ofereciam assistência especializada,
mas ainda reduzida (Paraíba, Pará, Bahia
e Rio de Janeiro); e os que assistiam seus
doentes com base nos métodos psiqui-
átricos considerados mais modernos e
preocupados com a prevenção (Paraná,
Rio Grande do Sul, Pernambuco, São
Paulo e Minas Gerais).

“Quando analisamos as propostas
contidas no Plano Hospitalar Psiquiá-
trico vemos que a estrutura hospitalar
implementada como padrão foi a do
hospital-colônia. Entre os 20 estados
(incluindo-se o Distrito Federal) 14 são
citados como aqueles que deveriam ser
contemplados com a construção ou
ampliação de hospital-colônia ou
colônia”, afirma Ana Teresa, acrescen-
tando que esse modelo institucional já
era defendido há 30 anos. “De um
modo geral, as ações político-assis-
tenciais iniciadas na década de 40 na
área psiquiátrica foram organizadas a
partir de um processo de moderniza-
ção, centralização e nacionalização da
assistência mais ampla em saúde. Mas
o principal modelo assistencial psiqui-
átrico proposto e executado a partir
daquela época foi o das grandes estru-
turas, que sob a alcunha de hospital-
colônia recriavam o modelo institu-
cional já idealizado nos anos 10”,
observa a pesquisadora, que trabalhou
na Colônia Juliano Moreira entre 1986

e 1988, atuando como assistente no Nú-
cleo de Pesquisa em Psiquiatria Social.

Apenas homens no início

Instalada na área (equivalente ao
bairro de Copacabana) de um dos mais
antigos engenhos de cana de açúcar de
Jacarepaguá – conhecido inicialmente
como Engenho de Nossa Senhora dos
Remédios e, depois, como Engenho
Novo de Jacarepaguá – a Colônia
Juliano Moreira foi inaugurada em 1924.
Em 1912 o governo do presidente
Hermes da Fonseca desapropriou o En-
genho Novo, seguindo as recomenda-
ções de se buscar um novo espaço para
as atividades das colônias de alienados
situadas na Ilha do Governador (Conde
de Mesquita e São Bento), considera-
das inadequadas. Em 1919 teve início
o processo de construção da então Co-
lônia de Psicopatas-Jacarepaguá, desti-
nada inicialmente apenas para homens
e mais tarde chamada Juliano Moreira.

A nova instituição fundamenta-
va-se em dois alicerces básicos, a
praxiterapia e a assistência hetero-
familiar. O tratamento hetero-familiar

inspirava-se na experiência vivida pela
aldeia de Geel, na Bélgica, que desde
o século 17 recebia romarias de alie-
nados. Esta afluência de doentes para
a aldeia acabou fazendo com que mui-
tos camponeses, por meio de paga-
mento, recebessem em suas casas os
alienados e seus parentes, na época
das festas religiosas, ou passassem a
cuidar dos doentes que ali eram dei-
xados pelas famílias até o ano seguin-
te. Ana Teresa lembra que no Brasil a
assistência hetero-familiar foi propos-
ta e incentivada por Juliano Moreira
desde a década de 10 do século 20,
com o objetivo de estabelecer uma
colônia que previsse o contato siste-
mático dos doentes com pessoas sadi-
as, com a instalação de funcionários
que ajudassem a inserção dos doen-
tes a uma vida social mínima e propi-
ciassem um convívio doméstico.

Cinco mil pessoas nos anos 60

A partir da década de 40, a praxi-
terapia foi completada com a convul-
soterapia (elétrica e química), o cho-
que insulínico, o eletro-narcose e a

Getúlio Vargas e o ministro Gustavo Capanema percorrem as enfermarias da colônia, em 1941
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psicocirurgia. Segundo Ana Teresa, as
atividades do trabalho terapêutico na
CJM “eram, principalmente, lavoura
(cereais e hortaliças), pecuária e peque-
nas indústrias, destacando-se entre es-
tas as de artefatos de vime e a de col-
chões. Como recursos auxiliares à
terapêutica ocupacional eram usados o
cinema, o rádio (rede de alto-falantes
em toda a CJM), os esportes – futebol,
basquete, voleibol, peteca etc – e as
artes aplicadas, inclusive a pintura”.

O número de internos chegou a
somar, no início dos anos 50, cerca de
3.800 pessoas dos dois sexos – e atin-
giu cerca de 5 mil na década de 60.
Ana Teresa diz que além da popula-
ção hospitalar vivia na CJM, desde a
sua fundação, um considerável núme-
ro de servidores do estabelecimento,
cujas famílias serviam à normalização
do convívio dos doentes, dando ao am-
biente a vida de uma cidade – até
mesmo festividades religiosas ocorriam
na colônia de Jacarepaguá.

Nos anos 40 continuaram sendo
construídas casas para moradia dos
funcionários da instituição. Ana Teresa
afirma que no contexto da “vida soci-
al” os funcionários eram designados
como moradores e nesse grupo tam-

bém estavam seus filhos e familiares.
Ainda nesse contexto os pacientes não
eram nomeados como doentes ou en-
fermos, mas como “hóspedes”.

Para Ana Teresa, a CJM passou a
ter uma outra função social que não
apenas a do tratamento e da exclusão
social decorrente do internamento pro-
longado dos pacientes e do afastamen-

to geográfico do centro urbano. A
colônia passou, contraditoriamente, a
reproduzir um núcleo urbano, tomando
também como sua população-alvo pes-
soas consideradas comuns e sadias.

Em 1996 a colônia passou a inte-
grar a rede de saúde mental da Prefei-
tura do Rio de Janeiro, com o nome de
Instituto Municipal de Assistência à
Saúde Juliano Moreira. A instituição
abriga hoje cerca de 600 pacientes,
com idade média de 66 anos.

Abrigo para pacientes agitados do Núcleo Ulisses Viana

Vista parcial de um dos refeitórios da
Colônia Juliano Moreira
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