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O Marangá Vermelho

Marcos André
Pesquisador do NOPH Jacarepaguá

azevedonoph.jpa@gmail.com

AGrande Guerra une os povos, e sobre a verdejante floresta de YACARÉ-UPA-GUÁ corre um brado:
Marãngà Marãngà. Dentro da grande baía da Guanabara inúmeros ataques, nas reentrâncias, em todos

os caminhos e no seu recôncavo, um guerreiro ou um grupo Tamoio pronto a combater. Em Takûrusutyba, o
grande líder morubixaba-uasú Abati Poçanga preparava seus melhores guerreiros para o embate contra os perós
(portugueses), aliados dos temiminós. Os tupinambás, amigos dos franceses, apoiavam a feitoria de Villegag-
non, a ilha França Antártica ou Henry Ville. Nos anos posteriores a 1565, a grande taba Takûrusutyba voltaria
olhares além do estreito vale do Marangá; as tropas dos portugueses lideradas por Estácio de Sá, Fernão de Sá,
Mem de Sá e ARARYBOÎA (líder dos macarajás) enfrentaram os tamoios em vários pontos do litoral.

A base de apoio dos franceses, a ilha cujo nome foi perpetuado, era a feitoria de Cabo Frio, apoiada pelo
grande chefe de Angra dos Reis, Kunhambeba. Os fortes são hoje grandiosas relíquias da arquitetura quinhen-

Cerco a Igarassu. Gravura de Theodor de
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tista; marcos deste processo de lutas e ocupa-
ção das terras. As primitivas paliçadas foram
sendo substituídas gradativamente. Logo de-
pois da fundação da cidade por Estácio de Sá,
ao sopé do morro Cara de Cão, as 18 famílias
povoadoras receberam suas cartas de conces-
são de sesmarias e comodonatárias desses no-
vos chãos. A futura urbe é retalhada, o medo
ainda era premente. Depois de fortificar al-
guns pontos estratégicos, Estácio de Sá e Sal-
vador Correia de Sá (o velho) sofreram inú-
meras retaliações pelos tamoios, que corre-
ram a costa, desde o Espírito Santo ao norte,
até o litoral de São Vicente, em São Paulo, ao
sul, e pelos “pearibus” caminhos nas matas
começaram “salteando” as feitorias lusitanas
– saltear era efetuar ataques de surpresas para
roubar ou matar seus inimigos, liderados por
Îabebyra-Asyka, Kunhambeba e Abati Po-
çanga, este uma das lideranças na guerra e um
dos líderes de Takûrusutyba. Valentes guer-
reiros formaram um intrínseco congraça-
mento dos povos da floresta, a confederação
dos Tamoios ou a grande união das TABAS –
mais de 80 aldeias somente na capital do Rio
de Janeiro e cercanias do recôncavo guanaba-
riano, e todas elas lutaram bravamente.

Em contrapartida, a Coroa portuguesa
apoiou os padres jesuítas José de Anchieta e
Manuel da Nóbrega. Estes soldados de toga,
porém, almejavam amenizar os ânimos com
os tamoios promovendo a paz e recorrendo à
conversão. Com uma fluência prodigiosa no
tupi-guarani, a catequese era uma forma clara
de dominação, e eles foram vitoriosos em
muitas aldeias, ficando livres dos franceses. A
guerra prosseguiu, porém a confederação dos
TAMOIOS enfrentou outro inimigo, e este
era letal e invisível: as viroses que espalha-
vam-se pelas aldeias; morte e dor – muitas ta-
bas foram queimadas, arrasadas e abandona-
das, e estas seriam conhecidas como taperas –
corpos eram chorados em canto de dor e la-
mento a algumas léguas da antiga taba de Ya-
caré-Upa-Guá. A grande guerra foi perdida e
os franceses expulsos, e a última seta dos ta-
moios foi certeira, ferindo o rosto de Estácio
de Sá que, dias depois, faleceu, assim como
vários chefes da confederação. O grande líder

Abati Poçanga dorme nos braços da eterni-
dade em torno da velha taba tupinambá entre
os rios e o grande mar Yacaré-Upa-Guá,
Takûrusutyba, até o Vale do Marangá.

Publicação realizada com autorização do au-
tor. Artigo original: 2017, no Jornal Abaixo Assi-
nado de Jacarepaguá.

O Marangá Vermelho
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Takûarusutyba & Yacaré-Upa-Guá

Marcos André
Pesquisador NOPH Jacarepaguá

azevedonoph.jpa@gmail.com

N o período pré-cabraliano, nossa costa era habitada por inúmeras nações indígenas, cuja língua-matriz
era o tupi-guarani e outros dialetos. No recôncavo, na baía da Guanabara, surgiram muitas aldeias e

enormes clareiras dentro da espessa floresta, a taba, que marcavam seus territórios antes do colonizador. Cada
aldeia tinha nome, encantos, lendas e costumes; a prosperidade de uma sobrepujava a de outras, e a rivalidade
era sempre defendida com arco e flecha, em intermináveis lutas, muitas delas bem sangrentas, na ponta do
tacape. Antes dos primeiros colonizadores aqui desembarcarem, a velha baixada de YACARÉ UPÁ GUÁ era
um grande oásis entre o mar e o sertão, cuidado por Tuba ou Xeruba, pai em tupi antigo.

Um grande Eldorado. O lendário peabriu indígena riscava todo o nosso território oeste, terminando na Ta-
pera da Barra da Tijuca, antigo sambaqui da reserva, que tinha início na grande baía a leste, Kûanãbará ou
Guanabara. Era por meio de tabas, caminhos tortuosos, alagadiços, pântanos que se chegava à estreita garganta
do Vale do Marãngá, ao oeste, onde o sol se põe e sobre uma colina antes do grande mar. Takûarusutyba, a velha

Índios tupinambás observados por Hans
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taba tupinambá, no coração do sertão de Ja-
carepaguá, descortinava-se pela flora e fauna.
Protegida entre seus velhos guardiões natu-
rais, os maciços da Tijuca e Pedra Branca. É
sobre esse mosaico da nossa história pré-colo-
nial que lançamos luz.

Banhada pelo grande rio, cuja topofilia ser-
penteava a Boiúna até a Taquara, nascia na
imensa serra, hoje Parque Estadual da Pedra
Branca, a maior floresta urbana do Rio de Ja-
neiro. Takûarusutyba tinha como regalo
água fresca e peixes, para uma rica dieta ali-
mentícia, além da caça consumida abundan-
temente pelo pajé, cacique e curumins. As
mulheres colhiam caju e plantavam milho, e
estes elementos dariam a bebida fermentada,
cauim, para as festas tribais; a farinha de
mandioca também servia como base da dieta.
Havia ainda os rituais de antropofagia, muito
bem relatados pelos missionários quinhentis-
tas franceses Jean de Léry e André Thévet em
suas obras. As mulheres também cuidavam da
oca, mantinham o fogo aceso, manipulavam o
barro e fabricavam a cerâmica mista, muito
usada por diversas tribos do recôncavo da
Guanabara e no interior do Sertão.

Hoje, com o olhar cuidadoso da arqueolo-
gia, a equipe do Ipharj vem resgatando esse
passado, como no trabalho laborioso sobre o
cais da Leopoldina e o matadouro de São
Cristóvão. Uma história descoberta à flor da
pele como o Valongo e o maravilhoso traba-
lho do IPN (Instituto dos Pretos Novos).

Atualmente, a lendária Takûarusutyba
tem seus primitivos caminhos apagados pela
urbanização. Em ruas de nosso bairro encon-
tramos marcas da pré-história colonial. E so-
bre uma Taquara febril, dorme o quintal da
velha taba indígena. No rio Tindiba, onde re-
pousam garças, banhava-se a linda índia Bar-
tira, que encantava os valentes guerreiros das
tabas rivais Okaranti, Kotiuá, Tantimã, Payó
e Sapopema.

Muitas lutas foram necessárias para res-
guardar cada palmo do nosso sertão e, após
cada combate, surgia o canto de luto ou bra-

do de vitória, festejada na taba por mais uma
batalha ganha. Hoje, cada fragmento arqueo-
lógico faz parte do grande mosaico histórico,
cujo conhecimento está resguardado, prote-
gido e divulgado pelo Museu da Humanida-
de, no bairro Anchieta, no Rio de Janeiro..

Publicação realizada com autorização do
autor. Artigo original: 2016, Jornal Abaixo As-
sinado de Jacarepaguá.

Takûarusutyba & Yacaré-Upa-Guá
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Se eu não me cuidar eu vou pra Jacarepaguá

Michael George Costa Carneiro
Doutor em Memória Social (UNIRIO)

m.g.carneiro@hotmail.com

JACAREPAGUÁ: O SERTÃO CARIOCA

D urante todo o período colonial, imperial e no início da república a região chamada pelos indígenas tupynambás de yacaré upa guá (lagoa rasa dos
jacarés) era conhecida na então capital federal como o sertão carioca, era considerado um lugar distante, pois a linha férrea não passa pela região

- portanto o deslocamento para entrar e sair da região era difícil – e em toda região da Baixada de Jacarepaguá haviam fazendas de café e posteriormente
engenhos de cana de açúcar.

Era uma região afastada do centro da cidade e das demais regiões (inclusive da própria zona oeste, como Santa Cruz, Campo Grande, Bangu), seus
moradores eram chamados de sertanejos, viviam da agricultura e da pecuária (atividades econômicas de base rural), havia também a pesca em rios como

mailto:mailto:m.g.carneiro@hotmail.com
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prática de subsistência e alguns pequenos co-
mércios.

No século XVII a região era de proprieda-
de da família Sá (parentes de Estácio e Men
de Sá), precisamente no ano de 1653, Vitória
Sá adquire a FAZENDA DO CAMORIM
(hoje Colônia Juliano Moreira) iniciando
uma incipiente produção de cana de açúcar
na fazenda.

Todavia no mesmo ano de 1653, Vitória Sá,
vende a Fazenda do Camorim para os irmãos
Tomé da Silva e João da Silva, os mesmos de-
senvolvem a produção de cana de açúcar,
aguardente, fubá e farinha e transformam a
fazenda em um engenho, com grande produ-
ção de distintos produtos. A Fazenda do Ca-
morim passa a se chamar ENGENHO NOS-
SA SENHORA DOS REMÉDIOS, e é cons-
truída a sede do engenho, a “casa grande” no
ano de 1654, construção existente até os dias
atuais no reduto histórico da Colônia. Assim
as terras do:

Engenho Nossa Senhora dos Remédios
foram desmembradas em 1653 por
Dona Vitória de Sá, herdeira de Mar-
tim Correia de Sá, da Fazenda do Ca-
morim para serem vendidas aos irmãos
Tomé e João da Silva. É atribuído a eles
o inicio da construção do engenho de
cana de açúcar, incluindo seu aquedu-
to, um moinho de fubá e a capela de
Nossa Senhora dos Remédios – supos-
tamente erguida pelos escravos em de-
voção à padroeira do lugar.

(ANDRADE, p. 37, Ruínas do antigo
Engenho Novo no Núcleo Histórico
Rodrigues Caldas da Colônia Juliano Moreira).

A produção se escoava através de rios, ha-
via onde hoje é o bairro da Freguesia (Jacare-
paguá) a chamada “Porta d’água” (Rio San-
grador) que escoava a produção de Jacarepa-
guá via fluvial (chegava-se pela Baía de Gua-
nabara) até a Praça do Mercado no centro da
cidade (atual Praça XV).

Em 1715 Antônio Teles Barreto de Meneses

adquire o Eng. N. Sra. dos Remédios e passa a
se chamar ENGENHO NOVO DA TAQUA-
RA (pois já havia o Engenho da Taquara).
Continua a produção intensa de cana de açú-
car, açúcar refinado e aguardente. Neste perí-
odo é construído um aqueduto (semelhante
aos arcos da lapa) que possuía 35 arcos. Trazia
água do alto da Pedra Branca e abastecia o en-
genho para uso dos moradores e para fazer gi-
rar as moendas de cana na preparação do açú-
car. O aqueduto existe até os dias atuais. O
engenhoso sistema:

hidráulico abastecia de água a proprie-
dade para o uso diário dos moradores,
bem como para fazer girar as moendas
de cana na preparação do açúcar. A
nascente localizada no maciço da Pedra
Branca trazia água, conduzida por ca-
naletas da cantaria que alcançam quase
03 quilômetros de extensão tirando
partido da inclinação natural do maci-
ço. Estas eram conduzidas ao chegarem
aos limites do quadrilátero do antigo
engenho a um reservatório, ou arca
d’água, que possui dois pequenos orifícios de saída.

(ANDRADE, p. 37, Ruínas do antigo
Engenho Novo no Núcleo Histórico
Rodrigues Caldas da Colônia Juliano Moreira).

Em 1789 o Engenho Novo da Taquara é
desmembrado em Engenho de Curicica, En-
genho da Pavuna e Engenho de Jacarepaguá,
pelos descendentes dos Teles de Meneses (fa-
mília do futuro Barão da Taquara), em 1838 é
construída próximo aos muros do portão de
entrada do antigo Engenho Novo a Igreja
Nossa Senhora dos Remédios (mais uma peça
da arquitetura colonial existente até hoje em
Jacarepaguá). Por ser uma região rural era co-
mum que as fazendas e as:

freguesias da região de Jacarepaguá
eram interligadas por caminhos, dos
quais muitos hoje desaparecidos; e ou-
tros, transformados nas estradas atuais
em sua totalidade ou trechos. A paisa-
gem atual (...) com vegetação rasteira e
de plantas exóticas ou invasoras, é con-

sequência do processo de regeneração
natural das roças, tanto do período do
engenho como da colônia agrícola. As
matas eram devastadas para dar lugar às
roças – lavoura e horta – e para abaste-
cer de madeira as fornalhas do engenho.

(ANDRADE, p. 38, Ruínas do antigo
Engenho Novo no Núcleo Histórico Ro-
drigues Caldas da Colônia Juliano Moreira).

E em 1824 ocorre a “Guerra dos Concunha-
dos”, uma briga entre os herdeiros (casal João
Alves e Ana Inocência e o casal Pascoal dos
Reis e Catarina Josefa) pelos engenhos da re-
gião, que na realidade só terminou com a
morte de ambos os casais em 1839.

Ao final do século XIX devido à briga entre
os herdeiros pela propriedade do engenho de-
clinou a produção de açúcar e aguardente. O
engenho foi abandonado devido à decadência
econômica. As terras ficaram praticamente
abandonadas até o início do século XX.

No Governo do Presidente Hermes da Fon-
seca (1910/14) aos 31/08/1912 (Decreto 9743)
desapropria-se o Engenho Novo da Taquara,
com o objetivo de transferir a Colônia dos
Alienados da Ilha do Governador para Jacare-
paguá. Em 1923 os primeiros “alienados” co-
meçaram a vir para Jacarepaguá.

COLÔNIA DOS PSICOPATAS

Jacarepaguá no início do século XX ainda
era chamado de o Sertão Carioca, assim aque-
las doenças que poderiam se alastrar com faci-
lidade nos meios urbanos, a medicina defende
o isolamento social, daí a construção do Sana-
tório dos Tuberculosos (fundado em 1952,
inaugurado na presença do Presidente Getú-
lio Vargas) em Curicica (este hospital já foi
chamado de Hospital Santa Maria, hoje Hos-
pital Raphael de Souza) e o Hospital de Curu-
paiti no bairro do Tanque (para cuidar das
pessoas com mal de Hansen em 1929).

Assim sendo, a COLÔNIA DOS PSICO-
PATAS a partir de 1924 passa a receber os “in-
desejados” pela sociedade, pessoas portadoras

de necessidades especiais na área neurológica
(na época chamada de “problemas mentais”) e
aqueles que possuíam pelos padrões da época
um comportamento indesejado, os “homens
desviantes”. A Colônia fazia parte de um mo-
delo de:

política de saúde que consistia em criar
ambiente capazes de “curar” as molés-
tias psiquiátricas dos indivíduos ali alo-
cados e de, ao mesmo tempo, separar
pessoas tidas como “desviantes” do con-
vívio público, escondendo os tidos
como “diferentes” para que a sociedade
não precisasse lidar com eles ou, de al-
guma forma, fossem contaminados por
eles. (...) A lógica da cura permeava todo
o discurso psiquiátrico neste período, já
que levava a uma noção de determina-
ção quanto aos avanços científicos,
principalmente para o encorajamento
da busca por tratamento. (...) utilizan-
do-o como “depósito” de pessoas indese-
jadas e pondo o lugar elaborado para
cura como uma prisão, em muito pauta-
da pelo abandono das famílias e pelo de-
sinteresse público em torno daqueles
que ali estavam sob cuidados médicos.

(ALMEIDA, et al, p. 187/188, A Colônia
Juliano Moreira e seus homens “desviantes”).

Neste período a medicina utilizava-se dos
chamados métodos de tratamentos organicis-
tas (MTO), para “tratar” os pacientes utiliza-
vam-se de eletrochoques e a lobotomia (inter-
venção cirúrgica no cérebro na qual são secci-
onadas as vias que ligam as regiões pré-fron-
tais e o tálamo, no passado era realizada esta
técnica em casos de esquizofrenia; leucotomia
Esta técnica foi criada em 1933 pelo médico
português Egas Moniz - 1874-1955 -, encontra-
se atualmente em desuso).

Infelizmente os pacientes eram tratados de
forma rude, muitas vezes desprezíveis, eram
literalmente empilhados para dormir nos es-
paços reservados para este fim, há relatos orais
que em dados momentos na hora da alimenta-
ção jogava-se os alimentos já prontos ao chão

8-11Se eu não me cuidar eu vou pra Jacarepaguá
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para que os pacientes se alimentassem com as
próprias mãos em disputa pelo alimento.

E ainda os tratamentos clínicos realizados
pelos médicos, como descrito acima (o eletro-
choque e a lobotomia) que na realidade eram
técnicas desumanas e cruéis que de nada solu-
cionavam o quadro clínico do paciente, e sim
agravava-o.

Na Colônia dos Psicopatas foi desenvolvi-
da a ideia da COLÔNIA AGRÍCOLA, que
era forçar os pacientes a trabalharem plan-
tando, colhendo, realizando atividades de
subsistência básica no intuito de se evitar o
“homem desviante”, e assim postular a cria-
ção do chamado “homem provedor”, ser um
homem guiador da família, “chefe” de família.
A Colônia foi fundada sob o lema:

“Praxis omnia vincit” que significa “o
trabalho vence tudo”, tendo como
principal atividade terapêutica o traba-
lho rural. Desde meados do século XIX,
a criação desse tipo de instituição no
Brasil recebeu grande adesão dos psi-
quiatras, que viam a associação entre o
asilamento e o trabalho como uma for-
ma mais eficaz de tratamento para as
doenças mentais. Essa adesão garantiu
sua forte presença no campo das políti-
cas públicas assistenciais, sendo uma
das principais recomendações para o
tratamento de alienados até meados do século XX.

(ARAÚJO; VILELA; p. 02, A experiên-
cia com arte na Colônia Juliano Morei-
ra na década de 1950)

Naquela época a medicina caracterizava a
homossexualidade como uma doença mental,
assim os homossexuais eram levados a Colô-
nia dos Psicopatas neste período para serem
“tratados” e ser tornar um homem provedor.
A masculinidade era interpretada como:

um objetivo e um dever, ela está direta-
mente condicionada à sociedade em
que cada homem está inserido, mas é

necessário reconhecer a existência de
algumas constâncias normativas entre
as sociedades, ou seja, mesmo sendo
distintas há repetição de normas entre
elas, mas não como um ato combinado.

(...)

Ser homem não depende apenas de
possuir órgãos sexuais masculinos ou a
demarcação objetivo do cromossomo
Y, o “macho humano” precisa trabalhar
para conquistar esse espaço, é necessá-
rio esforço e dedicação para cumprir
com uma série de exigências específi-
cas. Por isso, o homem que não supre
com as expectativas de seu gênero é pe-
nalizado discriminado e inferiorizado.

(ALMEIDA, et al, p. 188, A Colônia Ju-
liano Moreira e seus homens “desviantes”).

Na realidade os pacientes da Colônia nesta
fase eram chamados de internos, pois viviam
realmente presos (como se tivessem cometido
algum crime) inclusive como descrito acima
com trabalhos forçados. Os internos viviam
em pavilhões, entre eles está o pavilhão:

Nossa Senhora dos Remédios é aborda-
do desde sua criação em 1940 até seu
declínio e desativação enquanto unida-
de hospitalar, transformando-se em lu-
gar de moradia para outras pessoas que
não as internas, na década de 1970m e
enfim seu desligamento final enquanto
lugar de moradia em 2006.

(PETRINI, p. 318, Colônia Juliano Mo-
reira:seus sujeitos e lugares na história
da psiquiatria e da loucura).

E ainda havia a ideia extremamente pre-
conceituosa de que as doenças mentais ti-
nham relações com a cor da pele das pessoas,
os chamados “mestiços”, aqueles oriundos de
pai e mãe de etnias diferentes (como o mula-
to, fruto do relacionamento de uma pessoa da
etnia branca com uma pessoa da etnia negra),
havia uma teoria de existir uma maior proba-
bilidade para doenças mentais nestas pessoas

Todos os pacientes que viveram na Colônia
dos Psicopatas neste período infelizmente vi-
veram todos ou quase todos estes problemas
descritos acima, nesta fase a medicina não tra-
balhava pelo viés do ethos (da ética), e sim por
regras preestabelecidas por um viés morali-
zante.

3. HOSPITAL COLÔNIA

Na década de 1940 surge junto ao Ministé-
rio da Saúde um setor chamado de Serviço
Nacional de Doenças Mentais (SNDM), visan-
do repensar a prática clínica com os portado-
res de necessidades especiais na área neuroló-
gica.

A utilização e a eficácia de métodos de tra-
tamentos organicistas como o eletrochoque e
a lobotomia começavam a ser questionados
pela comunidade médica em vários países no
mundo, assim o SNDM vinculado ao Ministé-
rio da Saúde portanto tinha como missão res-
tabelecer uma nova linha de atuação médica
neste setor.

É debatida na comunidade médica mundial
a praxeterapia, que na realidade era uma tera-
pia para se tratar pacientes com necessidades
especiais na área neurológica com ênfase em
artes (PEA). A praxeterapia é uma forma de:

tratamento que se baseia na ideia de
modelamento social espontâneo. Seja
por ações nunca antes praticadas – nas
quais através da indicação de um médi-
co, pode ser inserida no cotidiano do in-
divíduo com o intuito de se tornar natu-
ral no comportamento dele, por conta
da repetição. Ou ainda, por rituais que
em algum momento foram praticados
por esses indivíduos e precisam ser re-
lembrados e reinseridos na rotina para
que haja uma transformação futura de
comportamento.

(ALMEIDA, et al, p. 188, A Colônia Ju-
liano Moreira e seus homens “desviantes”).

No Rio de Janeiro destaca-se a médica psi-

quiatra Nise da Silveira (Hospital Pedro II no
Engenho de Dentro), utilizando-se da PEA,
sendo as artes entendidas como expressão de
vida, cura, dar vazão aos conteúdos inconsci-
entes – neste hospital atualmente encontra-se
o Museu do Inconsciente com obras feitas pe-
los pacientes do hospital. Neste período, no
Hospital Colônia conviveram as duas linhas
psiquiátricas: MTO e a PEA, por isso a Dra.
Nilse da Silveira jamais quis vir trabalhar na
Colônia (ela chegou a ser convidada), pois dis-
cordava completamente do MTO. Assim na
Colônia havia um:

Paradoxo metodológico, mas também
ético e político. Ao mesmo tempo que
existia o entendimento de que a doença
mental não era implacável destruidora,
como em geral se pensava, e que diante
de seus efeitos não se deveria fazer su-
por ruína, houve um grande estimulo à
pesquisa e à utilização de métodos
agressivos para tratamento e cura das
patologias mentais, os mesmos tão criti-
cados por Nise da Silveira por retirar a
dignidade dos internos e transformá-los
em verdadeiros autômatos.

(ARAÚJO; VILELA; p. 08, A experiên-
cia com arte na Colônia Juliano Moreira
na década de 1950)

É importante destacar a relevância do
médico Juliano Moreira que humanizou o tra-
tamento e acabou com o aprisionamento dos
pacientes. Revolucionou as concepções e mé-
todos da psiquiatria no Brasil, notadamente
no tocante à atenção às pessoas com proble-
mas mentais. Entre seus legados incluem-se a
formulação de propostas e novos modelos as-
sistenciais psiquiátricos (1903); a aprovação da
lei de assistência aos alienados em 22 de de-
zembro de 1903; a fundação da Sociedade Bra-
sileira de Psiquiatria, Neurologia e Ciências
Afins (1905). No campo da antropologia, Juli-
ano Moreira deixa um legado de combate
ao racismo científico, por seu papel na refuta-
ção da crença de que as doenças mentais esta-
riam ligadas à cor da pele das pessoas.

8-11Se eu não me cuidar eu vou pra Jacarepaguá
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Neste período viveu na Colônia de 1949 até
1989, a figura ímpar de Arthur Bispo do Ro-
sário, atualmente considerado um dos maio-
res artistas plásticos do Brasil no século XX.
Bispo do Rosário aproveitava aquilo que era
jogado ao lixo e transformava em obras de
arte, suas obras são impressionantes princi-
palmente o Manto da Apresentação, que já
esteve exposto no Museu de Nova Iorque
(EUA). Atualmente, no prédio principal da
Colônia Juliano Moreira, encontra-se o Mu-
seu Bispo do Rosário, contendo as obras de
Arthur Bispo do Rosário.

4. COLÔNIA JULIANO MOREIRA

Atualmente a Colônia homenageia o Dr.
Juliano Moreira que revolucionou a psiquia-
tria no Brasil, a arteterapia é utilizada nos pa-
cientes (não há mais a ideia de internos), o
atendimento médico é em forma de trata-
mento e não se trabalha com a linha de inter-
nação compulsória como já descrito. E o
MTO foi totalmente abolido da prática
médica em todo o mundo pela Organização
Mundial de Saúde (1985)

A arteterapia é uma prática terapêutica
que tem como objetivo conduzir o paciente,
individualmente ou em grupo, ao conheci-
mento de si mesmo. Visa a estimular o cresci-
mento interior, abrir novos horizontes, am-
pliar a consciência do indivíduo sobre si e so-
bre sua existência e o desenvolvimento da
personalidade. Possui como principais bene-
fícios: o desenvolvimento da autoestima e
confiança, explora a imaginação e criativida-
de e melhora a concentração, atenção e me-
mória.

Em 2000, hospital passou para a adminis-
tração do município do Rio de Janeiro. Hoje,
os seus prédios históricos sofrem com o des-
gaste do tempo e, apesar de tombados, neces-
sitam de restauração, a qual é prometida e
não é concretizada há vários anos.

Ocorreu recentemente a construção na via

expressa Tansolímpica (2016) que passa pela
Colônia e a Prefeitura no mesmo período
construiu conjuntos residenciais popula-
res na região e houve um processo de urbani-
zação no local.

Faz se uma referência a Colônia Juliano
Moreira em uma música escrita por Ronnie
Cord, chamada “Neurastênico” (música que
fez parte da trilha da novela Estúpido Cupi-
do, em 1976, TV Globo), a música que teori-
camente era cantada por um cidadão com
neurastenia, mas que fica subentendido tra-
tar-se de um “desviante” (alguém fora dos pa-
drões da sociedade), relata que se o mesmo
não se tratar "iria para Jacarepaguá”.

NEURASTÊNICO (RONNIE CORD)

Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Mas que nervoso estou
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Sou neurastênico
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Preciso me tratar
Senão
Eu vou prá Jacarepaguá
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Tão amoroso sou
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Quem já provou gostou
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Preciso me cuidar,
Senão
Eu vou prá Jacarepaguá
Eu sei que elas me querem,
Mas é para casar
E eu digo que me esperem
Porque depois da festa ta-rá-ta-tá!
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Mas que nervoso estou
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Sou neurastênico
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Preciso me tratar ,
Senão
Eu vou prá Jacarepaguá
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Tão amoroso sou

Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Quem já provou gostou
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Preciso me cuidar ,
Senão
Eu vou prá Jacarepaguá
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Padabadabadam
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Padabadababam
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Padabadabadam
Assim
Vocês vão também prá Jacarepaguá
Não, não, não,
Ninguém vai pra Jacaré-paguá!
Eu sei que elas me querem,
Mas é para casar
E eu digo que me esperem
Porque depois da festa ta-rá-ta-tá!
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Mas que nervoso estou
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Sou neurastênico
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Preciso me tratar ,
Senão
Eu vou prá Jacarepaguá
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Tão amoroso sou
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Quem já provou gostou
Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!
Preciso me cuidar ,
Senão
Eu vou prá Jacarepaguá
Senão
Eu vou prá Jacarepaguá
Senão
Eu vou para.....
- Pará?
- Não
Senão
Eu vou para Ja-ca-ré-paguá!
Jacarepaguá!
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O complexo lagunar de Jacarepaguá, situado na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de
Janeiro, é composto por quatro lagunas: Jacarepaguá, Camorim, Tijuca, Marapendi.

E estas hoje, em razão da ação humana predatória, através da urbanização e do desenvolvimento de grandes projetos
imobiliários, já que a partir da década de 1960, a Baixada de Jacarepaguá e, principalmente, as áreas que compreendem a
Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, são vistas como as últimas disponíveis para a expansão da cidade.

Entretanto, tal expansão não foi acompanhada de um planejamento urbano adequado e, quando afirmo isso, me refiro
à questão de não terem sidos criados sistemas de saneamento básico, que atendessem a demanda da região, no caso, de
toda a Baixada de Jacarepaguá, já que boa parte da rede hidrográfica acaba por desembocar em uma dessas lagunas.

Mas deixo claro, que o problema aqui, não está relacionado somente a questão do saneamento básico (coleta de lixo e
tratamento de esgotos), mas também, a ocupação desordenada do solo, principalmente, às margens das lagunas, ao des-
matamento progressivo da mata ciliar e aos aterros clandestinos.

Fonte: https://www.google.com/url
?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tratamento-
deagua.com.br%2Fwp-content%2Fuplo-
ads%2F2020%2F03%2Fqualidade-agua-lagoa-
marapendi-rj.pdf&psig=AOvVaw1H6PErI-
oQl0lLK5TARlJvb&ust=1598366792514000-
& s o u r c e = i m a g e s & c d = v f e & v e d = 0 -
CAIQjRxqFwoTCJCu9sSKtOsCFQAAAAA-
dAAAAABAD

A agonia e morte das Lagoas de Jacarepaguá
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Desta forma, saliento que todos os proble-
mas estão intrinsecamente interligados, po-
rém, destrincho cada um deles a seguir:

Ocupação desordenada do solo – Mesmo
com todo o plano urbanístico para a área que
abrange o Recreio dos Bandeirantes, mas no-
tadamente, a Barra da Tijuca, percebe-se que
há uma nítida ocupação desordenada do solo,
já que existem várias localidades onde surgi-
ram comunidades carentes, como por exem-
plo, o Terreirão (Recreio), Rio das Pedras,
Muzema e Tijuquinha (todas no Itanhangá),
visto que as pessoas buscavam morar próxi-
mas ao seu local de trabalho;

Desmatamento da mata ciliar – A vegeta-
ção que margeia os rios, assim como a das la-
gunas é constantemente desmatada, para fa-
cilitar a implantação de aterros clandestinos
que possibilitem a expansão de empreendi-
mentos imobiliários, principalmente, os ile-
gais, mas que acabam por diminuir a área do
espelho d’água e, assoreando as lagunas, dimi-
nuindo suas profundidades, além do fato de
que nas lagoas, a destruição dos manguezais,
contribui para impedir a reprodução de vá-
rias espécies marinhas;

Redução do espelho d’água e assoreamento
– Causados como dito acima pelos aterros,
mas também, pelo despejo de lixo de todo
tipo (é possível encontrar carcaças de auto-
móveis, geladeiras, sofás, televisores) nos rios
e nas lagunas da região, fazendo com que es-
tas tenham seus espelhos d’água reduzidos e a
profundidade diminuída, o que em dias de
chuvas intensas, ocorram enchentes nas áreas
a montante das lagunas;

Saneamento básico – Precário ou inexis-
tente, devido à falta de ação e total descaso
do Poder Público em atender adequadamente
à uma população crescente, o que faz com
que toneladas de lixo e esgotos sejam jogadas
nos rios e nas lagunas como acima menciona-
do e que acaba por criar outros problemas.

No caso do esgoto, o qual é composto tanto
por efluentes domésticos quanto industriais,

temos a questão da contaminação e também,
a eutrofização.

A contaminação ocorre pelo despejo do es-
goto sem tratamento, de modo que chegam as
águas diversos agentes patogênicos, mas tam-
bém, muitos metais pesados, os quais chegam
ao organismos dos animais que vivem na região
e, estes por sua vez, se forem utilizados como
alimento para a população, chega aos seres hu-
manos, causando uma série de doenças, que se
convertem em problema de saúde pública.

Já a eutrofização decorre do acúmulo de
matéria orgânica na água, e neste caso, se
deve ao despejo de esgoto, o qual será um
grande fonte de Nitrogênio, Fósforo e Potás-
sio, de modo que possibilita uma grande pro-
liferação de algas (Gigogas que cobrem boa
parte do espelho d’água) e de cianofíceas ou
cianobactérias, as quais podem liberar toxi-
nas (hepatotoxinas) capazes de gerar proble-
mas hepáticos (doenças no fígado) de quem
as ingerir de forma direta ou indireta.

Tal fato faz com que a D.B.O (Demanda Bi-
oquímica de Oxigênio) aumente, devido à de-
composição da matéria orgânica presente na
água, consequentemente, reduzindo a presença
do gás na água, com isso, levando à mortandade
de peixes e afetando toda a cadeia alimentar
da região e, reduzindo a biodiversidade.

As lagunas de Jacarepaguá, em condições
naturais, apresentam água com cor de chá ou
café fraco, em razão da infiltração da água da
chuva no solo da região, o qual possui grandes
quantidades de turfa (tipo de carvão mineral),
porém, devido à poluição, estas passaram a ter
tons que variam do verde (das cianobactérias)
ao preto.

Tais situações só nos fazem ver que os parâ-
metros de qualidade ambiental não só nas la-
gunas de Jacarepaguá, mas também, em toda
a Baixada de Jacarepaguá, se analisados pro-
fundamente, estão cada vez mais tendendo a
um aspecto negativo, já que as condições am-
bientais se mostram cada vez piores, sem que
haja uma ação efetiva por parte da população

de modo a reduzir a poluição, mas também,
do Poder Público que não possibilita os meios
para que isso ocorra, em uma área de grande
riqueza ambiental, com diversas espécies ani-
mais e vegetais, muitas ameaçadas de extin-
ção, como por exemplo, o jacaré do papo ama-
relo, dentre outras.

Ressaltando que mesmo com a implantação
do sistema de esgotamento sanitário da Barra
e Jacarepaguá, já estar implantado em grande
parte da região – ainda falta uma boa parcela
– e, conectado ao Emissário da Barra, a degra-
dação provocada pelas descargas provenientes
de diferentes atividades realizadas na região,
muitas feitas através de ligações clandestinas
nas redes de drenagem de águas pluviais.

Desta forma, podemos concluir que:

▶ Se as lagoas hoje, não estão mortas, já se
encontram moribundas, em estágio termi-
nal e, somente, uma grande atuação da po-
pulação e do Poder Público em conjunto,
pode ajudar a reverter esse quadro;

▶ O investimento para a recuperação será
extremamente elevado (mas que poderia
ser viabilizado através de Parcerias Públi-
co-Privadas), porém, com a melhora da
qualidade da água e de todo o sistema, ou-
tras atividades econômicas podem surgir
ou as já existentes, serem ampliadas, geran-
do receitas, como no caso do Ecoturismo;

▶ Os sedimentos obtidos a partir da dra-
gagem das lagunas, após secos, dependen-
do da situação, podem ser utilizados como
aterro em áreas que necessitem ser aterra-
das, para o desenvolvimento de alguma
atividade;

▶ Melhora da qualidade da água do mar, a
qual hoje recebe pelo Canal da Joatinga, a
descarga de todos os efluentes que são di-
recionados as lagunas e, cuja mancha hoje,
a partir da desembocadura do canal, che-
gam até o Posto 4, como pode ser vista na
imagem a seguir.

Fonte: https://imagem.band.com.br/f_481208.jpg

▶ Ressurgimento de espécies já considera-
das desaparecidas da região, por não serem
vistas há algum tempo;

▶ Melhora da qualidade de vida da popu-
lação não só do entorno, mas de toda a
Baixada de Jacarepaguá.

Portanto, se a consciência ambiental for de-
senvolvida, mesmo com o atraso de décadas,
pode ser que ainda haja salvação e, que todos
ganhem com isso, principalmente, a sociedade
e a natureza, da qual todos fazemos parte.
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Em 1915, um grupo de donos de companhias de atores, liderado por Leopoldo Fróes, deu início a primeira tentativa de organizar uma instituição
que socorresse o artista idoso e desempregado, que não pudesse contar mais com as aposentadorias informais que eram pagas por empresários da

época.
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O ator Leopoldo Fróes, fundador e pri-
meiro presidente da Casa dos Artistas
/ Comoedia, julho de 1946
http://memoria.bn.br/DocReader/383104/95

A inspiração para essa ideia veio da Associ-
ation dês SéccoursMuteuels dês ArtistesDra-
matiquesFrançais, fundada em 1840pelo Ba-
rão Taylor nos arredores de Paris para ampa-
rar artistas aposentados. Assim nasceu, a
Casa dos Artistas, hoje também conhecida
comoRetiro dos artistas.

O Retiro dos Artistas está localizado no
bairro do Pechincha em Jacarepaguá,no Rio
de Janeiroem umterreno arborizado de 14 mil
metros quadrados quefoi doado pelo imi-
grante tcheco Frederico Figner (1866 –
1947), fundador da Casa Edison, pioneiro na
comercialização de fonógrafos no Brasil.

É uma instituição que acolhe artistas ido-
sos que passam por dificuldades financeiras e
emocionais, são abandonados pela família ou
não têm onde morar. A casa foi fundada ofi-
cialmente em 13 de agosto de 1918,por Leo-
poldo Fróes, mas comohomenagem ao ator
João Caetano a data oficial da fundação pas-
sou a ser dia 24 de agosto de 1918, dia de seu

falecimento, hoje também comemorado o dia
do Artista

Segundo o historiador Maurício Santos
essa homenagem a João Caetano se deu, pois
no final do século XIX e início do século XX,
muitos artistas brasileiros se sentiram preju-
dicados pelas companhias de teatro estran-
geiras, que tinham mais apoio financeiro que
as nacionais e João Caetano lutou muito por
essa igualdade. “Homenagem mais do que
justa essa feita para ele”, afirma o historiador.

A primeira sede do Retiro dos Artistas
foi inaugurada em 25 de abril de 1919. A pedra
fundamental da atual sede, no mesmo terre-
no da primeira, foi lançada em 20 de novem-
bro de 1922, e a inauguração aconteceu em 20
de janeiro de 1925.

Casa dos artistas, também conhecida
como Retiro dos Artistas, 1931. Jacare-
paguá, Rio de Janeiro / Diários Associ-
ados – Rio de Janeiro / Acervo Institu-
to Moreira Salles

Fonte: http://brasilianafotografica.bn
.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/6574

Em 1931, a Casa dos Artistas recebeu sua
Carta Sindical, do recém-criado Ministério
do Trabalho, tornando-se oficialmente repre-
sentante dos artistas. Em 19 de outubro do
mesmo ano, o então presidente do governo
provisório, Getúlio Vargas (1882 – 1954), e Pe-
dro Ernesto (1884 – 1942), interventor no Dis-
trito Federal, visitaram o Retiro dos Artista-
s.Alguns anos depois, em 24 de setembro de
1938, foi inaugurado um busto de Vargas den-
tro do Retiro.

Imagem publicada no Diário da Noite, 20 de outubro de 1931
http://memoria.bn.br/DocReader/221961_01/8252

Até 1964, a Casa dos Artistas dividiu-se no
atendimento assistencial e sindical e, a partir
da fundação do Sindicato dos Artistas e Téc-
nicos em Espetáculos de Diversões do Estado
do Rio de Janeiro(SATED-RJ), assumiu sua
ação exclusivamente assistencial.Lá alguns dos
residentes saem, trabalham e dormem fora. Só
precisam manter a coordenação informada.
Outros precisam de cuidados especiais e ficam
na enfermaria. Quase todas as residências são
do mesmo tamanho – quarto, sala, banheiro e
cozinha. Algumas têm dois quartos. Além das
casas, há piscina, refeitório, lavanderia, bibli-
oteca, salão de beleza, capela, teatro, brechó e
sala de fisioterapia. Os moradores não pagam
nada. Para viver no retiro é preciso comprovar
o exercício da profissão e a situação de carên-

cia, não apenas financeira. Há casos de artistas
que não querem dar trabalho aos filhos e não
têm a quem recorrer.

Imagem retirada do site do Retiro dos Artistas
Fonte: https://www.retirodosartistas.org.br/wp-content/uploads/2020/04

/Retiro-dos-Artistas.jpg

O Retiro dos Artistas é um local habitado
por muitas memórias de muita gente cheia de
histórias para contar e seu funcionamento de-
pende de doações de dinheiro, roupas, ali-
mentos, eletrodomésticos, móveis e também
de trabalho voluntário.

Atualmente, os residentes do Retiro têm
aulas de yoga, fisioterapia, tratamentos odon-
tológicos, salão de beleza e hidroginástica.
Além disso, os artistas que moram lá ainda
expõem seus trabalhos em um centro cultural
e dão aulas para iniciantes. Afinal Artista, é
artista sempre.
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