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RESUMO 

O edifício situado na Avenida Presidente Vargas no bairro Cidade Nova na cidade do Rio de 

Janeiro, onde atualmente funciona o Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (HESFA-UFRJ), é o objeto desse estudo. Constituído por 

várias edificações realizadas ao longo dos anos, possui um conjunto principal de partido 

arquitetônico radial com cinco pavilhões simétricos de dois pavimentos, dispostos em torno de 

um volume central e de um bloco de entrada. Esse conjunto, adicionado de dois pavilhões 

suplementares, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

em 1983 por seu valor artístico e histórico. O primeiro atribuído por sua representatividade do 

tipo pan-óptico no Brasil e por sua remanescência como uma arquitetura oitocentista de maior 

vulto, construída no antigo mangue de São Diogo. O segundo, conferido por seu valor histórico 

como parte da assistência pública em toda sua trajetória. Essa pesquisa objetiva, por meio de 

um estudo histórico-crítico, identificar os processos que caracterizam o edifício como um lugar 

de memória no recorte temporal entre 1876, início da construção do Asilo de Mendicidade, e 

1922, adaptação para se tornar o Hospital São Francisco de Assis. São abordados tanto aspectos 

contextuais sobre a cidade e a saúde, quanto aspectos institucionais, urbanos e arquitetônicos 

do objeto em si. Dessa forma, pretende-se entendê-lo como um lugar de memória, 

representativo da história da cidade, da saúde e da arquitetura, resgatando-lhe o valor e 

reconhecimento devidos. 

 

Palavras-chave: Asilo de Mendicidade; Hospital São Francisco de Assis; Hospital Geral de 

Assistência do Departamento Nacional de Saúde Pública; Pan-óptico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

The building located at Presidente Vargas Avenue, Cidade Nova, Rio de Janeiro, where currently 

works the Institute of Health Care St. Francis of Assisi of the Federal University of Rio de Janeiro 

(UFRJ-HESFA), is the object of this research. The complex consists of several buildings built along 

the years with a core set of five radial pavilions of two floors, arranged around a central volume 

and an entrance block. This group, among with two additional pavilions, was listed by the 

National Institute of Historic and Artistic Heritage (IPHAN) in 1983 due to its artistic and historical 

value. The first was assigned by its representation of the panopticon type in Brazil and its 

remaining as a nineteenth-century architecture in the old mangrove area. The second was 

awarded for its historical value as part of the public assistance throughout its history. This 

dissertation aims to identify, through a historical-critical research, the processes that characterize 

the building as a realm of memory between 1876, date of the construction of the Mendicity 

Asylum, and 1922, date of the adaptation to become the San Francisco Assisi Hospital. The 

research approaches contextual aspects of the city and public health as well as institutional, urban 

and architectural aspects of the object itself. Thus the building is to be understood as a realm of 

memory, representative of urban, health and architecture history, recovering its value and 

recognition. 

 

 

 

Keywords: Mendicity Asylum of Rio de Janeiro; Saint Francis of Assisi Hospital; General 

Hospital of the Public Health National Department; Panopticon. 
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Do Asilo de Mendicidade ao Hospital Francisco de Assis: a Cidade e a Saúde (1876-1922) 

1 INTRODUÇÃO 

O tema dessa dissertação surgiu do interesse despertado pelo edifício do Instituto São Francisco 

de Assis (HESFA
1
)
 
na autora enquanto arquiteta da Coordenação de Projetos de Imóveis 

Tombados do Escritório Técnico Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(COPRIT-ETU-UFRJ). A atividade profissional diária no acompanhamento do projeto 

arquitetônico e nas obras de restauração suscitou perguntas sobre a trajetória da edificação, 

incluindo o contexto de sua construção, as modificações físicas constantes, as alterações de 

função, além das mudanças institucionais e personalidades históricas que por ali passaram. 

O complexo edificado do HESFA – situado na Avenida Presidente Vargas, 2863, no bairro Cidade 

Nova, Rio de Janeiro – constitui-se de várias edificações, construídas ao longo dos anos. Têm-se 

um conjunto principal de partido arquitetônico radial simétrico com cinco pavilhões de dois 

pavimentos, dispostos em torno de um volume central e de um bloco de entrada, além de dois 

pavilhões suplementares paralelos (Figura 1). Esse complexo foi tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1986 por seu valor artístico e histórico. O 

primeiro atribuído por sua representatividade do tipo pan-óptico
2
 no Brasil e por sua 

remanescência como uma arquitetura oitocentista de maior vulto, construída no antigo mangue 

de São Diogo. O segundo, conferido por seu valor histórico como parte da assistência pública 

em toda sua trajetória, primeiramente como asilo e depois como hospital. 

Pode-se iniciar um breve histórico
3 
da edificação com o lançamento da pedra fundamental do 

Asilo da Mendicidade em 1876, na presença da Princesa Isabel. A inauguração ocorreu três anos 

mais tarde, em 1879. A instituição tinha a finalidade de recolher a população pobre e sem 

residência fixa que esmolava pela cidade e se relacionava com a intenção de “europeização” do 

Rio de Janeiro, então Corte Imperial, tanto espacialmente quanto socialmente. O Asilo de 

1
 Apesar da alteração do nome de Hospital Escola São Francisco de Assis para 

Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis em 2013, a instituição manteve 

a sigla HESFA por esta ser mais conhecida e usual. 

2
 Empregou-se a grafia “pan-óptico” conforme o Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa de 1990 em vigor desde 2009. 

3
 Esse breve histórico reúne informações diversas sobre edifício que se repetem em 

mais de um autor ou fonte. Devido a isso, optou-se por esclarecer as referências 

nessa nota, permanecendo no texto apenas referências de informações exclusivas 

de determinado autor. As principais fontes secundárias foram os livros de Hélio 

Aguinaga (1977), Osnir Claudiano Junior (2000) e Achilles Ribeiro de Araújo (1982). 

Foram utilizadas ainda fontes primárias como o Anuário de Assistência Pública e 

Privada do Rio de Janeiro (1922), a publicação de comemoração dos cinquenta anos 

do Asilo São Francisco de Assis (1929), o processo de tombamento IPHAN 978-T-78 

e artigos de periódicos. 

Figura 1 

Vista panorâmica do Instituto São Francisco de Assis  

(UFRJ, 2011, p. 92) 

 



2   

 

Do Asilo de Mendicidade ao Hospital Francisco de Assis: a Cidade e a Saúde (1876-1922) 

Mendicidade funcionou com esse nome até 1895, ano em que teve seu regulamento 

reformulado e sua designação alterada para Asilo São Francisco de Assis, o qual continuou em 

atividade nesse edifício até 1922, quando os internos foram transferidos para uma nova sede na 

Boulevard 28 de setembro, atual bairro Vila Isabel.  

Nesse mesmo ano, o edifício foi adaptado para se tornar o Hospital São Francisco de Assis, no 

contexto da reforma da assistência pública proposta por Carlos Chagas. Essa reforma abrangia, 

entre outros aspectos, a criação da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde 

Pública (DNSP)
4
 em 1923, cuja sede própria foi posteriormente edificada no mesmo terreno do 

hospital e inaugurada em 1927. Essas duas instituições em conjunto exerceram papéis 

estratégicos na formação de recursos humanos qualificados fundamentais à nova política e ao 

novo modelo de saúde pública proposto no período. Tal fase terminou em 1946, durante a 

redemocratização ocorrida após o Estado Novo, quando o imóvel foi transferido
5
 da União para 

a Prefeitura do Distrito Federal e entregue à Universidade do Brasil para se tornar o Hospital 

Escola São Francisco de Assis (HESFA). 

Entre 1946 e 1978, o HESFA reuniu cátedras da Faculdade Nacional de Medicina, que se 

encontravam dispersas em diferentes hospitais da cidade, e foi campo de pesquisa e ensino de 

práticas médico-hospitalares (SILVA JR, 2000). Porém, foi desativado em 1978 após a 

inauguração do Hospital Universitário na Ilha do Fundão. Sem a devida consideração de seu 

valor histórico, o imóvel foi listado pela UFRJ para alienação, como explicitado na lei n.
o
 6027 de 

09 de abril de 1974, juntamente com outras edificações hoje pertencentes ao acervo de bens 

tombados da UFRJ, como o atual Palácio Universitário, a Casa do Estudante, a Escola de 

Enfermagem Anna Nery e a Faculdade de Direito. A alienação não ocorreu devido ao início do 

processo de tombamento do HESFA no mesmo ano, permanecendo o imóvel oficialmente 

4
 Inicialmente chamada de Escola de Enfermeiras do Hospital São Francisco de Assis, 

corresponde à atual Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), também 

pertencente à UFRJ. 

5 
O edifício foi, ao longo de sua trajetória, transferido diversas vezes entre o poder 

federal e municipal. O asilo foi criado pelo Imperador Dom Pedro II em 1876 por 

meio da Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça e o primeiro regulamento, 

publicado no decreto 9274 de 06 de setembro de 1884, submeteu-o à direção do 

Chefe de Polícia. Com a organização do Distrito Federal sediado na cidade do Rio 

de Janeiro pela lei n.
o
 85 de 20 de setembro de 1892, a instituição tornou-se 

responsabilidade do governo municipal. Devido à intenção de criação do Hospital 

Geral de Assistência do DNSP, o imóvel foi novamente transferido para a União em 

1920, segundo histórico da Diretoria Geral de Assistência Municipal (1929). Em 11 de 

janeiro de 1939, o hospital foi devolvido à prefeitura pelo decreto-lei n.
o
1040. O 

hospital foi transmitido novamente da prefeitura para a União pelo decreto-lei n.
o
 

9636 de 22 de agosto de 1946 para ser entregue à Universidade do Brasil, 

posteriormente denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro a quem o 

imóvel pertence na atualidade. 
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desativado embora nele funcionasse o Centro de Pesquisas de Assistência Integrada à Mulher e 

à Criança (CEPAIMC), sob a direção de Hélio Aguinaga.  

No verão de 1988, em consequência da situação de calamidade pública decretada após fortes 

chuvas que causaram mortes e desabamentos, o HESFA foi reaberto com a intenção não só de 

ajuda humanitária, mas também como forma de pressionar a UFRJ a recuperar e utilizar o 

edifício (SILVA JR, 2000). Após um complexo processo de reestruturação, foi aprovado um novo 

regimento em 1990 e foram instalados programas assistenciais a idosos, prostitutas e menores 

de rua, confirmando a trajetória do imóvel no atendimento a categorias carentes e mais 

necessitadas (SILVA JR, 2000).  

Desde 2013, nele funciona o Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, uma unidade 

acadêmica docente e assistencial pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que 

se desenvolvem programas de saúde pública voltados ao atendimento de portadores do vírus 

HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis, idosos e dependentes químicos. A 

edificação esteve em toda sua trajetória relacionada à assistência pública e ao recebimento da 

população carente, ou, como afirma Osnir Claudiano Silva Júnior (2000, p. 108), ao acolhimento 

“[d]aqueles que não tinham lugar em outras instituições”. 

A partir das mudanças de função e/ou administração acima explicitadas, é possível demarcar 

cinco períodos na trajetória da instituição, são eles: Asilo de Mendicidade (1876-1895), Asilo São 

Francisco de Assis (1895-1922), Hospital Geral do Departamento Nacional de Saúde Pública ou 

Hospital São Francisco de Assis (1922-1946), Hospital Escola São Francisco de Assis (1946-2013) 

e Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis (2013-). Essa dissertação aborda o 

primeiro momento citado e, brevemente, a alteração para a função hospitalar.  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

As referências acerca da história do edifício propriamente dito provêm em grande parte do livro 

publicado por Hélio Aguinaga
6
 (1977) que é a fonte secundária mais utilizada nos estudos 

encontrados sobre o HESFA. Tal monografia é de fundamental importância por abarcar 

informações sobre todo o percurso do edifício, desde os antecedentes do lançamento da pedra 

fundamental do Asilo da Mendicidade até o momento em que foi escrito, incluindo também 

bibliografias de personalidades importantes que lá trabalharam após a transformação em 

hospital. A dificuldade em lidar com essa fonte reside, porém, no fato de o livro não possuir 

referências bibliográficas nem explicitar a localização de documentos citados diretamente. 

Outro texto que trata da história do edifício é o livro advindo da dissertação de mestrado em 

saúde coletiva no Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro de 

Osnir Claudiano Silva Junior (2000). Essa fonte secundária também percorre toda a existência da 

edificação e a relaciona em um macrouniverso das conjunturas político-sociais brasileiras. Cabe 

ressaltar que o autor o faz sob o ponto de vista da enfermagem, sua formação de origem.  

A dissertação de Mariana Vaz de Souza (2004) reúne as informações existentes sobre o histórico 

da edificação com base nas duas fontes secundárias citadas anteriormente, mas com um foco 

diferente: a proposição de diretrizes e a utilização do HESFA como estudo de caso para a 

sistematização de projetos de restauração. 

Assim, embora existam esses estudos que reafirmam a importância do edifício e contribuem 

para sua abordagem com diferentes focos, permanecem algumas questões. Têm-se certa noção 

dos aspectos institucionais, como a vinculação à Casa de Correção e ao aparelho policial da 

então capital do Império, no período de função asilar, e ao Departamento Nacional de Saúde 

6 
A família Aguinaga possuiu estreita relação com o HESFA por duas gerações. 

Armando Palhares Aguinaga nasceu em 10 de janeiro de 1889 no Rio de Janeiro, 

filho de Pedro Aguinaga e Honorina Palhares Aguinaga. Após residir 

temporariamente em Petrópolis, retornou à cidade natal para cursar a Faculdade de 

Medicina, formando-se em 1911 e casando-se no ano seguinte com Alice D’Avila de 

Aguinaga. Iniciou sua atividade profissional na cidade de Lençóis Paulista, onde 

permaneceu até 1921. Novamente no Rio de Janeiro, trabalhou no Hospital da 

Gamboa sob supervisão do professor Nabuco de Gouvêa, juntamente com quem se 

transferiu para o Hospital São Francisco de Assis em 1922. Assumindo a função de 

chefe de clínica do Serviço de Ginecologia do novo hospital e posteriormente de 

chefe do serviço, em 1926, conseguiu a instalação de uma maternidade no HSFA. 

Foi também professor de Obstetrícia do curso de enfermeiras da EEAN. Ainda 

segundo Hélio Aguinaga (1977), efetuou na 8ª Enfermaria do Hospital São Francisco 

de Assis a primeira transfusão de sangue realizada no Brasil e foi de grande 

importância para o tratamento do câncer do colo de útero, com mais de 42 

trabalhos científicos publicados. Segundo Luiz Antônio Teixeira (2010), foi pioneiro 

no Brasil na utilização da radioterapia no tratamento desse câncer, possuindo 

relações próximas com o Instituto de Radiologia e publicando um livro sobre o 

assunto em 1925. Armando Aguinaga assinou também a ata da primeira reunião do 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões (PAULINO NETTO, 2009). Faleceu em 3 de junho de 

1975. Seu filho, Hélio Aguinaga, nasceu em 08 de junho de 1916, quando a família 

ainda residia em Lençóis Paulista. Em 1934, ingressou na Faculdade de Medicina, 

graduando-se cinco anos depois. Nos próximos dois anos, fez residência médica e 

pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, anatomia patológica e clínica médica 

na Universidade de Michigan, EUA.  Antes de retornar ao Brasil, realizou estágio no 

serviço de ginecologia no hospital Lying-Inn de Chicago, EUA. Em 1942, ingressou 

como médico do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital-Escola São 

Francisco de Assis (HESFA) onde se tornou chefe da clínica ginecológica, em 1946, e 

chefe do Serviço de Ginecologia, em 1969. Trabalhou também na Policlínica de 

Pescadores do Ministério da Agricultura (1944-1945). Fundou e dirigiu, desde 1974, o 

Centro de Pesquisas de Assistência Integrada à Mulher e à Criança (CPAIMC). Foi o 

solicitante e principal fornecedor de informações ao tombamento do HESFA em 

1978, um ano após escrever a monografia sobre o edifício. Além de membro da 

Academia Nacional de Medicina, Hélio Aguinaga é fundador e primeiro presidente 

da Associação Brasileira de Entidades de Planejamento Familiar. Também é membro 

de outras sociedades como a de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de 

Janeiro, da Sociedade Brasileira de Cancerologia, da Sociedade Brasileira de 

Reprodução Humana e da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, 

entre outras (Academia Nacional de Medicina, 2014). 
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Pública, no período hospitalar. Entretanto, não se sabe ao certo como se apresentavam as 

características físicas, espaciais e programáticas, ou seja, aspectos arquitetônicos que 

materializaram as concepções sobre a instituição e o seu papel em relação à assistência pública, 

à saúde e à cidade. As atividades que ocorriam no espaço do asilo não são claras, e nem onde 

se localizavam os espaços destinados aos dormitórios, refeitório, cozinha, oficinas, 

administração, etc. O mesmo ocorre no momento de implantação do Hospital São Francisco de 

Assis; o programa hospitalar aplicado é desconhecido, assim como quais foram as adaptações 

necessárias. 

Ainda que a contemporaneidade não faça parte do recorte proposto nessa pesquisa, a 

relevância do estudo também se justifica por ser um meio para recuperar a importância do 

edifício e para melhor entendê-lo no contexto atual em que, por sua degradação, acaba por 

externar um valor patrimonial reverso, representando os desafios da preservação de bens 

culturais no Brasil.  

Além disso, acontece hoje uma série de transformações no HESFA, como a elaboração de um 

projeto de restauração e o início de algumas obras que pretendem marcar o fim de seu período 

de deterioração. Da mesma forma, o entorno urbano do edifício, o bairro da Cidade Nova, vem 

sofrendo alterações significativas desde a década de 1990, como o aumento dos gabaritos e a 

implantação da estação metrô. Mais recentemente, ocorre também a execução de novas 

edificações públicas e supõe-se que outras modificações advirão do projeto Porto Maravilha
7
, 

alterando o skyline e a paisagem da área, e consequentemente as relações do edifício com a 

cidade. 

 

7
 A Lei Municipal n.º 101/2009 criou a Operação Urbana Consorciada da Área de 

Especial Interesse Urbanístico da Região Portuária do Rio de Janeiro, projeto 

conhecido como Porto Maravilha. Sua finalidade é, segundo a prefeitura, promover 

a reestruturação local, por meio da ampliação, articulação e requalificação dos 

espaços públicos da região, visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais 

e futuros moradores e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica da área. O 

projeto abrange uma área de 5 milhões de metros quadrados, que tem como 

limites as Avenidas Presidente Vargas, Rodrigues Alves, Rio Branco, e Francisco 

Bicalho (Porto Maravilha, 2013). 
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1.2 MÉTODOS 

O método a ser utilizado consiste na elaboração de um estudo histórico e crítico a partir de 

pesquisa bibliográfica, documental e histórica.  Por meio de fontes primárias e secundárias, 

pretende-se reconstruir as articulações entre os campos e profissionais e as ideias que 

possibilitaram a produção e a subsequente implantação dos projetos para o Asilo da 

Mendicidade e depois para o Hospital São Francisco de Assis. Como fontes primárias entendem-

se textos, documentos oficiais, fotografias, projetos arquitetônicos e urbanísticos e a própria 

obra construída. Como fontes secundárias são consideradas as publicações e estudos já 

realizados acerca do edifício. 

A pesquisa foi realizada em arquivos e bibliotecas da cidade do Rio de Janeiro, entre os quais: 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro; Arquivo do Escritório Técnico Universitário (ETU-

UFRJ); Arquivo e Biblioteca do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-RJ); 

Arquivo do Colégio Brasileiro de Genealogia (CBG); Arquivo e Biblioteca da Casa de Oswaldo 

Cruz (COC-FIOCRUZ); Biblioteca Nacional; Bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Ciências da Saúde e Escola de Belas Artes); 

Biblioteca de Ciências Biomédicas (FIOCRUZ); Biblioteca e Centro de Documentação da Escola 

de Enfermagem Anna Nery (EEAN) e Fundação Museu da Imagem e do Som (FMIS). 

1.3 PROBLEMA E OBJETIVOS 

Essa dissertação foi guiada pelo seguinte problema: “Quais processos definiram o objeto como 

um lugar de memória da arquitetura, da saúde e da cidade?”. Tendo lugar de memória, conceito 

cunhado pelo historiador Pierre Nora, como “toda unidade significativa, de ordem material ou 



7
 

  

Do Asilo de Mendicidade ao Hospital Francisco de Assis: a Cidade e a Saúde (1876-1922) 

ideal, da qual a vontade dos homens ou o trabalho do tempo fez um elemento simbólico do 

patrimônio memorial de uma comunidade qualquer” (NORA, 1992 apud CANDAU, 2014. p. 157).  

A partir do problema central acima abordado, têm-se o objetivo geral de identificar os 

processos que caracterizam o edifício como um lugar de memória por meio de um estudo 

histórico-crítico da edificação no recorte temporal entre 1876 e 1922, abordando tanto aspectos 

contextuais sobre a cidade e a saúde, quanto aspectos institucionais, urbanos e arquitetônicos 

do objeto em si.  

Foram ainda como objetivos específicos: 

 Contextualizar o edifício com as primeiras iniciativas de reflexão e ação sobre a cidade 

entre meados do século XIX e o início do século XX; 

 Inserir o edifício no campo da saúde e assistência pública entre meados do século XIX 

e o início do século XX; 

 Identificar as condições históricas, políticas e profissionais que levaram ao 

estabelecimento do Asilo de Mendicidade em 1876; 

 Identificar as condições históricas, políticas e profissionais que levaram à escolha do 

edifício para sediar o Hospital São Francisco de Assis ou Hospital Geral de Assistência 

do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) em 1922; 

 Investigar como se apresentavam as características físico-espaciais, programáticas e 

formais no período entre 1876 e 1922, sobretudo a configuração radial; 
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1.4 ESTRUTURA 

Devido à consideração do Hospital São Francisco de Assis como um lugar de memória, o 

capítulo inicial trata de concepções afins ao tema do patrimônio cultural, tais quais memória, 

história, identidade e monumentos. 

O segundo capítulo contextualiza o objeto da pesquisa na cidade do Rio de Janeiro, cumprindo 

o primeiro objetivo específico.  Como dito anteriormente, o século XIX marcou o período em 

que ideais de civilização, ordem, higiene e beleza começaram a se articular com a estrutura 

urbana da então capital do Império. Ocorreram, então, as pioneiras tentativas do ato de pensar 

a cidade; tal ação era realizada por diferentes áreas do conhecimento das quais aqui se 

destacam a engenharia e a medicina. É da aposição desses campos que trata a primeira seção 

do capítulo, destacando-se a relevância do entendimento que médicos tinham sobre o meio 

urbano e suas repercussões. Os primeiros planos urbanos do Rio de Janeiro, tratados na 

segunda parte do capítulo, são desse mesmo período e contemporâneos à criação do Asilo de 

Mendicidade do Rio de Janeiro. Outro momento urbano abordado é o das intervenções urbanas 

do início do século XX contemporâneas à conversão do Asilo de Mendicidade em Hospital São 

Francisco de Assis.  

Considerando o papel de relevância que o edifício possui no campo da saúde e assistência 

pública, que inclusive lhe atribui o valor histórico no tombamento pelo IPHAN, a última parte do 

segundo capítulo situa as duas instituições na organização administrativa entre meados do 

século XIX e início do século XX, completando o segundo objetivo específico. 

Finalmente, o último capítulo se dedica ao objeto da dissertação, o edifício construído para 

sediar o Asilo da Mendicidade e posteriormente adaptado em Hospital São Francisco de Assis. 



9
 

  

Do Asilo de Mendicidade ao Hospital Francisco de Assis: a Cidade e a Saúde (1876-1922) 

São abordados aspectos institucionais, que ocasionaram a criação dos dois estabelecimentos 

acima citados, e aspectos urbanos, que discorrem sobre a inserção do edifício no antigo 

mangue de São Diogo, atual Cidade Nova. Sobre a edificação propriamente dita, considera-se 

sua principal característica, o partido formal radial, e aspectos físico-espaciais e programáticos. 

Encerra-se o capítulo com a discussão da significação cultural desse lugar de memória por meio 

do seu reconhecimento como um bem cultural tombado e dos valores atribuídos. As 

considerações finais encerram a dissertação ao disporem do edifício como um lugar de 

memória da cidade, da saúde e da arquitetura. 
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2 PATRIMÔNIO: ENTRE A MEMÓRIA E A HISTÓRIA 

Esse capítulo consiste em um panorama contemporâneo sobre a noção de patrimônio cultural e 

seus conceitos basilares: história, memória, identidade, monumento, entre outros. Na primeira 

seção serão abordados os conceitos de memória e história a partir de autores como Pierre Nora 

(1993), Jacques Le Goff (1984b; 1990) e Maurice Halbwachs (1990).  

No primeiro subcapítulo, adentra-se à ideia de patrimônio, entendido a partir de Pierre Nora 

(1993) como entre a memória e a história. Em seguida, o foco é dado ao patrimônio como um 

campo em expansão que partiu de uma definição rígida e plenamente abarcável que norteou a 

preservação e autenticou as grandes narrativas, em especial as oficiais, para, no final do século 

XX, tornar-se mais flexível, multifacetado e interdisciplinar, privilegiando narrativas locais. Esse 

entendimento atual de patrimônio parte da premissa de um tempo tridimensional, unindo 

passado, presente e futuro, cujos prós e contras também serão abordados. O conceito ampliado 

de patrimônio e as novas concepções que a ele se aliaram, porém, nem sempre são vistos como 

positivos, sobretudo porque poderiam ocasionar o esvaziamento do conceito. Nessa seção 

serão trabalhados autores da história, sociologia, filosofia e antropologia como Dominique 

Poulot (2009), Françoise Choay (2006), Henri-Pierre Jeudy (1990) e Joël Candau (2014). 

O terceiro subcapítulo trata do conceito de lugar de memória, cunhado pelo historiador francês 

Pierre Nora (1993), indispensável a essa dissertação por possibilitar o entendimento do Hospital 

São Francisco de Assis como patrimônio cultural em sua noção expandida, afastando-se da 

visão tradicional de valores atribuídos imutáveis e que não podem ser revistos.  Trabalha-se 

então a junção de dois conceitos, o documento e o monumento (LE GOFF, 1984a; 1990), 

também fundamentais a essa dissertação para apreensão do edifício em questão não só como 

objeto, mas também como fonte. 
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Por último, têm-se um subcapítulo que, à guisa de conclusão do primeiro capítulo, justifica a 

abordagem dos conceitos nele tratados e os relaciona com a pesquisa, destacando suas 

contribuições seja para o levantamento de questões e/ou a provisão de respostas. 

2.1 MEMÓRIA E HISTÓRIA 

O historiador francês Pierre Nora (1993) situa memória e história como conceitos opostos: a 

primeira é viva e mutável enquanto a segunda é uma reconstrução imperfeita do que já não 

mais existe. A memória está em permanente evolução por estar ligada à vida social no tempo 

presente e à dialética entre lembrança e esquecimento. Já a história é uma representação do 

passado feita a partir de reconstruções problemáticas e incompletas.  Logo: 

A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no 

objeto. A história se liga às continuidades temporais, às evoluções e às 

relações das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o 

relativo. (NORA, 1993, p. 9) 

O autor diferencia ainda a memória espontânea e a memória transformada: a primeira é 

psicológica, individual e subjetiva enquanto a segunda é voluntária, deliberada e também 

arquivística, ou seja, necessita de “suportes exteriores e de referências tangíveis de uma 

existência que só vive através delas” (NORA, 1993, p. 14). Nas sociedades modernas, segundo o 

autor, a memória transformada prepondera, é a história que se apropria desses suportes para 

manipulá-los e instituí-los como pertencentes à memória em um processo de 

sobredeterminação recíproca dos dois domínios. O historiador francês Jacques Le Goff (1984c, 

p. 47) descreve esse processo como “a memória, onde cresce a história, que por sua vez a 

alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro”.  
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Até aqui se tratou apenas da diferenciação entre memória espontânea e memória transformada, 

porém são possíveis também outras distinções. Maurice Halbwachs (1990) discorre sobre duas 

memórias vividas pelo indivíduo, a memória individual e a memória coletiva. A primeira diz 

respeito à capacidade biológica e psicológica de cada indivíduo de armazenar experiências, 

sendo, portanto, autobiográfica e única, ainda que não fechada sobre si mesma. Já a memória 

coletiva é intersubjetiva e compartilhada por grupos – ou seja, construída socialmente – sejam 

esses grupos macro, como a nação, ou micro, como nas relações familiares. Entretanto, o 

sociólogo francês destaca que a memória coletiva não se resume à junção de memórias 

individuais. Discorrendo sobre a memória coletiva, Joël Candau (2014) a considera uma 

representação, ou seja, um conceito holístico e operatório, e, portanto uma metamemória: um 

enunciado que o grupo produz sobre uma memória supostamente compartilhada por todos os 

seus membros. Maurice Halbwachs (1990) caracteriza ainda a memória coletiva como um fluxo 

de pensamento contínuo; o que permanece em relação ao passado é apenas o que continua 

presente na consciência de um grupo e que não tem importância senão para ele mesmo. Assim 

sendo, a memória social só desaparece quando o grupo que a mantinha também deixa de 

existir. Nesse ponto, o entendimento do autor se aproxima da ideia de perda da memória 

espontânea e sua transformação em história de Pierre Nora, como se pode apreender abaixo: 

[...] a história começa somente no ponto onde acaba a tradição, momento em 

que se apaga ou se decompõe a memória social. Enquanto uma lembrança 

subsiste, é inútil fixá-la por escrito, nem mesmo fixá-la, pura e simplesmente. 

(HALBWACHS, 1990, p. 80) 

Ou ainda: 

Costuma-se dizer às vezes que a história se interessa pelo passado e não pelo 

presente. Mas o que é verdadeiramente o passado para ela, é aquilo que não 

está mais compreendido no domínio onde se estende ainda o pensamento 
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dos grupos atuais. Parece que ela precisa esperar que os antigos grupos 

desapareçam, que seus pensamentos e sua memória se tenham desvanecido, 

para que ela se preocupe em fixar a imagem e a ordem de sucessão dos fatos 

que agora é a única capaz de conservar. (HALBWACHS, 1990, p. 109) 

Dessa forma, o sociólogo francês entende que a história representa o passado de forma 

resumida e esquemática, interessando-se pelas diferenças e contradições, relatando no intervalo 

de alguns anos, transformações que de fato necessitaram de um tempo muito mais longo para 

ocorrer. Por necessidades didáticas, a variedade de memórias e seus respectivos tempos e 

lugares são reduzidos a termos aparentemente comparáveis, busca-se extrair as mudanças da 

duração. Seu ponto de vista é externo aos grupos e sua abrangência temporal é bastante longa. 

Como define Halbwachs (1990), em síntese, a história é um quadro de mudanças.  

Por outro lado, a memória se apresenta como um quadro mais contínuo e denso, interessando-

se pelos percursos sem alterações ou rupturas profundas em que a “a vida limita a repetir-se” 

(HALBWACHS, 1990, p. 87). Seu ponto de vista é interno aos grupos e sua abrangência temporal 

é mais curta e relativa à duração média de uma vida humana. Em resumo, o sociólogo francês 

define a memória coletiva como um quadro de analogias. Entendimento semelhante é 

apresentado por Joël Candau (2014) para quem o objetivo da história é ordenar, enquanto a 

memória reflete a desordem dos sentimentos humanos como a paixão, até mesmo porque, 

quando se trata do indivíduo, a memória é uma faculdade da espéci0065. De acordo com o 

antropólogo, quando se fala de identidade a “história pode vir a legitimar, mas a memória é 

fundadora” (CANDAU, 2014, p. 131) do mesmo modo que no processo de sobredeterminação 

identificado por Pierre Nora (1993). A relação das duas com as dimensões temporais também 

ocorre de forma diferente; a história, por sua intenção de organização, coloca o passado à 

distância, enquanto a memória busca fundir-se a ele de forma contínua (CANDAU, 2014). 
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2.2 PATRIMÔNIO COMO INTERSEÇÃO 

Até aqui, história e memória foram tratadas como antíteses, tal como proposto por Pierre Nora 

(1993). Entretanto, Joël Candau (2014) afirma que a primeira pode ser tão arbitrária, plural e 

interpretativa dos fatos quanto a segunda, recompondo o passado de modo parcial de acordo 

com os interesses em jogo. Há ainda o que autor denomina de “memórias historicamente 

conscientes de si mesmas” (CANDAU, 2014, p. 122) que na forma de uma “herança objetivada” 

buscam recuperar uma ancoragem com o real que não mais possuem para não deixarem de 

existir.  

É nesse processo de aposição entre esses dois domínios que se encontra o patrimônio. Citando 

Pierre Nora, Joël Candau (2014) afirma que identidade, memória e patrimônio são “as três 

palavras-chave da consciência contemporânea” (NORA, 1992 apud CANDAU, 2014, p. 8). A 

memória dá ao patrimônio “seu sopro, sua dinâmica e seu élan” (NORA, 1997, p. 397 apud 

SANGLARD e COSTA, 2008, p. 21) e, a partir daí, a história se torna responsável pela escolha, 

valores, justificativas e possibilidades futuras dos chamados bens culturais.  

Conforme Joël Candau (2014, p. 158), o patrimônio consiste no “aparelho ideológico da 

memória”, ao selecionar vestígios, relíquias, impressões e traços, alimenta as “ficções da história” 

e a ilusão de continuidade. Como tal, torna-se também útil às estratégias identitárias, atuando 

“no complexo jogo da reprodução e da invenção, da restituição e da reconstrução, da fidelidade 

e da traição, da lembrança e do esquecimento” (CANDAU, 2014, p. 106) e moldando passado e 

futuro como uma “gestão do passado no presente” (NORA, 1992 apud CANDAU, 2014, p. 164) – 

a noção de tempo tridimensional que será tratada adiante.  
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Logo, a escolha patrimonial define-se como uma ação política: “memória e poder exigem-se” 

(CHAGAS, 2003, p. 139), a memória não é somente herdada, mas consiste em um “instrumento e 

objetivo de poder” (LE GOFF, 1984c, p. 46), “tornar-se senhores da memória e do esquecimento 

é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 

dominam as sociedades históricas” (LE GOFF, 1984c, p. 13). Márcia Chuva (2009) vai além, 

considera a patrimonialização o exercício concomitante de diversos poderes, com destaque para 

o poder técnico como definido pelo filósofo Michel Foucault. Embora assim caracterizada, a 

ação patrimonial não é uma “invenção desonesta”, mas uma “ficção sincera” (POULOT, 2009, p. 

40) que depende de “um enraizamento mais ou menos profundo na dimensão 'sensível' das 

identidades pessoais e sociais, das afinidades religiosas, das culturas populares e até mesmo das 

mitologias” (POULOT, 2009, p. 235). 

Quanto a sua relação com a história, o patrimônio “participa de fato de uma historicidade 

reconhecida e muitas vezes reivindicada, sendo incapaz de representar, portanto, o papel que o 

apelo à memória desempenha” (POULOT, 2009, p. 235). De acordo com o mesmo autor, a 

história é responsável por controlar a configuração do campo e validar a autenticidade dos bens 

culturais. O que ocorre porque o patrimônio se assenta sobre uma versão razoavelmente 

consensual da história, contada por meio de marcos organizacionais que se materializam no 

acervo patrimonial (KERSTEN, 2000). 

Se, por um lado, há criticas à ”inflação do patrimônio” (CHOAY, 2006, p. 240) contemporânea, 

por outro, há críticas às lacunas do patrimônio oficial, geralmente associadas ao elitismo das 

escolhas. Ao que Dominique Poulot (2008) responde, considerando que a função de abarcar a 

pluralidade cultural existente é da história, enquanto a do patrimônio é atestar a identidade e 

afirmar valores. Tais campos não podem ser confundidos: 



16   

 

Do Asilo de Mendicidade ao Hospital Francisco de Assis: a Cidade e a Saúde (1876-1922) 

Dessa forma, a coleta, a classificação, a exposição e a interpretação de uma 

cultura material acabaram por se confundir com o projeto de apropriação e de 

transmissão, alimentando a crônica de uma tomada de consciência 

patrimonial. (POULOT, 2008, p. 32) 

2.2.1 O tempo tridimensional 

A partir dos conceitos de memória, patrimônio e história discutidos anteriormente, percebe-se a 

relação fundamental de todos com o tempo. Porém, não é necessariamente o tempo 

cronológico, mas o tempo tridimensional, “em que o passado, o presente e o significado futuro 

do bem patrimonial não podem ser separados, a ponto de a secção comprometer a própria 

existência do bem” (KERSTEN, 2000, p. 28).  

Nesse entendimento, o patrimônio se torna “memória coletiva do passado, consciência crítica 

do presente e premissa operatória do futuro” (JEUDY, 1990, p. 13). Assim se apresenta a tríade 

temporal tão referida nos estudos contemporâneos sobre patrimônio, Dominique Poulot (2009, 

p. 213) trata do conceito como “um exercício para pensar as relações entre o tempo inscrito nas 

obras de arte e o tempo percebido no seio das sociedades”. O próprio entendimento de 

tradição é modificado para uma “referência legitimadora do presente” ou “um passado 

atualizado no presente” (CANDAU, 2014, p. 122). A história, uma das bases do patrimônio, 

também compartilha da noção de tempo tridimensional como se apercebe por afirmações de 

que “toda história é contemporânea” (LE GOFF, 1984b, p. 162), o passado torna-se assim “uma 

construção e uma reinterpretação constante e tem um futuro que é parte integrante e 

significativa da história” (LE GOFF, 1984b, p. 163). 

Ao se abandonar a ideia do patrimônio apenas como expressão do passado, a lógica da cultura 

reificada – a permanência – dá lugar à substituição sistemática dos valores atribuídos – a 

mudança; o que Dominique Poulot (2009, p. 227) denomina de “revelação continuada 



17
 

  

Do Asilo de Mendicidade ao Hospital Francisco de Assis: a Cidade e a Saúde (1876-1922) 

(interminável)” do bem cultural. Embora positiva para a reflexão crítica sobre o processo de 

escolha do patrimônio, o tempo tridimensional, uma das noções que possibilitaram a expansão 

do campo, é também criticado: 

O que prevalece é o engodo de uma atualização do que se guarda e se 

transmite. A regra é clara: para que o passado não seja abolido é preciso que 

tudo o que se vive seja atualizado. As diferenças temporais entre o passado, o 

presente e o futuro parecem se conjugar no presente, ao passo que o próprio 

presente se torna o tempo da reprodução antecipada do passado. (JEUDY, 

2005, p. 16) 

Essa reprodução antecipada ou preventiva a que Henri-Pierre Jeudy se refere diz respeito ao 

que ele denomina de conservação como “trabalho de luto” (JEUDY, 2005, p. 15) em que a 

preservação é apenas um acúmulo de bens. Tudo se torna a princípio conservável e “só resta ao 

jogo da interpretação manter a farsa de uma labilidade da memória” (JEUDY, 1990, p. 132). Para 

o autor, há o risco de se instaurar uma forma de morbidez ao se tratar a “coisa morta como uma 

coisa bem viva, partilhável, interpretável” por “reiteração infinita” em que “a ordem da evocação 

é única realidade” (JEUDY, 1990, p. 131).  

As sociedades modernas, ao avaliarem a prática anterior e constatarem omissões e 

esquecimentos, assumiram sobre si a imposição de um “dever de memória” (JEUDY, 2005, p. 15) 

ou “um medo mórbido de escolher” (CANDAU, 2014, p. 113). Tal pavor do esquecimento 

configurou a “vertigem patrimonial” (CANDAU, 2014, p. 18), ”inflação do patrimônio histórico” 

(CHOAY, 2006, p. 240), “síndrome narcisista” (CHOAY, 2006, p. 240), “obsessão contemporânea 

pela memória” (HUYSSEN, 2000, p. 19), “nostalgia identitária mórbida” (CANDAU, 2014, p. 18) ou 

outros tantos termos que se referem às práticas patrimoniais recentes. A partir da colocação de 

Jacques Le Goff (1984c, p. 13) de que a memória está “ora em retraimento, ora em 
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transbordamento” em relação ao tempo e a história, pode-se afirmar então que estaríamos no 

segundo momento. 

Para Joël Candau (2014), esses movimentos também são consequência de uma má colocação da 

sociedade em relação ao tempo, devido a fatores como “a alienação do sentido de duração, a 

temporalização da economia, o tempo social sobreprogramado e a desrealização temporal 

provocada pela proliferação de imagens e a irrupção do virtual” (CANDAU, 2014, p. 186), os 

quais agiriam como diluidores da memória e das identidades coletivas. Assim, a relação entre 

antes e depois ou passado e futuro e, portanto, as relações de memória, estariam abaladas, o 

tempo tridimensional não seria, então, um auxílio, mas o reflexo de uma perturbação. Segundo 

o mesmo autor (CANDAU, 2014, p. 186), a socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger considera 

que desde o fim de século temos a primeira geração pós-tradicional, “que se encontra em uma 

situação de incertezas estruturais, caracterizada pela mobilidade, reversibilidade e mudança de 

todas as referências”.  

2.2.2 Um campo em expansão 

De acordo com Dominique Poulot (2008, p. 36), historiador da arte, o conceito de patrimônio 

possui três condições para existir:  

Dito de forma breve, a noção de patrimônio envolve, em primeiro lugar, um 

conjunto de posses que cumpre identificar como transmissíveis; em seguida, 

um grupo humano, uma sociedade, capaz ou suscetível de reconhecê-las 

como suas, de demonstrar a sua coerência e de organizar sua recepção; e, por 

fim, um conjunto de valores, políticos no sentido mais geral do termo, que 

permite articular os legados do passado à espera ou à configuração de um 

futuro, com o objetivo de promover algumas mutações e, ao mesmo tempo, 

afirmar uma continuidade. 
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A primeira delas decorre diretamente da etimologia de patrimônio: o latim patrimoniu (patri, pai 

+ monium, recebido), herança familiar. Associa-se ainda à transmissão; apesar de na citação 

figurar o adjetivo transmissível, ideia de futuro, cumpre destacar que também foram 

transmitidas de um passado; ou seja, não foram adquiridas e sim herdadas, consistem em um 

legado (JEUDY, 1990). A segunda condição trata do grupo social a que esse legado pertence e 

da ação, no presente, de apropriação por ele realizada. Decorrem daí algumas questões: a partir 

de que ponto o patrimônio de um grupo menor passa a ter relevância para uma sociedade 

maior? Como se dá a apropriação do patrimônio de uma minoria por uma maioria: o 

reconhecimento do patrimônio familiar como local, do local como nacional, do nacional como 

mundial, etc.? E quem, pertencente ou não ao grupo humano, tem o poder de definição e, 

portanto, escolha desse conjunto de posses? Além disso, esse reconhecimento a que Dominique 

Poulot (2008) se refere, a identificação entre o grupo e o legado, não ocorre de modo tão 

natural e espontâneo quanto a citação faz parecer, mas resulta de uma dialética bem mais 

complexa e influenciável entre o que será lembrado e esquecido. O que se relaciona 

diretamente com o terceiro ponto, o ato político, não necessariamente partidário, de 

reinterpretar e novamente transmitir em uma continuidade, real ou fictícia. 

Apesar de sua imprecisão, o patrimônio cultural se afirmou como um campo – conforme a 

definição de Pierre Bourdieu (2012), espaço simbólico em que representações em disputa são 

determinadas e validadas por diversos agentes. Consolidou-se como um conceito operatório 

das Ciências Humanas e Sociais, útil para a reflexão não só de seus conceitos afins: cultura, 

identidade, memória e história, mas também expandindo sua contribuição para novas áreas 

como planejamento urbano e meio ambiente. Passou-se de um discurso restrito a especialistas 

sobre os monumentos históricos e artísticos isolados que se referiam a uma narrativa oficial, à 
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história nacional, para um entendimento mais amplo, sensível às comunidades, inclusivo de 

objetos e edifícios, mas também de conjuntos urbanos, paisagens e modos de viver e fazer. Ou 

como destaca o arquiteto francês Gérard Monnier (2008, p. 44), citando Dominique Poulot 

(1998): 

Deslocamento, em primeiro lugar, da herança elitária e oficial na direção dos 

objetos cotidianos, das construções em vernáculo, como da antiguidade 

prestigiosa das origens aos testemunhos mais recentes da atividade humana; 

deslocamento, em seguida, do plano nacional ao plano ocidental, depois 

mundial; deslocamento, enfim, da materialidade dos artefatos ao intangível 

das mentalidades, representações e savoir faire. 

Por um lado, esses deslocamentos são considerados positivos por refletirem a diversidade 

cultural, “fruto de longos processos de construção democrática” (CHUVA, 2009, p. 73), 

sobretudo no que diz respeito à consideração de outras “dimensões de pertencimento” que não 

as nacionais, ou seja, o reconhecimento de memórias locais e minoritárias. Para a arquiteta 

Maria Cecília Fonseca (2003), a concepção ampliada do patrimônio contribui ao aumentar os 

campos de saberes e de instituições participantes da produção, gestão e promoção do 

patrimônio e também ao aproximar o campo da sociedade. Ideia de que o também arquiteto 

Leonardo Castriota (CASTRIOTA, 2009) compartilha ao afirmar que atualmente questões 

patrimoniais são capazes de provocar comoções públicas e se aproximam da dimensão viva da 

cultura. Por outro lado, sobretudo os sociólogos e antropólogos nem sempre são otimistas em 

relação à expansão do patrimônio, principalmente por a atribuírem ao individualismo e a perda 

de referências das sociedades modernas. O indivíduo, como “valor e medida para todas as 

coisas, vem impulsionando regressões e buscas por anterioridades” (ABREU; CHAGAS, 2003, p. 

13). Conforme destaca Andreas Huyssen (2000), entregamos ao passado a esperança que no 

início do século XX era dado ao futuro.  
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Dominique Poulot (2009, p. 214) considera que o individualismo da noção atual expõe a 

desvalorização dos monumentos intencionais, das identidades coletivas e das grandes narrativas 

organizadoras e foi previsto por Aloïs Riegl ainda no início do século XX: 

O horizonte de uma extinção do monumento intencional corresponde a um 

esgotamento das mobilizações coletivas, em benefício de um individualismo 

generalizado. De início desmentido amplamente pela primeira metade do 

século XX, o diagnóstico de Riegl deu a impressão, em seguida, de responder 

à situação europeia nos últimos decênios. A dominação tendencialmente 

esmagadora de monumentos não intencionais implica uma mudança radical 

do olhar: seu objetivo é definido não mais por seus autores, sócios 

comanditários, responsáveis e curadores, mas por seus observadores. Em 

suma, depois de Riegl, o espectador deixou de ser algo de exterior ao 

monumento, tornando-se participante de sua definição, em particular de sua 

patrimonialização: a posteridade dá lugar ao imediatismo de uma recepção. 

A “atomização de uma memória geral em uma memória privada” (NORA, 1993, p. 18) configura 

as memórias contemporâneas como descritas por Joël Candau (CANDAU, 2014): um mosaico 

incoerente feito de fragmentos das grandes memórias despedaçadas. Nesse contexto, o 

passado e o patrimônio tornam-se ainda mais manipuláveis; todos poderiam tomar para si um 

legado e interpretá-lo à sua maneira. Segundo o antropólogo Joël Candau (2014, p. 160-161), 

dessa forma o patrimônio se transforma em um meio sutil de legitimar grupos novos, tornando-

se “mais reivindicado do que herdado”.  

Por essa razão, o patrimônio participa do fenômeno geral de fragmentação 

das memórias – poderíamos falar de memória à la carte –, que, como as 

identidades que fundam, tornam-se cada vez mais parceladas, particulares e 

particularistas: memórias profissionais, fundadas em categorias locais [...], 

grupais, tendendo a uma estrutura de 'guetos memoriais' 

A “esquizofrenia memorial” (CANDAU, 2014, p. 201) entre a valorização das memórias locais e a 

necessidade de uma identidade unificadora parece impossível de ser contornada uma vez que 
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identidade, tradição e cultura são associadas com o que permanece semelhante no tempo. Essa 

visão pessimista, porém, pode ser rebatida com a aceitação da universalidade da cultura pelo 

respeito das culturas específicas, de acordo com Dominique Poulot (2009) referenciado no 

perito francês da UNESCO Michel Parent: 

[...] podemos perfeitamente pertencer a tradições diferentes e ser 

responsáveis pelo mesmo passado; podemos, também, deixar de nos 

reconhecer univocamente em uma tradição, sem termos a possibilidade de 

desligar-nos do passado (POULOT, 2009, p. 238)  

Foi com base nesse entendimento que diferentes tradições, memórias e mesmo materialidades 

foram reconhecidas como os novos patrimônios após 1970. Tal virada só foi possível pelo 

surgimento em paralelo de um olhar histórico-crítico para as ações de salvaguarda até então 

realizadas e seus usos, a história do patrimônio. Esse retorno reflexivo se propôs a distinguir 

“entre o que é verdadeiramente herdado e o que é (re)construído, ou entre as ficções sinceras e 

as invenções desonestas” (POULOT, 2008, p. 40).  

O desafio se torna a conciliação entre as “patrimonialidades individuais e comunitárias” e as 

intenções da “patrimonialização coletiva” (POULOT, 2009, p. 238), reabilitando-se o 

esquecimento não como uma falha de memória, mas como inerente a ela para garantir a 

estabilidade e a coerência da “representação que um indivíduo ou os membros de um grupo 

fazem de si próprios” (CANDAU, 2014, p. 127).  

 [...] aceitar ter que fazer escolhas em nossas heranças, reconhecer que a 

totalidade das memórias nos é inacessível, admitir nossa radical 

individualidade, e a impossibilidade definitiva de um compartilhamento 

absoluto com o Outro é, talvez, a única maneira de reconstruir as memórias 

que não serão mais hegemônicas, mas pelo menos sólidas e organizadoras de 

um laço social (CANDAU, 2014, p. 195) 
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Ao reabilitar o esquecimento, a memória será recuperada como meio de “libertação e não de 

servidão dos homens” (LE GOFF, 1984c, p. 47). Maria Cecília Fonseca (2003) aponta ainda que se 

deve ir além do nível conceitual, buscando novos atores e instrumentos para a 

patrimonialização como uma política pública atuante na definição de critérios e prioridades e na 

execução de projetos e intervenções, exercendo também a mediação da “tensão entre 

necessidades, demandas e recursos disponíveis” (FONSECA, 2003, p. 75). Mesmo com conceitos 

imprecisos, tendo a consciência de que a “evidência patrimonial” é “ao mesmo tempo 

imaginária e instituição” (POULOT, 2008, p. 40), a prática é fundamental para a constante 

reavaliação e para a formação complexa de credibilidade do campo do patrimônio, justificando 

as inclusões e exclusões patrimoniais. 

2.3 LUGAR DE MEMÓRIA  

Um dos conceitos resultantes da reflexão sobre memória e história feita por Pierre Nora (1993), 

é o de lugares de memória, definido como  

toda unidade significativa, de ordem material ou ideal, da qual a vontade dos 

homens ou o trabalho do tempo fez um elemento simbólico do patrimônio 

memorial de uma comunidade qualquer (NORA, 1992 apud CANDAU, 2014, p. 

157) 

O historiador francês afirma que a necessidade de lugares onde a memória se cristaliza é devida 

à perda dos meios de memória vivenciados pelas sociedades tradicionais. Nelas, ocorre a 

conservação e transmissão de valores entre gerações ou ainda “uma passagem regular do 

passado para o futuro” (NORA, 1993, p. 8). Assim, surgem de um mundo desritualizado em que 

a memória não é mais uma prática social, “lugares de memória são antes de tudo, restos” 

(NORA, 1993, p. 12), dos quais a história se apropria. Consistem em lugares naturais e artificiais, 
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derivam da experiência sensível ao mesmo tempo em que resultam da elaboração abstrata por 

pertencerem a dois domínios, a memória e a história: 

O tempo dos lugares, acrescenta Nora, corresponde ao momento preciso 

'quando um imenso capital que vivemos na intimidade de uma memória 

desaparece para viver apenas sob o olhar de uma história reconstituída’ 

(NORA, 1992 apud CANDAU, 2014, p. 185) 

Jacques Le Goff (1984c, p. 44) afirma, com base em Pierre Nora, que a história “fermenta” desses 

lugares que podem ser topográficos, como bibliotecas e museus; monumentais, como as 

arquiteturas; simbólicos, como as comemorações; funcionais como manuais. Nessa lista, pode-

se reconhecer algumas das categorias tratadas pelo patrimônio cultural como os bens móveis, 

os bens imóveis e os intangíveis, respectivamente. 

Ainda que não se refira ao termo lugares de memória, Maurice Halbwachs (1990) se refere a 

conexão existente entre a memória coletiva e o tempo-espaço do grupo a que ela pertence: 

Quando um grupo humano vive muito tempo em lugar adaptado a seus 

hábitos, não somente os seus movimentos, mas também seus pensamentos se 

regulam pela sucessão das imagens que lhe representam os objetos 

exteriores. (HALBWACHS, 1990, p. 136) 

O grupo transforma o espaço à sua imagem e se adapta às condições materiais que não pode 

transformar ou, como registrou Maurício Abreu (1998, p. 83) a partir de Halbwachs, “o tempo da 

memória só se concretiza quando encontra a resistência de um espaço”. Os aspectos desse 

espaço são inteligíveis para o grupo porque correspondem às ações de sua sociedade em 

momentos de continuidade e de duração (HALBWACHS, 1990).  Nos momentos de ruptura, os 

grupos tomam maior consciência do que eram e de seus vínculos por estarem perto de deixar 

de existir, assumindo a uma nova organização que transformou o grupo, a memória coletiva e o 
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ambiente material (HALBWACHS, 1990). Assim sendo, a memória coletiva precisa de um 

contexto espacial. Tal contexto espacial é dado em muitos casos pela arquitetura, pois como 

afirma John Ruskin (2008) podemos até viver sem a arquitetura, mas não podemos rememorar 

sem ela. Ainda segundo ele, com a passagem do tempo a arquitetura vai se impregnando de 

vida e dos valores humanos, é por isso que o restaurador conferiu tanta importância à pátina: 

elemento acessório que condensa, por assim dizer, os sinais da passagem do 

tempo, possibilitando à obra arquitetônica comunicar às levas sucessivas da 

humanidade as ligações entre os períodos da história. (PINHEIRO, 2008, p. 28) 

Quando a arquitetura se torna um suporte da memória e a história dela se apropria, conferindo-

lhe autenticidade, ela se torna um bem cultural elencado pelo patrimônio. Ao ser preservado, o 

bem se converte no registro dessa memória e como tal, portador de informação, um 

monumento-documento, conceito de que trata a seção seguinte. Ou como afirma John Ruskin 

(2008, p. 54) com seu tom eloquente característico: “quantas páginas de registros duvidosos não 

poderíamos nós dispensar, em troca de algumas pedras empilhadas umas sobre as outras!”. 

2.4 MONUMENTO DOCUMENTO 

Jacques Le Goff (1990), para quem a história é uma forma científica de memória que se utiliza 

de monumentos e documentos, afirma que todo o documento é um monumento, assim como, 

todo monumento é um documento passível de análise. Segundo o autor, apesar de 

anteriormente ter ocorrido o que ele denomina de triunfo do documento sobre o monumento, 

sendo aquele compreendido como objetivo e este como subjetivo, o século XX levantou novos 

entendimentos. Jacques Le Goff (1984a) caracteriza monumentos e documentos como os 

materiais da memória, porém, os primeiros seriam herança do passado e os segundos uma 

escolha do historiador. Essa escolha, por si só, já extrai o documento de um conjunto e lhe 
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atribui valor de testemunho, ou seja, não é uma ação neutra, assim como o próprio documento 

não é inócuo (LE GOFF, 1984a). O historiador francês os define como resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziu, 

assim como das épocas durante as quais continuou a ser manipulado. O documento deixou de 

ser um documento-verdade e aproximou-se da noção de monumento, ou seja, passou a ser 

também caracterizado como um produto da sociedade, resultante da utilização de poder: 

O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas 

para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada 

imagem de si próprias. (LE GOFF, 1990, p. 548) 

Tal afirmação deriva da própria etimologia da palavra, com origem no termo latino 

monumentum, cuja raiz indo-europeia men exprime uma das funções essenciais do espírito 

(mens), a memória (memini) (LE GOFF, 1984a). O verbo monere significa ‘fazer recordar’. Assim, o 

monumento evoca o passado e perpetua uma recordação (LE GOFF, 1984a). Já documento tem 

origem no latim doccere, aquilo que ensina algo a alguém, ou seja, um suporte de informação 

passível de ser utilizado para transmissão (CHAGAS, 2003). A partir dessa afirmação, pode-se 

ampliar a noção de documento para além do seu uso corriqueiro, a fonte textual. Como Jacques 

Le Goff (1984a) cita: 

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. 

Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não 

existem. Com tudo o que a habilidade do historiados lhe permite utilizar para 

fabricar o seu mel, na falta das flores habituais. Logo, com palavras. Signos. 

Paisagens e telhas. Com as formas do campo e das ervas daninhas. Com os 

eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de tiro. Com os exames de pedras 

feitos pelos geólogos e com as análises de metais feitos pelos químicos. 

Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem, depende do homem, 

serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os 

gostos e as maneiras de ser do homem. (Annales d'histoire économique et 

sociale, 1929 apud LE GOFF, 1984a, p.98) 
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Assim, é possível compreender um edifício como uma fonte documental uma vez que ele 

também possui as caracerísticas atribuídas por Le Goff (1990) aos monumentos: é um produto 

da sociedade e tem a capacidade de evocar o passado ou perpetuar uma recordação. Aloïs Riegl 

(1903, p. 2-3) definiu, desde o início do século XX, que alguns edifícios devem ser elevados à 

categoria de monumentos por serem “testemunhos de etapas significativas do curso evolutivo 

de um determinado ramo da atividade humana”. A ideia de um edifício como testemunho de 

um determinado ramo da atividade humana, explicitada na citação anterior, pode ser 

relacionada com o quadro espacial que Maurice Halbwachs (1990) afirma ser necessário para a 

memória coletiva de um grupo específico. Logo, o edifício é um suporte de tal memória coletiva 

e uma fonte onde se pode realizar a investigação sobre a memória de um ou mais grupos e 

seus processos sociais. 

Os monumentos históricos tornam-se assim “documentos dos campos a que servem, 

apresentando nos espaços construídos as novas funções necessárias e o desenvolvimento de 

concepções operadas no âmbito específico de cada uma dessas áreas de conhecimento” 

(AMORA, 2010, p. 233). Como monumentos-documentos, portadores de memória e história, e 

devem ser transformados em “objetos de saber” (LE GOFF, 1997 apud SANGLARD e COSTA, 

2008, p. 22). 

2.5 CONTRIBUIÇÕES À DISSERTAÇÃO 

Pretende-se nessa seção relacionar o objeto da dissertação, o edifício do Instituto São Francisco 

de Assis, com os conceitos abordados nesse capítulo. Primeiramente, tratou-se de memória e 

história, entre as quais, segundo Pierre Nora (1993), situa-se o patrimônio, composto de 

manifestações que fazem parte daquela, mas são escolhidas e, portanto, legitimadas por esta. 

Essa legitimação, na prática, é assumida pelos órgãos de preservação cultural o que no Brasil 
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corresponde, em âmbito federal, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) e seu instrumento mais significativo de preservação: o tombamento. O edifício em 

questão foi inscrito nos Livros do Tombo Histórico e de Belas-Artes em 1983, sendo, portanto, 

reconhecido oficialmente como parte do patrimônio cultural.  

A data da proteção é significativa, ocorreu na mesma década em que se iniciou a reflexão crítica 

sobre o conjunto até então tombado no Brasil. Tal reflexão, da mesma forma que a ocorrida no 

contexto internacional, constatou tanto omissões quanto o privilégio dado às grandes memórias 

nacionais e, a partir dela, surgiram novas políticas de preservação, assim como a expansão do 

campo do patrimônio. Esses deslocamentos podem ser constatados no cenário brasileiro na 

alteração do entendimento dos bens patrimonializáveis entre o Decreto-lei n.
o
 25 de 30 de 

novembro de 1937 e o artigo 216 da Constituição Federal de 1988. Desloca-se da preservação 

de bens móveis e imóveis vinculados à memória nacional para a salvaguarda de bens de 

natureza material e imaterial, individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Na 

segunda definição, da década de 1980, percebe-se a inclusão do patrimônio imaterial, dos 

conjuntos urbanos e das memórias locais.  

Embora um bem tangível e tombado individualmente, pode-se atribuir o tombamento do 

Hospital São Francisco de Assis a pelo menos dois deslocamentos: o primeiro no sentido de 

reconhecer um bem não necessariamente ligado à memória nacional e o segundo por atribuir-

lhe valor artístico mesmo que apresente a então desconsiderada linguagem arquitetônica do 

eclético. Como visto no breve histórico apresentado na introdução, a construção do edifício em 

1876 está ligada à memória nacional por ter sido realizada pelo governo imperial como resposta 

às demandas por um asilo de mendigos com o fim de moralizar e embelezar as ruas da Corte, 

8
 O processo de tombamento foi iniciado em 1978 e inscrição nos livros do Tombo 

ocorreu em 1983, porém devido a polêmicas quanto a quais edifícios do conjunto 

seriam preservados, a publicação no Diário Oficial só aconteceu em 1986. O 

tombamento será tratado adiante na quinta seção do quarto capítulo. 
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além disso em outra iniciativa do poder nacional, também ligada a personalidades da época, o 

edifício sediou o Hospital Geral de Assistência do DNSP. Porém, o bem cultural se relaciona 

também com outras memórias mais específicas do que a narrativa oficial nacional, sendo uma 

delas a memória do campo da saúde e assistência pública a que seu uso sempre esteve 

atrelado, ainda outra é a memória da arquitetura específica desse campo ou ainda a memória 

do edifício para a cidade do Rio de Janeiro, podendo ser reconhecido como um lugar de 

memória da saúde, da arquitetura e da cidade tal como defendido nessa dissertação e 

detalhado adiante. 

O segundo ponto refere-se à linguagem arquitetônica do edifício, o eclético, mais precisamente 

neoclássico tardio. Obras ecléticas não eram ordinariamente elencadas a bens culturais até a 

década de 1970 por ser um estilo considerado de menor apuro artístico e relativamente recente. 

Segundo Maria Cecília Fonseca (1997), a ampliação nesse sentido se iniciou com o tombamento 

na mesma década do conjunto da Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro que se baseou na 

relativização dos juízos de valor na arte e em uma concepção não-canônica que contextualiza e 

historiciza os fenômenos. Tal entendimento do valor artístico contextualizado remete à 

Kunstwollen
9
 de Aloïs Riegl (1903) e ao pressuposto por ele formulado de que todo monumento 

de arte é simultaneamente um monumento histórico. Embora os demais entendimentos 

ampliados do campo do patrimônio não se apliquem diretamente ao edifício, podem ser 

utilizados na sua compreensão, indo além do seu valor artístico como bem isolado e 

contextualizando-o com as outras memórias que ali se articularam.  

Para isso, discorre-se não só sobre os processos sociais em conexão com o edifício, mas se 

busca compreendê-lo também como um espaço concreto em que persistem as memórias 

desses campos. É dessa forma que o conceito de lugar de memória torna-se operatório ao 

9
 Conceito chave do pensamento de Aloïs Riegl, Kunstwollen pode ser traduzido 

literalmente como ‘vontade artística’. Refere-se ao entendimento da intenção 

estética do período em que a obra foi produzida, advogando ainda pela existência 

de uma unidade estética básica, que se manifesta de diversas formas, inclusive na 

vida cotidiana. 
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permitir a articulação dos campos de saber com o edifício e a apreensão dele além dos valores 

patrimoniais tradicionalmente atribuídos. 

Segundo Pierre Nora (1993), os lugares de memória são constituídos dos sentidos material, 

simbólico e funcional, a partir do que se pode argumentar que o HESFA encontra sua 

materialidade em um edifício monumental de arquitetura oitocentista com partido formal 

baseado no pan-óptico. O valor simbólico reside nas relações estabelecidas ao longo de sua 

existência com um contexto sociopolítico maior, sobretudo quanto aos campos da assistência 

pública e da história urbana. Por último, o sentido funcional que desde sua origem se relaciona 

à assistência pública primeiramente com a função asilar e, posteriormente, com a função 

hospitalar.  

Outra abordagem é assimilar o edifício como um lugar de memória da cidade, como uma forma 

arquitetônica que persistiu na paisagem do Rio de Janeiro. O geógrafo brasileiro Maurício A. 

Abreu (1998), a partir das ideias do sociólogo francês Maurice Halbwachs, trata das memórias 

da cidade. Primeiramente, ele pontua a categoria de análise para definir a memória das cidades 

não pode ser a população, pois a cidade “não é um coletivo de vivências homogêneas” (ABREU, 

1998, p. 86) de onde deriva o entendimento de que há inúmeras memórias coletivas aderidas a 

uma mesma cidade. Cada uma delas pode se eternizar em registros sejam eles um documento 

ou uma forma arquitetônica na paisagem que não perdem sua vinculação ao grupo que os 

produziu. Outro ponto levantado pelo autor é que esses vestígios que subsistem na paisagem 

são reveladores ainda das estruturas de poder, tanto o poder que os produziu quanto o poder 

que os conservou. 
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Maurício Abreu (1998) esclarece a diferença entre a memória urbana e a memória da cidade: a 

primeira ultrapassa uma determinada cidade e se refere ao modo de vida urbano propriamente 

dito enquanto a segunda possui uma base material específica, uma cidade em particular ou um 

lugar dela. Tal distinção deriva da definição de Milton Santos para a história urbana e a história 

da cidade em que esta diz respeito ao particular, ao interno e ao concreto enquanto aquela 

trata do geral, externo e abstrato. No entanto, o geógrafo afirma que é necessário recuperar a 

história de uma determinada cidade indo além da soma da história urbana e da história da 

cidade, mas como a “[...] síntese de como aquelas duas histórias se empiricizaram, como 

materialidade e como ação humana, não no espaço geográfico em geral, mas naquele lugar” 

(ABREU, 1998, p. 90) ou ainda como a história no e do lugar. Para o autor, a história para fazer 

aproximações e comparações termina por recuperar o tempo, mas perder o lugar na maioria 

das vezes: 

Ficamos então com uma análise brilhante de como um processo social 

ocorreu numa determinada cidade num momento específico do tempo, mas 

raramente com o seu necessário complemento: a história daquela cidade 

naquele momento. (ABREU, 1998, p. 89)  

Para o geógrafo, a fim de se evitar essa perda, cada lugar deve ser entendido, sincrônica e 

diacronicamente, como ponto de interseção de diferentes processos sociais em diversas escalas, 

alguns dos quais só existem no contexto local ao passo que outros somente serão 

compreendidos em contextos maiores do que o local. Dessa forma, apreende-se o tempo e os 

processos sociais em um espaço indefinido, mas é preciso ainda compreender o espaço 

concreto em que esses processos atuaram.  É devida a essa diretriz a abordagem da cidade do 

Rio de Janeiro e do pensamento corrente sobre ela no final do século XIX e início do século XX, 

além da inserção do edifício no atual bairro da Cidade Nova. 
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Por último, a partir do conceito de monumento-documento, o edifício além de objeto torna-se 

também fonte, buscando em sua materialidade vestígios das memórias que, ao encontrarem a 

resistência do espaço, transformaram-no. O edifício do Hospital São Francisco de Assis foi 

inscrito no inventário do patrimônio da saúde realizado pela Casa de Oswaldo Cruz da 

Fundação Oswaldo Cruz em 2008. Por esse meio, adquiriu status de patrimônio cultural da 

saúde definido pelo grupo de trabalho História e Patrimônio Cultural da Saúde no 7º Congresso 

Regional de Informação em Ciências da Saúde (Crics), realizado em 2005 em Salvador, como: 

 [...] um conjunto de bens materiais e simbólicos socialmente construídos, que 

expressam o processo de saúde individual e coletiva nas suas dimensões 

científica, histórica e cultural. (SANGLARD; COSTA, 2008) 

Segundo Gisele Sanglard e Renato Costa (2008), é possível apreender, por meio da arquitetura, 

o conhecimento médico de um período e como era nele entendida a relação entre saúde e 

doença, ou seja, a arquitetura reflete as características e transformações da assistência 

hospitalar. Isso ocorre porque medicina, ciência e sociedade “determinam as políticas de saúde 

e, por conseguinte, a forma como se materializam” (SANGLARD; COSTA, 2008, p. 24). Renato 

Costa et al (2013) afirma que, embora alguns hospitais possuam riqueza de informações, as 

análises não abordam a habitabilidade desses espaços, a incorporação de novos programas, 

materiais, tecnologias e/ou linguagens arquitetônicas. Costa et al  (2013, p. 281) defendem um 

olhar mais detalhado sobre o significado do acervo patrimonial da saúde e seu uso como 

documentos para os estudos históricos no campo da saúde: 

As transformações pelas quais passaram os espaços construídos para o 

tratamento e a cura de doenças estiveram pautadas pelas mudanças ocorridas 

no campo da medicina, que implicavam novos programas e exigências 

higiências com impacto direto no projeto. Por outro lado, somaram-se a essas 

demandas outros pontos, como aquele referente à representação do Estado e 

do próprio campo da saúde, e aqueles mais particulares, referentes ao campo 



33
 

  

Do Asilo de Mendicidade ao Hospital Francisco de Assis: a Cidade e a Saúde (1876-1922) 

da arquitetura e do urbanismo, incluindo as respostas estéticas e de 

linguagens arquitetônicas, bem como de espacialidade, em face das 

transformações sociais, técnicas e culturais da chamada modernidade.  

Ana Amora (2010) levanta ainda dois pontos para consideração dos lugares de memória da 

saúde que são utilizados nessa dissertação: 

Em primeiro lugar, o valor simbólico que se apresenta intencionalmente na 

própria edificação, conferido já no ato do projeto; e, segundo, o valor que se 

lhes pode conferir, posteriormente, considerando-as testemunhas de um 

determinado campo, como exemplares de um tipo específico que deva vir a 

ser preservado, ou como memória de eventos significativos. (AMORA, 2010, p. 

235) 

Os valores conferidos posteriormente podem ser relacionados com a substituição sistemática 

dos valores atribuídos, a “revelação continuada” conforme Dominique Poulot (2009, p. 227). No 

caso do objeto dessa dissertação, referem-se tanto aos valores consagrados no tombamento, a 

saber, o valor artístico pela configuração radial e o valor histórico pela representatividade na 

assistência pública, quanto a outros valores que podem hoje ser associados e serão discutidos à 

frente. Os conceitos tratados nesse capítulo são instrumentos para apreensão do objeto. A partir 

deles e das inter-relações possíveis, desenvolvem-se os demais capítulos dessa dissertação.  
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3 A CIDADE  E A SAÚDE 

Com base no ensaio sobre a memória das cidades do geógrafo Maurício Abreu (1998), 

apresentado no capítulo anterior, pretende-se aqui refazer “a história daquela cidade naquele 

momento” (1998, p. 89) para, à frente, poder contextualizar o edifício em questão e analisar os 

processos que o caracterizaram como um lugar de memória da cidade. Esse capítulo aborda os 

planos e algumas intervenções urbanas no período entre meados do século XIX e o início do 

século XX, tendo, no primeiro momento, ocorrido as primeiras iniciativas de pensar a cidade 

(SILVA, 2012) e, no segundo, a gênese do urbanismo moderno (SILVA, 2003). 

Segundo Armelle Enders (2008), no século XIX, consolidadas a Independência (1822) e a 

monarquia com a subida ao trono de Dom Pedro II (1841), a Corte passa a ser o foco irradiador 

de união e civilização: “as ‘pequenas pátrias’ provinciais devem apagar-se diante da grande, da 

qual o Rio de Janeiro representa o centro” (ENDERS, 2008, p. 159). Para a autora, mesmo com a 

introdução do federalismo após a República (1889), a representatividade da capital não se altera 

fundamentalmente, permanece como a vitrine: “a ‘civilização’ do Brasil passa doravante pela 

modernização do distrito federal” (ENDERS, 2008, p. 159). Ao objetivar essa modernização, 

foram inventados, no sentido de pela primeira vez encarados, os problemas urbanos que, de 

acordo com o historiador Robert Pechman (1996, p. 332) não existiam anteriormente:  

O Rio de Janeiro era uma cidade plena de percalços e insisto em dizer que os 

‘problemas urbanos’ não existiam. Não existiam porque não tinham sido 

inventados. Aquilo que se desenrolava no espaço da cidade certamente eram 

problemas, mas não eram problemas urbanos. A cidade não era tematizada 

como uma questão. 

Para o engenheiro Eduardo Marques (1995), o período entre as últimas décadas do século XIX e 

as primeiras do XX é exatamente quando a cidade começa a ser tematizada em sua totalidade e 
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os saberes sobre ela se formam e transformam, juntamente com uma evolução no campo das 

técnicas de intervenção. Os problemas urbanos se intensificaram com o crescimento da 

população que quadruplicou entre 1872 e 1920, de 274.972 habitantes para 1.157.873 

(HAHNER, 1993, p. 47). Além disso, a sociedade urbana tornava-se mais complexa com o fim da 

escravidão, a migração interna e a chegada de imigrantes  (HAHNER, 1993). Ao aumento da 

população, associaram-se problemas sociais típicos das aglomerações, constituindo a questão 

urbana, a partir de então, também questão de Estado (MARQUES, 1995). Esse capítulo trata 

desses fenômenos. A publicação Quatro séculos de cultura (1966, p. 19-20), no aniversário de 

400 anos da cidade, clamou esse processo como o que conduziu o Rio de Janeiro:  

[...] pelo caminho ascendente, do núcleo defensivo do tempo dos Sás à 

cosmópole dos nossos dias, do Rio aninhado no Morro do Castelo ao 

desbrindado Rio que espraia pela planície, do Rio sem plano de outrora ao 

planejado Rio da comissão de melhoramentos de João Alfredo e do projeto 

Agache, do Rio mergulhado nos mangues e lodaçais em que respirava a 

enfermidade ao Rio saneado e ‘turístico’, do que dava costas ao mar ao que 

vive pelas praias, do que hesitava em galgar a montanha ao que dela se 

apoderou, equilibrando-se nas encostas íngremes, do Rio diminuto ao 

titânico, do Rio escuro ao ‘feérico’, do Rio calado ao rumoroso, que por todas 

as vozes da publicidade grita o seu esplendor, do Rio sem nada ao Rio sem 

tudo, mas imenso, hospitaleiro e único, de fato ‘maravilhoso’, e como os ‘bons 

gigantes’, naturalmente deslumbrado dos que o construíram. 

No subcapítulo a seguir, são discutidos os agentes – médicos, engenheiros e arquitetos – e as 

correntes – higienismo, sanitarismo e urbanismo – dessa então incipiente reflexão e ação sobre 

a cidade. Com discursos formados em torno de verbos como urbanizar, civilizar, ordenar, 

modernizar, sanear, entre outros, definiram os problemas urbanos e os problemas sociais a ser 

combatidos.  
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O segundo e terceiro subcapítulos abordam, respectivamente, os planos urbanos do século XIX 

e as intervenções urbanas do início do século XX, considerando-os como sintetizadores do 

pensamento de sua época sobre a cidade. Embora grande parte dos planos e discussões não 

tenham sido executados, constituíram um “substrato, no campo das ideias, para as 

transformações radicais que só viriam nas primeiras décadas republicanas” (SANTOS, 2001, p. 

IX). Eles propunham a modernização do Rio de Janeiro para equipará-lo às cidades europeias e 

assim, pela intervenção na dimensão física, atingir também a dimensão subjetiva do 

comportamento da sociedade (SILVA, 2012). 

Na última parte, trata-se do processo sincrônico à reflexão sobre o urbano. Se esta foi 

desencadeada pela questão sanitária, o próprio campo da saúde teve de se organizar ao longo 

do período, criando tanto instituições de fiscalização, quanto de assistência pública, como o 

Asilo de Mendicidade e o Hospital São Francisco de Assis. É a essa rede, cuja formação se inicia 

no século XIX e começa a se consolidar no início do século XX, que se refere o último 

subcapítulo. 

3.1 URBANIZAR É CIVILIZAR 

3.1.1 Médicos, engenheiros e arquitetos 

No contexto europeu, a questão urbana emergiu da questão social (RIBEIRO; CARDOSO, 1996), 

ou seja, de uma conjuntura histórica, determinada pela aceleração da urbanização, a presença 

de massas operárias nas cidades, a degradação das condições da vida urbana e o perigo da 

insurreição (PECHMAN, 1996). A terapêutica francesa parecia simples, “changer la ville pour 

changer la vie” (RIBEIRO; CARDOSO, 1996, p. 54); do que surgiu, na Europa, uma política urbana 



37
 

  

Do Asilo de Mendicidade ao Hospital Francisco de Assis: a Cidade e a Saúde (1876-1922) 

e uma política pública que culminaria, anos depois, no Estado de bem-estar social (PECHMAN, 

1996; SILVA, 2012).  

Esse ideal reformador, porém, sofreu alterações na importação de ideias, conferindo um caráter 

distinto à discussão sobre o urbano no Brasil. A elite profissional que estava à frente desse 

processo postulava seu poder de intervenção na cidade e na sociedade como científico, 

portanto neutro e apolítico, com base no que construíram sua legitimidade (SILVA, 2012). Esses 

profissionais encontraram nas teorias urbanas europeias “a tradução de seus anseios de 

transformação do próprio país” (MARQUES, 1995, p. 12), porém se apegaram aos aspectos 

técnicos e formais, negando o conflito social. 

Logo, percebemos, por essas evidências, que o urbanismo por nós importado 

veio aleijado de sua parte mais nobre, a sua vertente includente, isto é, aquela 

que forjava as condições do direito do trabalhador à cidade. Chegou-nos aqui 

o urbanismo disciplinador, normalizador, regulamentado, que faz cidade, mas 

não faz cidadãos. (PECHMAN, 1996, p. 358) 

Assim sendo, conceberam a cidade “como um problema que nada tem a ver com a cidadania” 

(MARQUES, 1995, p. 13), restando uma prática disciplinadora “do trabalho e ordenamento do 

cotidiano do trabalhador através de sua moradia, de seu lazer e de seu corpo” (SILVA, 2012, p. 

21). Tal prática era calcada na repressão e, segundo Lúcia Silva (2012), foi adotada pelas classes 

dominantes por ser um projeto de modernidade com “uma perspectiva tão excludente quanto a 

escravidão fora” (SILVA, 2012, p. 21), eliminando o suporte material em que os modos de vida 

dissonantes se assentavam. 

Para tanto, a cidade surge como cenário e espaço de promoção de diferentes 

projetos de purificação e erradicação dos sujeitos desviantes, tornando-se 

fator de tomada de posição estratégica nos campos econômico, político, 

cultural e social. (CAMARA, 2010, p. 80) 
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Os autores desse projeto de modernidade – médicos, engenheiros e posteriormente arquitetos 

– também pertenciam à elite, embora não fizessem parte da “tradicional cultura retórica – 

bacharelesca, típica das elites dominantes, apoiadas na formação jurídica” (PECHMAN, 1996, p. 

354). Logo, “tinham uma concepção do todo social muito próxima dos seus confrades juristas e 

advogados que ocupavam altos cargos no governo, na administração e na diplomacia” 

(PECHMAN, 1996, p. 354). Fato devido à sua formação, ou seja, à marca distintiva da educação, 

só possível por sua origem social e vínculos políticos.  

Sobretudo os médicos , na averiguação sobre os agentes causadores de epidemias e as formas 

de contaminação, esquadrinharam a cidade, também ela um corpo, e elencaram os problemas 

urbanos (PECHMAN, 1996). Ainda que se refira ao processo análogo ocorrido na Europa 

anteriormente, o filósofo Michel Foucault (2012) descreve os quatro problemas fundamentais 

formulados pelos médicos quando agiam como especialistas do espaço urbano: o das 

localizações (características naturais do sítio como clima, solo, etc. e sua combinação sazonal 

com determinados tipos de doenças); o das coexistências (dos homens entre si, ou seja, 

densidade e proximidade, ou dos homens com as coisas, fornecimento de água, sistema de 

esgotos, ventilação, usos como matadouros e cemitérios); o das moradias; o dos deslocamentos 

(migração de pessoas e propagação de doenças). 

Segundo Jaime Benchimol (1992), a medicina social tratou o espaço urbano como circulação 

desordenada de elementos responsável pela degeneração física e moral da população. Tornou-

se uma ciência social e política ao procurar agir preventivamente, eliminando as causas das 

doenças que não mais se centravam no indivíduo, mas no ambiente que o circundava, 

reforçando a ideia de “um perfeito recobrimento entre os termos sociedade e cidade” 
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(MACHADO et al, 1978, p.259).  Segundo Jaime Bechimol (2010, p. 174), ao inventariar esses 

pontos, os médicos definiram as questões que os engenheiros deveriam combater:  

A medicina social que praticavam mostrou-se eficaz sobretudo na 

sedimentação de um discurso sobre o urbano cujos argumentos se repetem 

até o começo do século XX em tudo que escreveram os engenheiros, políticos 

e outros atores sociais. Esse discurso infiltrou-se no senso comum das elites e 

das camadas médias, que nas décadas de 1870 e de 1880 já constituíam 

influente opinião pública favorável a tudo que viesse a transformar a capital 

do Império em uma metrópole salubre e moderna. 

Com relação ao meio, era necessário sanear; drenar pântanos, afastar usos impróprios, eliminar 

aglomerações e estagnação de fluxos “do ar, da água e dos homens” (MARQUES, 1995, p. 56). 

Entretanto não era apenas isso, havia também um olhar político, uma leitura que avaliava e 

valorava hábitos sociais. As ações, além de terem por objetivo a criação de uma cidade salubre e 

ordenada, buscavam, pela intervenção na materialidade, uma revolução econômica e social para 

gerar uma nova sociedade. A concepção de higiene, que então permeava vários campos, tinha 

sua importância entendida “pelo seu lado econômico e pelo seu lado filosófico e humanitário.” 

(ASYLO, 1888a, p. 2). A declaração do médico José Pereira Rego, Barão de Lavradio, vereador e 

presidente da Junta Central de Higiene seguia essa mesma lógica (CHALHOUB, 2006, p. 34): 

O aperfeiçoamento e progresso da higiene pública em qualquer país 

simboliza o aperfeiçoamento moral e material do povo, que o habita; é o 

espelho, onde se refletem as conquistas, que tem ele alcançado no caminho 

da civilização. Tão verdadeiro é o princípio, que enunciamos, que em todos os 

países mais cultos os homens, que estão à frente da administração pública, 

procuram, na órbita de suas atribuições, melhorar o estado da higiene pública 

debaixo de todas as relações, como um elemento de grandeza e prosperidade 

desses países... Entre nós, porém, força é confessar que as municipalidades [... 

dela] têm-se esquecido um pouco dos melhoramentos materiais do Município 

e do bem-estar, que deles pode resultar a seus concidadãos, tanto que sobre 

alguns pontos essenciais e indispensáveis ao estado higiênico, parece que 

ainda nos conservamos muito próximos aos tempos coloniais. 
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Nessa citação, como aponta Sidney Chalhoub (2006), estavam presentes ideias que em breve se 

tornariam senso comum entre os administradores das cidades no Brasil das últimas décadas do 

século XIX. Entre elas, a oposição entre ‘civilização’ e ‘tempos coloniais’ e a solução de 

problemas sanitários como caminho para o ‘aperfeiçoamento moral e material’, que conduziria a 

nação à ‘grandeza’ e ‘prosperidade’ à semelhança dos ‘países mais cultos’. Desse modo, a 

política deveria se submeter à técnica, não havendo forma científica ou neutra de resolver os 

problemas da cidade e da sociedade. Ou como afirma o autor: 

Tal ordem de ideias iria saturar o ambiente intelectual do país nas décadas 

seguintes, e emprestar suporte ideológico para a ação ‘saneadora’ dos 

engenheiros e médicos que passariam a se encastelar e acumular poder na 

administração pública, especialmente após o golpe militar republicano de 

1889. Mas insistir na importância de conceitos como ‘civilização’, ‘ordem’, 

‘progresso’, e outros afins – os correlatos como ‘limpeza’ e ‘beleza’, e os 

invertidos tais como ‘tempos coloniais’, ‘desordem’, ‘imundície’ etc. – não nos 

leva muito além da transparência dos discursos, da observação da forma 

como eles se estruturam e daquilo que eles procuram afirmar na sua própria 

literalidade, e através da repetição ad nauseam. O que se declara, literalmente, 

é o desejo de fazer a civilização europeia nos trópicos; o que se procura, na 

prática, é fazer política deslegitimando o lugar da política na história. 

(CHALHOUB, 2006, p. 34) 

Para Eduardo Marques (1995, p. 57), a medicina social contrapôs-se à ordem colonial em dois 

níveis. No primeiro, ao normatizar, com base na higiene, os hábitos e costumes no espaço 

interno das edificações, interferiu na “unidade de produção dos valores e códigos coloniais: a 

família patriarcal”, transformando-a em “célula de produção e reprodução de relações e valores 

característicos de um padrão urbano e burguês”. O segundo nível foi a intervenção no urbano, 

não só em sua dimensão física, mas na sua urbanidade: “o comedimento e bom modo dos que 

vivem na cidade, em diferença da rusticidade e grosseria dos que vivem nas aldeias e no 

campo” (BLUTEAU, 1728 apud (SOUZA, 2013, p. 83), ou seja, nos padrões de comportamento e 
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novas relações sociais. Robert Pechman (1996) afirma que, a partir do embasamento fornecido 

pela medicina social, surgiu um novo pacto urbano que contava não só com a repressão, mas 

também com a disciplina, entronizando os princípios higienistas como norma de 

comportamento social. O autor também discorre sobre a oposição ao colonial:  

Enquanto que, na colônia, a visão caritativo-assistencial da religião a 

‘assistência médica’ a uma atividade social marginal e supérflua, no Império a 

ética leiga dos higienistas fez ver que a saúde da população e do Estado 

coincidiam. A saúde da população inscrevia-se, assim, na política do Estado. 

(PECHMAN, 1996, p. 333) 

Assim, no século XIX, a medicina legitimou o seu saber sobre a cidade e forneceu um discurso à 

engenharia e à arquitetura (SILVA, 2003), dispondo ao Estado o caminho para o controle de 

epidemias, o controle social e a produção de uma sociedade higienizada e ordenada 

(MARQUES, 1995). Esses grupos profissionais apontavam a pobreza e os aspectos morais do 

modo de vida da população como agentes de insalubridade que precisavam ser combatidos, ao 

se utilizar de um discurso neutro e científico de ordenamento para justificar suas intervenções 

urbanas (SILVA, 2012), traduziam os problemas urbanos ao mesmo tempo em que criavam 

novas demandas sociais por higiene, infraestrutura e ordenamento urbano (MARQUES, 1995). 

Aos arquitetos, nesse primeiro momento, caberia apenas o embelezamento das áreas saneadas 

(SILVA, 2003), pois viam a cidade sob um viés formal, “um conjunto de marcos edificados que 

deveria ser embelezado” (SILVA, 2006, p. 56). De acordo com Lúcia Silva (2012), os engenheiros 

interferiam na cidade de forma restrita, apenas quando era necessário assegurar o escoamento 

da produção por meio de portos, pontes, estradas e ferrovias, ou ainda, resolver problemas da 

infraestrutura urbana incipiente, como as crises de abastecimento de água. Os médicos, por sua 

vez, eram convocados para tentar identificar e solucionar as questões relacionadas à salubridade 

urbana especialmente em períodos de recorrência de epidemias de febre amarela, cólera e 
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varíola. Apesar de a cidade ser pensada por esses dois grupos diferentes (médicos e 

engenheiros) com motivações a princípio distintas (higienistas e econômicas), as ações na 

materialidade se equivaliam. Como exemplifica a mesma autora (SILVA, 2012), ambos 

propunham a ampliação das vias fosse para melhorar a aeração ou o trânsito de cargas.  

Segundo Jaime Benchimol (2010), ainda que alguns historiadores superestimem a influência 

desses grupos nas decisões do Estado e do capital, eles contribuíram para as primeiras leis que 

pensavam a cidade e ajudaram a promover mudanças nos padrões de sociabilidade e nas 

formas de organização do espaço, mesmo que sem deter completamente as epidemias 

(BENCHIMOL, 2010).  

A saúde continuaria como política de Estado no início do século XX, porém algumas 

transformações ocorreriam. Sobretudo ao longo da década de 1920, novas concepções 

urbanísticas que iam além do higienismo e/ou embelezamento começaram a mostrar-se. Delas 

tratará o subcapítulo seguinte, cabe aqui ainda apenas pontuar que os agentes também se 

ressituariam nessa nova conjuntura. Surgem novos engenheiros, profissionais liberais advindos 

de uma camada média urbana, que se ocuparam de vários campos de atuação, desde a 

tradicional demanda até a educação (PECHMAN, 1996). Esse reposicionamento é atribuído por 

Robert Pechman (1996, p. 355) a um esforço de reformulação:  

como campo de saber – ao nível do ensino profissional e nas suas concepções 

sobre sua função social – revela as ambiguidades entre o novo projeto de 

ação da engenharia (atuação técnica, racionalidade, método etc.) e a velha 

prática profissional, pautada pelo empreguismo público, o favorecimento e as 

relações pessoas entre os profissionais de extração tradicional ligados à 

oligarquia do poder. 
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Para Carlos Kessel (2001, p. 52), quando o urbanismo deslizou “do berço envolvido pela 

semântica higienista” no início do século XX, encontrou novos especialistas “pertencentes a uma 

nova geração descompromissada com os mitos fundadores do saber urbano”, entre eles 

também arquitetos que iam além da renovação estética e estavam em pleno processo de 

legitimação do seu campo (SILVA, 2006). O “notável ilustrado” cedeu seu lugar ao especialista, a 

ciência e a administração estavam “em mãos de homens novos”, profissões que reivindicavam 

sua legitimidade científica por meio de tecnologias próprias, sua autonomia por meio de 

associações e sua reprodução por meio de institutos de formação (TOPALOV, 1996, p. 36).   

A partir do discutido aqui sobre as disputas – e, necessário dizer, associações – no meio 

profissional do nascente urbanismo, pretendeu-se mostrar a busca de uma credibilidade 

científica dos diversos grupos para embasar a transformação da cidade. Como diria Afonso 

Santos (2001, p. IX), “todo o equipamento mental de uma época é mobilizado para renovar os 

conceitos e modelar a ação sobre a cidade deletéria que se queria transformar”.  

3.1.2 Higienismo, sanitarismo e urbanismo 

Nesse subcapítulo, mostra-se adiante como “as discussões vão se ampliando do plano dos 

equipamentos da cidade ou dos problemas emergentes de moradia, saneamento, circulação 

etc., para uma concepção mais conceitual, abstrata, do sistema urbano em sua funcionalidade e 

racionalidade” (PECHMAN, 1996, p. 357). Inspirados em concepções francesas, foram aplicadas, 

ao longo do século XX, inicialmente, intervenções pontuais de arquitetura e paisagismo e, 

posteriormente, práticas higienistas e urbanísticas mais abrangentes; todos “servidos à la carte e 

escolhidos do menu de ideias de exportação” (PECHMAN, 1996, p. 350). Porém, como visto 

anteriormente, essa importação de ideias não se deu sem modificações. 
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A primeira das práticas mais abrangentes, o higienismo, pode ter seu marco temporal 

estabelecido ainda em 1851, como relata Eduardo Marques (MARQUES, 1995). Após a epidemia 

de febre amarela e a fim de evitar novos surtos, foram criadas a Comissão de Engenheiros e a 

Junta de Higiene Pública, alguns meses depois fundidas em um novo órgão, a Junta Central de 

Higiene Pública. Entre as funções de controlar o exercício da medicina e inspecionar a vacinação, 

havia também o poder de polícia sanitária para averiguar lugares e práticas insalubres. Apesar 

da presença de algumas formulações higienistas anteriores a essa data, como o questionário 

elaborado pelo Senado da Câmara sobre as doenças recorrentes e suas causas no Rio de Janeiro 

com sete questões (FONSECA, 2008) das quais quatro se referiam à cidade fosse sobre seu sítio 

natural, sua morfologia ou seus hábitos urbanos, para o Eduardo Marques (1995, p. 58), é 

somente em meados do século XIX que se inaugura uma nova etapa da higiene pública no 

Brasil em que “o urbano se tornava o objeto principal de intervenção, e onde as ideias de 

prevenção e promoção da saúde estariam no centro das atenções”. Para Lúcia Silva (2012), é 

também nesse momento que há o deslocamento da preocupação da medicina do indivíduo 

para a cidade, discurso que nas décadas seguintes se consolidaria como senso comum. 

Como visto anteriormente, por meio da medicina social os médicos extrapolaram da escala 

individual para a escala coletiva e urbana, tratava-se não só da saúde do corpo e dos hábitos 

degenerativos das pessoas, mas também da salubridade das residências e da cidade. Suas 

formulações derivavam da medicina hipocrática e de novas ciências físico-químicas e sociais, 

envolvendo desde o movimento das populações até o dos astros, e objetivavam restaurar o 

equilíbrio do organismo urbano (BENCHIMOL, 2010). O saber sobre as doenças as relacionava 

principalmente com o meio e o ar; a estagnação era condenada por propiciar o acúmulo dos 

miasmas, gases provenientes da matéria em decomposição (MACHADO et al, 1978). Jaime 
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Benchimol (2010, p. 173) considera que ao se inventariar os componentes insalubres, eram 

elencados: 

Os pântanos eram considerados os principais focos de exalação de miasmas, 

os gases pestíferos que, supunha-se, causavam as doenças epidêmicas. Os 

morros impediam a circulação dos ventos capazes de dissipá-los. Deles 

desciam as águas dos rios e das chuvas que estagnavam na planície, sobre a 

qual se erguia a maior parte construída da cidade. (BENCHIMOL, 2010, p. 173) 

Além desses, inventariava-se os componentes sociais como a insalubridade das habitações 

coletivas “que funcionavam como fermentadores ou putrefatórios, liberando nuvens de 

miasmas sobre a cidade” (BENCHIMOL, 2010, p. 173) pela qual eram responsáveis tanto as 

sujeiras físicas e morais dos pobres que ali se amontoavam quanto a ganância dos proprietários 

dos imóveis. Eram condenados ainda usos como matadouros, açougues, mercados, fábricas, 

hospitais e prisões, assim como hábitos como o acúmulo de lixo nas ruas e praias e uso de valas 

a céu aberto.  

Se a medicina definiu o espaço urbano como caótico, é, de acordo com Lúcia Silva (2012), já a 

partir do plano da Comissão de Melhoramentos em 1876 que se constrói o discurso da ordem e 

progresso, a primeira no sentido de organizar a estrutura urbana e a segunda de introduzir 

maquinarias de conforto. Na oposição entre o arcaico e o moderno, contrapunha-se também 

uma cidade noturna, perigosa e feia existente a uma de aparência belle époque que se 

objetivava construir (CAMARA, 2010). No enfrentamento entre as duas, sobretudo após a 

proclamação da República (1889), têm-se uma subordinação: a ordem é entendida como 

condição para o progresso, pois “é em nome da construção, da preservação e da reprodução 

desta Ordem que se justificam todas as violências” (NEVES, 1994, p. 139).  
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Permanecia no projeto republicano, o velho desejo de modernização para inserção “no cenário 

mundial da civilização de matriz europeia” (SANTOS, 2001, p. X), porém adicionado de um 

imaginário burguês do fim de século. As novas elites republicanas buscavam demarcar a cidade 

como lugar estratégico do seu projeto político e social, criando “simbolicamente novos 

mecanismos de representação e distinção social” (RIBEIRO; CARDOSO, 1996, p. 59). A 

historiadora Julia O’Donnel (2008, p. 32) lista nesse imaginário, além da ordem e progresso, a 

modernidade burocrática e o positivismo, como “berço ideológico para a nova conjuntura 

política que invadia o universo do formalismo e da abstração burocrática”. A monarquia que era 

passado no campo político, também deveria ser ultrapassada no plano da vida cotidiana; 

progresso, civilidade e modernidade eram pré-requisitos inegociáveis para o ingresso no século 

XX, como afirma Julia O’Donnel: 

Nos primeiros anos do novo regime, população e governo tateavam em busca 

de mediações que consolidassem a nova conjuntura política enquanto prática 

social, numa tensão nada desprezível entre o apego ao velho e a sedução do 

novo. A cidade, lócus da deposição da monarquia, chamava para si a 

responsabilidade de receptora e doadora universal dos signos da vida 

cotidiana que se fazia, cada vez mais, pública. Nas ruas a República se 

realizava enquanto realidade vivida; e na República as ruas se realizavam 

enquanto universo sociocultural por excelência. Desta forma, o urbano 

despontava, ao lado das máximas da ordem e do progresso, como elemento 

simbiótico nessa equação para a qual a cidade era, mais que um espaço, 

uma causa. (O'DONNEL, 2008, p. 32, grifo nosso) 

Entretanto, tal projeto de modernização elitista teve como sua principal característica a não-

universalidade, pois não se propôs a resolver as questões sociais, baseando-se apenas na 

exclusão (RIBEIRO; CARDOSO, 1996). Como exemplo, pode-se citar a estratégia de contenção de 

epidemias, que se voltou sobretudo à febre amarela, que afetava a migração e os portos, em 

detrimento da tuberculose e das infecções gastrointestinais que atingiam os trabalhadores 
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(RIBEIRO; CARDOSO, 1996; PECHMAN, 1996). Além disso, o centro urbano foi “objeto de 

intervenção, regulação, instalação de infra-estrutura e embelezamento” (PECHMAN, 1996, p. 

334), destruindo as residências da população carente e agravando a crise de moradia, o que 

ocasionou a expansão para outras áreas e a formação dos subúrbios.  

Quanto ao higienismo e sanitarismo, cabe ainda acrescentar que muitas vezes os termos são 

usados como sinônimos, como por Verena Andreatta (2006) para quem há uma tradição 

disciplinar da medicina e engenharia denominada sanitária, que estaria na origem da 

urbanística. Porém, há autores como Maurício Abreu (2001) que enxergam dois momentos no 

desenvolvimento dessa tradição. O primeiro, higienista, sistematizado pelos médicos na Europa 

do século XVIII, que estabeleceu uma relação íntima entre a deterioração ou corrupção do meio 

natural e o surgimento dos surtos epidêmicos e que guiou a reflexão urbana brasileira da 

segunda metade do século XIX. E o segundo, sanitarista, sustentado pelas regras científicas do 

positivismo e defendido pelos engenheiros. A transição do verbo higienizar para o sanear teria 

ocorrido após a revolução bacteriológica pasteuriana em 1880 que desacreditou rapidamente 

os postulados do higienismo e, em especial, a teoria dos miasmas (ABREU, 2001). Para Nísia 

Lima e Gilberto Hochman (2004), mesmo após o advento da bacteriologia, algumas ideias 

higienistas persistiram, por exemplo, a definição do clima como fator determinante da nosologia 

brasileira. Esta inclusive ganhou força nas primeiras décadas do século XX, juntamente com a 

ideia de raça inferior. 

Segundo Robert Pechman (1996), o higienismo se esgotou no Rio de Janeiro no início do século 

XX como uma experiência urbanística de regeneração do corpo urbano e na hierarquização do 

corpo social, sem melhorar as condições de vida dos grupos marginalizados. Lúcia Silva (SILVA, 

2006, p. 33) destaca ainda que, na prática, mostrou-se restrito a disciplinarização e criação de 
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“ilhas de modernidade”. Eduardo Marques (1995) também afirma que as transformações 

higienistas foram concluídas nas primeiras décadas do século XX e gestaram as ideias que 

formariam o urbanismo moderno. Esse, de acordo com Lúcia Silva (SILVA, 2003), embora se 

assemelhasse às correntes anteriores nas práticas interventoras, possuía outro referencial que 

forneceria aos profissionais, aos discursos e aos procedimentos novas concepções de gestão, 

superando a “fase do urbanismo de embelezamento e melhoramentos urbanos” (RIBEIRO, 1996, 

p. 16). Para a autora (SILVA, 2006) as intervenções da década de 1920, em especial a derrubada 

do Morro do Castelo, são paradoxais. Ao mesmo tempo em que ainda agiram sob diretrizes 

higienistas e foram a última tentativa de criação de um cenário, marcaram o início do 

entendimento do espaço urbano como meio, ou ainda, segundo (PECHMAN, 1996, p. 355): 

uma concepção mais sistêmica de cidade, onde esta, em seu conjunto, 

aparece como um novo objeto de conhecimento, requalificando-se 

epistemologicamente e emergindo como objeto de uma disciplina 

pretensamente científica: o Urbanismo.  

3.2 PLANOS URBANOS DO RIO DE JANEIRO NO FINAL DO SÉCULO XIX 

3.2.1 Plano de Beaurepaire Rohan (1843) 

Em 1843, foi apresentado o relatório do engenheiro Henrique de Beaurepaire Rohan
10 

(Figura 2), 

considerado o primeiro plano urbanístico da cidade do Rio de Janeiro (ANDREATTA, 2006) ainda 

que produto de uma iniciativa de seu autor e não de uma demanda do Estado (SILVA, 2012). 

Ao mesmo tempo em que a Cidade Nova se consolidava em meados do século XIX, a cidade 

velha apresentou um crescimento demográfico acelerado, alta densidade e problemas de 

salubridade (ANDREATTA, 2006). A proliferação dos cortiços atingiu o entorno do Campo de 

Santana (PINTO, 2007) e se intensificou com o aumento do fluxo de imigrantes portugueses e 

r10 
Henrique Pedro Carlos de Beaurepaire Rohan nasceu em Niterói em 12 de maio 

de 1812, filho de Jacques Antonio Marcos de Beaurepaire, conde de Beaurepaire, e 

Maria Margarida Skeys de Rohan. Casou-se em São Paulo em 10 de agosto de 1848 

com Guilhermina Müller de Campos (BLAKE, 1883). Em 9 de junho de 1819, com 

apenas sete anos, tornou-se cadete por graça do rei Dom João VI e em 

homenagem aos serviços prestados por seu pai. Seguiu a carreira militar, atingindo 

o posto máximo de marechal em 30 de janeiro de 1890 (TELLES, 1994). Ingressou na 

Academia Militar em 1832, formando-se engenheiro em 1837. Foi Presidente das 

Províncias do Pará em 1856 e do Ceará em 1857, Ministro da Guerra no Gabinete 

Furtado, de 1864, Conselheiro de Guerra em 1876 e de Estado em 1887. Foi ainda 

ministro do Supremo Tribunal Militar, vice-presidente do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro e sócio de muitas outras associações científicas e literárias 

(BLAKE, 1883). Publicou em 1889 o “Diccionario de Vocabulos Brazileiros”. À época 

de apresentação do plano, o Visconde de Beaurepaire Rohan era Diretor das Obras 

Municipais (ANDREATTA, 2006). Faleceu em 19 de julho de 1894. 

Figura 2 

Henrique Pedro Carlos de Beaurepaire Rohan 

(ANDREATTA, 2008) 
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com o crescimento do número de alforrias dos escravos (CHALHOUB, 2006). O contexto do 

relatório é o Rio de Janeiro como capital do novo Império do Brasil que apresentava 

crescimento demográfico, aumento da densidade urbana e uma ainda incipiente presença de 

serviços urbanos e infraestrutura de transportes (ANDREATTA, 2006). A população era de 137 

mil habitantes, metade deles era mão de obra escrava (ANDREATTA, 2006). O núcleo urbano se 

concentrava no litoral portuário da Baía de Guanabara limitado pelos morros e brejos 

circundantes, o que agravava os problemas de salubridade com epidemias recorrentes 

(ANDREATTA, 2006). A ordem higiênica e sanitária estava na origem das preocupações 

urbanísticas, os especialistas médicos apontavam as deficiências no abastecimento de água e no 

sistema de esgotos por grande parte da gravidade e da disseminação das doenças (HAHNER, 

1993).  Porém, como aponta Fania Fridman (2012, p. 11), Beaurepaire Rohan foi além da síntese 

de consensos formulados pelo saber médico, acrescendo-a de um pensamento que teria 

inaugurado na burocracia uma nova mentalidade: 

O passo adiante foi manifestar a necessidade de abrir estradas e construir 

pontes no intuito de atrair fábricas, artistas e conhecimentos estrangeiros 

instaurando, assim, a ‘revolução econômica’ e uma nova sociedade, projetos a 

serem implementados e acompanhados pelos engenheiros.  

Essa nova burocracia colocaria em prática as premissas higienistas e se organizaria, dentre 

outras formas, na polícia urbana que se configurou como competência e, portanto, plataforma 

do poder municipal. Sobre o que Verena Andreatta (2006, p. 87) afirma: 

E deve-se lembrar que a atividade de polícia urbana se identifica ao conceito 

de ordem pública, cujos elementos característicos, segundo os esquemas 

liberais dominantes, eram a tranquilidade, a seguridade e a salubridade 

pública.  
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O relatório de Beaurepaire, apresentado à Câmara Municipal em 1843, é o primeiro documento 

depois da Independência a propor uma organização formal para a cidade do Rio de Janeiro 

(ANDREATTA, 2006), tendo-a como protagonista no processo de construção do Estado imperial 

e espaço “das idealizações e ações que tentavam atualizá-la tanto do ponto de vista funcional 

como estético” (SANTOS, 2001, p. IX). Verena Andreatta (2006) expõe que o plano é um 

exemplo da aplicação da engenharia militar barroca nas técnicas de urbanização moderna com 

propostas não só para a cidade construída, mas também para futuras áreas de expansão, além 

de aparentemente intencionar introduzir a malha geométrica hispano-americana na cidade de 

origem portuguesa. Segundo Margareth Pereira (2010), embora aquém dos padrões científicos 

atuais, o relatório revolucionou a forma de sistematizar o olhar sobre a cidade, definindo a nova 

importância que os engenheiros adquiririam nos debates urbanos: “De fato, Rohan manifesta 

uma firme convicção quanto ao papel ativo e propositivo que as elites técnicas devem ocupar 

no processo de modernização do país” (PEREIRA, 2010, p. 141). 

O documento partiu do diagnóstico da situação fundiária, com a utilização de uma planta 

cadastral, e buscou corrigir o crescimento desordenado e a insalubridade da cidade por meio de 

um traçado geométrico que atendesse aos ideais de modernização e à implantação de 

infraestrutura urbana (ANDREATTA, 2006; PINTO, 2007). Recomendava para as áreas 

consolidadas, e também para as áreas de expansão, o alargamento, prolongamento e 

pavimentação de vias, implantação de praças para mercados, a utilização de calhas nos 

telhados, calçadas com sarjetas de inclinação adequada para drenagem das águas pluviais, a 

drenagem do Campo de Santana, implantação de rede de abastecimento de água e canalização 

do mangue da Cidade Nova. Essa última proposta tinha a intenção de eliminar os miasmas dali 

provenientes, melhorando a qualidade do ar e permitindo a melhor ocupação da área, o que 
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viria a ocorrer apenas em 1854 com a execução do canal do Mangue pelo Barão de Mauá 

(PINTO, 2007).  Foram propostas 33 ruas para prolongamento, 23 para abertura, 8 praças para 

melhoria e outras 8 para criação (RABHA, 2010). Beaurepaire Rohan, buscando a salubridade e 

embelezamento, chegou a defender a demolição de quase um terço da área urbanizada do Rio 

de Janeiro (PEREIRA, 2010). Segundo Nina Rabha (2010), seriam afetados 5.657 imóveis ou 40% 

do total. Além disso, o relatório previu um aparato de fiscalização e manutenção das vias de 

ligação entre o centro urbano e as áreas de expansão para facilitar as transações comerciais. 

Nesse sentido, Beaurepaire Rohan propôs o Campo de Santana não mais como limite do núcleo 

colonial, mas como articulador entre a cidade velha e a Cidade Nova, entre os morros do 

Senado e da Providência, entre a zona produtora do estado e a zona de escoamento. 

Configurou-se, assim, uma nova centralidade impulsionadora da expansão no Campo de 

Santana (Figura 3) o que se confirmaria na segunda metade do século XIX, entre outros motivos, 

pelo estabelecimento de marcos institucionais e administrativos do poder naquele local 

(ANDREATTA, 2006; PINTO, 2007). 

Segundo Nina Rabha (2010), a análise de Beaurepaire Rohan foi sendo apropriada ao longo do 

tempo e as recomendações nortearam as ações posteriores da Câmara Municipal como 

abertura de vias e melhorias de estradas. Embora não tenha sido executado completamente, 

algumas diretrizes do plano se consolidaram na estrutura da Cidade Nova, na canalização do 

mangue e na nova centralidade exercida pelo Campo de Santana.  

Destaca-se ainda que uma das propostas executadas foi a transferência do matadouro da Praia 

de Santa Luzia, um “imundo telheiro, cercado de imundíssimas barracas, cujas evaporações 

produzem enfermidades endêmicas nas suas circunvizinhanças” (ROHAN, 1843 apud 

ANDREATTA, 2008, p.4) lá estabelecido desde 1777, para São Cristóvão. A antiga construção do 
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matadouro em Santa Luzia foi utilizada para abrigar o albergue de mendigos, um dos 

antecedentes da criação do Asilo de Mendicidade. 

Pode-se afirmar que o relatório de Beaurepaire Rohan foi pioneiro na formulação mais 

abrangente além de intervenções pontuais que, embora utilizando os argumentos da higiene, 

“construiu seu discurso com um olhar da engenharia” (SILVA, 2012, p. 136). Por isso mesmo, 

possibilitou os planos seguintes como o Plano da Comissão de Melhoramentos de 1876. 

 

 

 

 

Figura 3 

A cidade velha à direita e a cidade nova à esquerda, com o Campo de Santana ao centro, por volta de 1840 em figura de Nicolle Jr. Edward  

(ANDREATTA, 2006, p. 95) 
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3.2.2 Plano da Comissão de Melhoramentos (1875-1876) 

Já na década de 1870, em um contexto de transformações sociais e políticas ainda mais 

profundas, a cidade tornou-se espaço de intervenção, tendo o Estado como agente (SILVA, 

2012). Nesse momento, foi apresentado o plano da Comissão de Melhoramentos de 1876, 

constituído por dois relatórios elaborados em 1875 e 1876 pelos engenheiros Francisco Pereira 

Passos
11

 (Figura 4), Jerônimo Rodrigues de Morais Jardim e Marcelino Ramos da Silva. Os 

documentos recuperaram as ideias de Beaurepaire Rohan e, segundo Andreatta (2008), 

introduziram as ferramentas da urbanística contemporânea: alinhamentos, ordem edificatória 

figurativa e infraestruturas dos novos serviços urbanos. Tal plano é algumas vezes considerado 

como o primeiro plano urbanístico do Rio de Janeiro, por ser o primeiro a derivar de uma 

demanda do Estado, mais especificamente elaborado por uma comissão nomeada pelo 

Ministério dos Negócios do Império. 

O contexto do plano era um Rio de Janeiro consolidado como potência mercantil e receptor de 

imigrantes para substituição da mão de obra escrava, mas que ainda mantinha um centro 

desordenado, de densidade excessiva e precária infraestrutura, onde habitava grande parte de 

sua população de 235 mil pessoas (ANDREATTA, 2008).  Ainda pior, em 1875, 33.255 mil (14%) 

habitavam os cortiços, condenados pelos higienistas, que haviam crescido na última década a 

uma taxa mais alta do que a população total (HAHNER, 1993). Em algumas localidades a 

porcentagem era maior, a zona em torno do Campo de Santana na freguesia de mesmo nome 

possuía cerca de um quarto dos moradores em habitações coletivas (HAHNER, 1993). 

Deve-se ainda acrescentar a recorrência sistemática de epidemias; a febre amarela compareceu 

com um primeiro surto em 1850, com 4.160 vítimas fatais, para retornar com dois surtos graves 

em 1873 e 1876, causando a morte de 3.659 e 3.476 pessoas respectivamente (CHALHOUB, 

11
 De acordo com o esboço biográfico feito por Jaime Benchimol  (1992), Francisco 

Pereira Passos nasceu em São João do Príncipe, Rio de Janeiro, em 29 de agosto de 

1836. Filho do fazendeiro de café Antônio Pereira Passos, barão de Mangaratiba, e 

Clara Oliveira Passos. Casou-se em 1865 com Rita de Andrade. Em 1856, graduou-se 

em matemática na Escola Militar. Após isso, ingressou na carreira diplomática, 

permanecendo entre 1857 e 1860 em Paris. Lá frequentou os cursos de arquitetura, 

hidráulica, construção de portos, canais e estradas de ferro, direito administrativo e 

política da Escola de Pontes e Estradas e presenciou as obras de remodelação da 

capital francesa sob a direção de Georges Eugène Haussmann. De volta ao Brasil, 

dedicou-se às construções ferroviárias, com destaque para a fiscalização da 

execução da Estrada Ferroviária Santos-Jundiaí. Tornou-se consultor técnico do 

Ministério da Agricultura e Obras Públicas em 1870 e um ano depois foi enviado a 

Londres em missão diplomática, em companhia do Barão de Mauá. Retornando da 

Europa em 1873, foi residir em Petrópolis. Em 1874, foi nomeado engenheiro do 

Ministério do Império, período em que participou da Comissão de Melhoramentos. 

Entre 1876 e 1880, foi diretor da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Retorna a Paris por 

um ano e reside por igual período no Paraná para acompanhar as obras da linha 

ferroviária entre o porto de Paranaguá e Curitiba. Em 1884, envolve-se com o 

projeto de uma grande avenida central, elaborado por Giuseppe Fogliani, que 

embora não tenha saído do papel, foi uma antecipação do projeto da Avenida 

Central que executaria na sua gestão como prefeito entre 1902 e 1906. Faleceu em 

12 de março de 1913. 

Figura 4 

Francisco Pereira Passos 

(ASSISTÊNCIA, 1922) 
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2006). Houve ainda epidemias de cólera em diversas partes do Império em 1855 e 1856. 

Contribuindo para se compreender o contexto dos planos e das significativas mudanças em 

curso, Lúcia Silva (SILVA, 2012, p. 132) afirma: 

A década de 1870 é tida por vários autores (Abreu, 1988; Benchimol, 1992; 

Chalhoub, 2003; Carvalho, 1994) como divisor de águas, não só porque nos 

anos de 1870 a materialidade da cidade passaria a ser o laboratório de uma 

nova forma de pensar a intervenção na urbe, mas porque os problemas que 

assolavam a cidade estavam definitivamente deixando de ser da esfera 

privada para ser da alçada do Estado por conta da vitória da Lei do Ventre 

Livre, promulgada em 1871. O que interessa aqui para pensar a cidade são 

dois elementos intrínsecos à lei. O primeiro refere-se à derrota da noção 

senhorial que até então permeava aquela discussão, na medida em que essa 

concepção portava em si a ideia de um Estado não interventor em assuntos 

de ordem privada, tal como era pensada a escravidão; e o segundo a própria 

noção de escravidão. 

O plano da Comissão de Melhoramentos de 1876, ainda que não faça qualquer menção ao 

escravismo, já concebe a cidade fora dos moldes escravistas em um discurso relacionado ao 

ordenamento do caos urbano e ao progresso da cidade (SILVA, 2012). O primeiro relatório de 

1875 tratava da região da Cidade Nova, juntamente com o Andaraí, o Engenho Velho e São 

Cristóvão, áreas de expansão desde o início do século XIX. Para Fernanda Pinto (2007), o Plano 

da Comissão de Melhoramentos se aproximava do relatório de Beaurepaire Rohan por suas 

preocupações com as condições higiênicas e com a estética urbana, porém era mais detalhado, 

com uma melhor justificativa técnica e com maior alcance territorial. 

As metas da Comissão, como descritas por Margareth Pereira (2010), eram articular iniciativas 

urbanas já aprovadas, melhorando as condições higiênicas, facilitando a circulação, e 

embelezando e harmonizando as construções urbanas. Tais metas se legitimavam, para Lúcia 

Silva (2003, p. 19), por dois elementos: “modernização, vista enquanto embelezamento, e 
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moralização, concebida como luta contra a insalubridade”. Segundo Verena Andreatta (2008), os 

relatórios da Comissão de Melhoramentos podem ser resumidos sob quatro aspectos: a 

definição de uma estrutura urbana para a expansão da cidade, usando a técnica de 

alinhamentos; a fixação de algumas normas reguladoras da edificação, coerentes com o uso do 

instrumento urbanístico do traçado; a proposta de um esquema de drenagem das correntes 

afluentes das bacias do canal do mangue; e um programa de obras para formatação da frente 

portuária setentrional e da frente marítima meridional.  

Ainda que não fossem previstas intervenções na cidade velha de padrão colonial por falta de 

recursos financeiros e de regulamentação, necessários a desapropriação urbana (ANDREATTA, 

2006; BENCHIMOL, 1992), no plano se propunha a renovação da área central pelo deslocamento 

para fora dela das classes populares, por meio da expansão urbana possibilitada por bondes e 

trens e pelas amplas avenidas (ANDREATTA, 2006). 

A proposta principal para a região da Cidade Nova, onde seria construído no ano seguinte o 

Asilo de Mendicidade, era a finalização e prolongamento do Canal do Mangue “que no estado 

incompleto e de abandono em que se acha, é um foco permanente de infecções miasmáticas” 

(BENCHIMOL, 1992, p. 141), saneando os terrenos alagadiços do entorno (Figura 5). Mesmo 

considerando a totalidade territorial do plano, a canalização era fundamental por apoiar a 

estrutura urbana e viabilizar o estabelecimento de um porto moderno com a criação de um 

canal navegável acompanhado por vias e um ramal ferroviário da Estrada de Ferro Dom Pedro II, 

desviando o trânsito de mercadorias do centro de ruas estreitas e congestionadas (ANDREATTA, 

2008). A operação de canalização foi justificada pela Comissão de Melhoramentos tanto por 

motivos de saneamento quanto por razões de preparação de áreas para expansão urbana, 

Figura 5 

A Fábrica de Gás instalada pelo Barão de Mauá, Irineu Evangelista de 

Sousa, na rua do Aterrado (posteriormente rua Senador Eusébio e atual 

avenida Presidente Vargas) antes da execução do Canal do Mangue, 

observa-se a formação de charcos na área próxima a que seria edificado 

o Asilo de Mendicidade. Os dois edifícios são os dois únicos 

remanescentes da arquitetura do século XIX, construída no antigo 

mangue de São Diogo. 

(CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO , 

2005) 
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analogamente às propostas para arrasamento dos morros de Santo Antonio, do Senado e do 

Castelo (ANDREATTA, 2008) que ocorreriam apenas no início do século XX. 

O plano da Comissão de Melhoramentos definiu novos arranjos entre os profissionais que 

pensavam a cidade, construindo para os engenheiros um espaço diferenciado em relação à 

medicina, mais técnico e próximo ao aparelho estatal que se formava (SILVA, 2012). Logo, foi 

um conjunto de “ideias que era produto de um longo processo de transformações ocorrido nos 

campos profissionais da Medicina e da Engenharia, e na própria administração pública voltada 

para os problemas da cidade, incluindo aí a legislação” (SILVA, 2012, p. 134). Para Lúcia Silva 

(2012), as ideias higienistas anteriormente postuladas estavam a partir dessa década 

cristalizadas no senso comum e norteariam as transformações que ocorreriam nos primeiros 

anos do século XX.  

3.3 INTERVENÇÕES URBANAS DO RIO DE JANEIRO NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

3.3.1 Intervenções da gestão Pereira Passos (1902-1906) 

Como visto anteriormente, após a Proclamação da República (1889) a cidade emergiu 

definitivamente como uma causa (O'DONNEL, 2008), contrapondo-se à “cidade colonial 

atrasada, antiestética, suja e doente” (BENCHIMOL, 1992). A conjuntura do governo federal de 

Francisco Rodrigues Alves (1902-1906) foi o momento propício para a execução do projeto de 

modernização, remodelação e saneamento da capital federal, pois o terceiro presidente civil 

herdou um estado e um departamento administrativo estável (HAHNER, 1993): “o governo 

pacifista de Prudente de Morais, preparou o ambiente para Campos Sales, e este, por sua vez, 

tornou, com sua política financeira, capaz a época de realizações práticas que Rodrigues Alves 

inaugurou” (SILVA, s.d. apud BENCHIMOL, 1992, p. 211). Jaime Benchimol (1992), citando José 
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Maria Belo, acrescenta que a República chegava a sua fase construtiva e de estruturação 

econômica, após passar pela fase doutrinária e de estruturação jurídica. Os termos progresso, 

civilização, regeneração estética e sanitária foram mais uma vez convocados, servindo de 

instrumentos ao Estado e às classes dominantes e constituindo as metas do novo programa de 

governo (BENCHIMOL, 1992).  Sob o lema “O Rio Civiliza-se”
12

, iniciava-se um processo 

acelerado de remodelação da cidade. 

A situação física do Rio de Janeiro no início do século XX, descrita por Verena Andreatta (2006), 

era muito similar a dos planos anteriores, os problema urbanos continuavam se agravando com 

o crescimento cada vez mais acelerado da população que entre 1890 e 1906 aumentou de 

522.651 para 811.443 habitantes. A cidade já havia se expandido e ocupava uma área quase dez 

vezes maios do que a da cidade velha (ANDREATTA, 2006). As epidemias de febre amarela, 

varíola e peste bubônica continuavam a ocorrer; os registros das freguesias centrais de Santo 

Antônio e Santa Ana apontam que, em 1905, 61% dos casos de febre amarela daquele distrito, 

47% das ocorrências da peste, 48% dos casos de tuberculose e 38% dos casos de varíola 

ocorriam nas habitações coletivas (HAHNER, 1993). Ainda que baseada no censo de 1906, ou 

seja, após o início das intervenções, June Hahner (1993) estima que pelo menos um quarto da 

população residisse em algum tipo de moradia coletiva. 

Sob a liderança do agora prefeito Francisco Pereira Passos, a reforma empreendida tinha, de 

acordo com o historiador Nicolau Sevcenko (1983), quatro princípios fundamentais: o primeiro, 

na condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à sociedade tradicional; o 

segundo, na negação de todo elemento da cultura popular que pudesse macular a imagem da 

sociedade vista como civilizada; o terceiro na política de expulsão dos grupos populares da área 

central da cidade; e o quarto e último, no cosmopolitismo agressivo identificado com os 

12 
A interjeição, famosa na época, foi cunhada por Figueiredo Pimentel no periódico 

Gazeta de Notícias (O'DONNEL, 2008). 
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referenciais da vida parisiense em detrimento de uma cultura própria de traços coloniais. Dessa 

forma, para Robert Pechman (1996), o plano procurava gestar uma nova ordem urbana e a 

reedição do pacto social por meio da obra de renovação, justificada por uma política ainda 

higienista. Como os planos anteriores tiveram poucas de suas ações implementadas, foi a 

intervenção de Pereira Passos que melhor demonstrou a tradução brasileira das teorias 

urbanistas da Europa, a qual envolvia:  

enquadramento de tudo e de todos na lógica higienista da circulação e 

diferenciação; renovação urbana a partir dos princípios de melhoramento e 

embelezamento (cenário urbano) e, principalmente, a construção de uma 

imagem de capital civilizada como paradigma, projetando-se por todo o país 

e espalhando-se pelo resto do mundo. (PECHMAN, 1996, p. 333) 

Segundo Verena Andreatta (ANDREATTA, 2006), o tripé da intervenção foi o embelezamento, 

abertura de vias e a modernização do porto. Esta, a cargo do engenheiro militar Lauro Müller, 

foi realizada entre 1904 e 1910, associada a ela foi realizado o prolongamento do canal do 

Mangue, previsto desde o plano da Comissão de Melhoramento de 1875. Na antes 

desvalorizada área de mangue, agora se encontrava a avenida Francisco Bicalho, ou avenida do 

Mangue (Figura 6), a mais larga do Rio de Janeiro com 95 metros de largura e 1.380 metros de 

extensão, articulando o porto, a área industrial de São Cristóvão e o centro da cidade 

(BENCHIMOL, 1992). Outra avenida foi a Beira-mar, inaugurada em 1906, desenvolvendo-se em 

direção à zona Sul para onde já se expandia a malha urbana (O'DONNEL, 2008). Outras avenidas 

como a Mem de Sá e Salvador de Sá abriram caminho pelo centro da cidade, além de uma 

dúzia de ruas secundárias que foram alargadas e alongadas (HAHNER, 1993). No entanto, a 

avenida que mais afirmou a modernização e a civilização pretendida foi a avenida Central, atual 

avenida Rio Branco, cuja obra iniciou-se em 1903. Ela estava estrategicamente localizada, 

cortando a cidade velha entre as avenidas do Cais e Beira-mar (Figura 7), com 33 metros de 

Figura 6 

Canal do Mangue após a execução das obras 

(ERMAKOFF, 2008) 

 

Figura 7 

A avenida Central cortando a cidade velha 

(MUSSO, [191-]) 
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largura e 1.800 metros de comprimento (O'DONNEL, 2008). As edificações que se enfileiravam 

na avenida foram submetidas a um concurso de fachadas, que deveria servir de exemplo ao 

resto da cidade, tendo como resultado: 

uma eclética justaposição de estilos arquitetônicos, [...] um enfileiramento de 

influências estéticas que vinham da Renascença, passando pelo Classicismo e 

chegando até o Barroco, o que deixava claro o caráter peculiar da 

modernidade nas terras de São Sebastião. (O'DONNEL, 2008, p. 46) 

Criava-se assim o “cenário” (SILVA, 2006, p. 33), a “ilha de modernidade” (SILVA, 2006, p. 33), “o 

visual de cidade europeia” (HAHNER, 1993, p. 170), a “mini Paris” (PECHMAN, 1996, p. 350) que 

a elite desejava (Figura 8); se antes não havia “uma única rua que valesse a penas mostrar aos 

estrangeiros”, o Rio de Janeiro possuía agora “uma larga avenida que se estendia de mar a mar” 

(HAHNER, 1993, p. 171). Sessenta anos depois, quando a feição da avenida já havia se alterado 

com novos arranha-céus, a intervenção de Pereira Passos ainda era louvada: 

O plano de Passos, elaborado com ponderação, equilíbrio e largueza de visão 

de um verdadeiro urbanista, inaugurou uma nova etapa na História da Cidade. 

As artérias que criou deram desafogo ao tráfego e resultaram sempre de 

estudos cuidadosamente realizadas na prancheta que o Prefeito publicou em 

livro em 1906. As avenidas ajardinadas à beira-mar valorizaram as belezas 

naturais da Cidade e passaram a ser a sua atração mais procurada. Aí se fazia 

o corso de automóveis com a capota arriada, ou uma volta aos domingos em 

carros alugados a hora; e aos sábados, no Flamengo, no trecho da Rua 

Paissandu, concentrava-se à noite o footing elegante que à tarde demandava 

a Avenida Central e se detinha em aglomerações não menos elegantes nas 

salas de espera dos cinemas e nas sorveterias, nas quais as orquestras 

tocavam músicas românticas, com que se completava o quadro Belle-Époque. 

(QUATRO Séculos de Cultura, 1966, p. 138) 

Essas intervenções não se deram sem efeitos colaterais, Oswaldo Porto Rocha (1986) afirma que 

1.681 habitações foram demolias e cerca de vinte mil pessoas desalojadas. Essa população 

Figura 8 

O visual europeu da avenida Central em 1907 

(AVENIDA, 1907, p. 20) 
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recorreu a três opções de acordo com sua situação econômica, em síntese: os mais pobres 

abarrotaram ainda mais os cortiços restantes ou ocuparam as encostas dos morros, formando as 

favelas; os trabalhadores que podiam arcar com os custos do transporte migraram para os 

subúrbios da zona Norte; e os mais afortunados dirigiram-se para os novos bairros da zona Sul 

(HAHNER, 1993; ROCHA, 1986). A primeira opção foi constatada por June Hahner (1993) ao 

verificar que a média do número de moradores por habitação no bairro central de São José – 

correspondente a área atual entre a rua Sete de Setembro, a praça XV de Novembro e o começo 

da Lapa – subiu de 9,7 em 1890 para 19,2 em 1906, ou seja, quase duplicou, confirmando a 

afirmação de um médico da época de que “para cada estalagem destruída surgiam duas casas 

de cômodos ou mais” (HAHNER, 1993, p. 179). A ocupação das favelas, segunda opção, ocorreu 

segundo Oswaldo Rocha (1986) devido à valorização das habitações coletivas que sobreviveram 

às reformas e à precariedade e custo do transporte coletivo. Embora já existissem algumas 

favelas anteriores, sendo a mais conhecida a que se localizava no morro da Providência, é nesse 

momento que “essa prática de ocupação se sistematiza” (ROCHA, 1986, p. 90), utilizando-se até 

mesmo do “material marginal das demolições” (ROCHA, 1986, p. 90).  

Após as intervenções, as freguesias centrais interrompem bruscamente seu crescimento, que cai 

de 52% em 1906 para 3,89%, enquanto áreas suburbanas como o Engenho Velho apresentam 

no mesmo período uma taxa de 147,3%, como constata Oswaldo Rocha (ROCHA, 1986). Assim 

se deu a terceira opção, a migração para os subúrbios. Porém, o processo não ocorreu sem 

segregações:  

crescentes números tanto de ricos como de pobres mudaram para mais longe 

do centro da cidade, mas geralmente em direções opostas. Então, como 

agora, a zona norte do Rio de Janeiro continha áreas residenciais muito mais 

pobres e sem prestígio do que a zona sul da cidade. (HAHNER, 1993, p. 181) 
12

 A freguesia de São José correspondia a área entre a rua Sete de Setembro, a 

praça XV de Novembro e o começo da Lapa atual (HAHNER, 1993). 
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A zona norte cresceu em população duas vezes mais rapidamente que a zona sul, enquanto o 

número de habitantes da área central se estabilizou. Apesar desse crescimento, os serviços que 

foram tão bem estruturados na nova avenida Central, não se estenderam às novas áreas 

ocupadas. Enquanto lá, “a avenida não trouxe apenas o automóvel, mas também, junto com ela, 

vieram a luz elétrica, o gás canalizado, a água em grande quantidade, o fonógrafo, o 

cinematógrafo e os grandes magazines” (ROCHA, 1986, p. 100), acolá os serviços públicos 

continuavam atrasados (HAHNER, 1993). 

Apesar das intenções, a reforma Passos não transformou a cidade de forma definitiva, pois, 

embora os indivíduos tivessem pouca autonomia frente ao Estado, “organizaram espaços de 

manobras a partir dos quais forjaram táticas de sobrevivência particulares e dissonantes da ética 

do trabalho, do pensamento científico e racional vigentes” (CAMARA, 2010, p. 84). Tais espaços 

foram tanto físicos, como as favelas, quanto sociais, uma vez que as multidões passaram 

também a desfrutar os espaços de convívio abertos para as elites, porém sem conhecer ou 

aceitar “as convenções de comportamento que estavam implícitas nas intenções de seus 

idealizadores” (KESSEL, 2001, p. 92). Se como definiu Lima Barreto, a artificialidade da avenida 

Central se assemelhava a “uma mulata apertada em vestido francês”, tal vestido seria esgarçado 

pelos transeuntes populares, adquirindo contornos tipicamente brasileiros (O'DONNEL, 2008, p. 

50) (Figura 9). 

Figura 9 

Os transeuntes populares, aqui representados pela negra com cesto na 

cabeça à direita, percorrem a avenida Central de aspecto europeu 

(KESSEL, 2008, p. 72) 
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Plano de Beaurepaire Rohan (1843) 

Plano da Comissão de Melhoramentos (1875-1876) 

Reforma Passos (1902-1906) 
Figura 10 

Sobreposição da extensão urbana planejada em cada um dos três planos 

até aqui abordados, tendo como base litografia de E. Bauch, 1873 

(ANDREATTA, 2008) 
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3.3.2 Intervenções da gestão Carlos Sampaio (1920-1922) 

Segundo Sônia Câmara (2010), apesar da reforma Passos, percorrer o Rio de Janeiro em 1920 

ainda significava se confrontar com a miséria e com a carência dos serviços públicos. Esse 

cenário denegria a ideia de progresso, permanecendo o discurso da demolição do que era 

arcaico e de instauração do que era moderno: 

Lugar de proliferação da degenerescência, da perversidade e do crime, a 

‘cidade bárbara’ foi apresentada como cenário em que a pobreza e o atraso 

mostravam-se de forma intensa, sendo identificados, então, como doenças 

que ameaçavam a ordem. Para isso, reformas foram concebidas visando a 

efetuar, durante a década de 1920, a imposição de projetos que, ancorados na 

tônica civilizadora, confrontassem uma diversidade de agentes modeladores 

do espaço urbano e das relações sociais das classes populares. [...] Esses 

reformadores sociais estiveram envolvidos com projetos de reformas urbanas, 

educacionais e jurídicas a partir das quais inscreveram novas relações sociais 

no espaço da cidade. (CAMARA, 2010, p. 76) 

Percebe-se a partir do trecho acima que o entendimento da pobreza como doença causadora 

da degenerescência do meio, herdado ainda do higienismo, permanecia, porém as intervenções 

desenvolviam-se além da renovação estética e da repressão, aprofundando-se na educação, na 

melhoria das condições de vida da população e na reformulação administrativa (SILVA, 2003). 

O Rio de Janeiro possuía em 1920 1.147.599 habitantes e 3.534 logradouros (PECHMAN, 1996), 

enquanto o primeiro dado cresceu 42%, o segundo aumentou 82%
13

, denotando a expansão da 

malha urbana desde 1906. Carlos Kessel (2001, p. 19) descreve a capital como uma metrópole:  

Com mais de um milhão de habitantes, contava com 4.415 automóveis e era 

cortada por 417 quilômetros de linhas de bonde. Dispunha de 50 cinemas, 9 

teatros, 20 circos móveis e lia 24 jornais diários – 14 matutinos e 10 

vespertinos – além de 20 revistas semanais e 17 mensais. O intenso 

movimento comercial e financeiro era atendido por 44 bancos e 46 

companhias de navegação.  

Figura 11 

Carlos César de Oliveira Sampaio 

(KESSEL, 2008, p. 81) 

13 
Cálculo feito a partir dos dados do mesmo autor que indicavam 805.335 

habitantes e 1.943 logradouros em 1906. 

14 
De acordo com Carlos Kessel (2001), Carlos César de Oliveira Sampaio nasceu em 

13 de setembro de 1861 no Rio de Janeiro, filho de um pequeno comerciante 

português. Cursou entre 1875 e 1879 a Escola Politécnica de onde egressou com os 

títulos de engenheiro geógrafo, engenheiro civill e bacharel em Ciências Físicas e 

Matemáticas. Recém-formado, foi um dos sócios fundadores do Clube de 

Engenharia. Com apenas 20 anos, foi aprovado juntamente com o colega Paulo 

Frontin para ser professor de Mecânica Aplicada na Politécnica. Em 1884, passou a 

também lecionar matemática na Escola Naval. Iniciou seu envolvimento com a 

remodelação urbana do Rio em 1887 quando participou da concessão para 

arrasamento do projeto do Morro do Senado a convite de Luis Raphael Vieira 

Souto. Participou na mesma época como chefe de uma das turmas de trabalho do 

célebre episódio da água em seis dias, juntamente com Paulo Frontin. Com os 

outros dois engenheiros citados, formou em 1890 a Empresa Industrial de 

Melhoramentos do Brasil, responsável por projetos de modernização portuária e de 

transportes em todo o país. Na sua gestão, além do arrasamento definitivo do 

morro do Castelo e da Exposição Universal, realizou também o saneamento da 

lagoa Rodrigo de Freitas na área correspondente a atual avenida Epitácio Pessoa;  

construiu a avenida do contorno do morro da Viúva, a avenida Maracanã e a 

avenida do Exército; consolidou o bairro da Urca e canalizou os rios da Tijuca. 

Faleceu em 18 de setembro de 1930 em Paris. 
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O prefeito que assume o Rio de Janeiro no mesmo ano é Carlos César de Oliveira Sampaio
14

 

(Figura 11), após Milcíades Mário de Sá Freire se demitir, entre outros motivos, por sua política 

de austeridade econômica avessa às concessões e à realização de comemorações grandiosas no 

Centenário da Independência (1922) e por não se conformar com a passagem do Serviço de 

Higiene da esfera municipal para a federal (KESSEL, 2001). Como esclareceu o novo prefeito em 

seu discurso de posse, transcrito por Carlos Kessel (2001, p. 50), o momento era de ação, dando 

à cidade o ”asseio indispensável”, terminando as obras de embelezamento e pondo “em prática 

outros melhoramentos que, por um lado, permitam melhorar o que a arte humana não tem 

conseguido pôr à altura da beleza natural, e, por outro lado, sejam elementos financeiros para 

equilibrar o sistema financeiro do município”. Para o mesmo autor, o pensamento e a ação de 

Carlos Sampaio, como parte da elite não por nascimento, mas pela marca distintiva da educação 

(PECHMAN, 1996), só podem ser entendidos dentro do imaginário burguês no final do século 

XIX. Mais uma vez, o universo simbólico das reflexões anteriores sobre a cidade, composto pelos 

ideais de civilização, modernidade, saneamento, técnica, higiene, beleza, forneceria os subsídios 

necessários para as reformas dessa década. A concretização mais latente desse universo na 

gestão Carlos Sampaio foi o arrasamento definitivo do morro do Castelo (Figura 12): 

O morro do Castelo era, se é que se pode designar assim, a expressão 

territorializada do atraso com o que as elites desejavam acabar. O 

arrasamento permitiria não só apagar os vestígios do passado como, 

principalmente, incorporar esse mesmo território da cidade sob uma nova 

ordem. (SILVA, 2003, p. 47) 

O debate acerca do assunto não era novo. Em 1794, Azeredo Coutinho, o bispo de Elvas, já 

havia publicado a necessidade da derrubada do morro do Castelo por impedir o arejamento e 

atrapalhar a comunicação e expansão da urbe, defendendo o aterro entre a praia de Santa Luzia 

e a Glória, obra que seria custeada em parte pelo ouro que se acreditava existir no dito monte 

Figura 12 

Portão da antiga fortaleza de São Sebastião do morro do Castelo 

(ERMAKOFF, 2008, p. 162) 
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(KESSEL, 2008). Ainda em 1798, o Senado da Câmara propôs um questionário aos médicos 

sobre as doenças recorrentes e suas causas no Rio de Janeiro com sete questões (FONSECA, 

2008) das quais quatro se referiam à cidade fosse sobre seu sítio natural, sua morfologia ou seus 

hábitos urbanos. As respostas já apresentavam conteúdo higienista, entre outras diretrizes, 

condenavam o morro do Castelo (Figura 13).  Em 1813, o médico Manoel Joaquim Moreira, 

atribuía aos morros as moléstias da cidade, sendo o mais nocivo deles, o Castelo (KESSEL, 2008). 

Desde 1853, vigorava também uma portaria que proibia novas construções na localidade 

(KESSEL, 2001). A partir de meados do século XIX, com o aval reforçado dos higienistas, foram 

feitos diversos pedidos de concessão para o arrasamento do morro, entre os quais os do 

marechal Beaurepaire Rohan, do marquês de Barbacena, dos engenheiros Antônio Rebouças e 

Couto Ferraz (KESSEL, 2008). A primeira tentativa prática da derrubada ocorreu em 1890 por 

meio de uma concessão obtida exatamente por Carlos Sampaio e logo transferida à Companhia 

de Melhoramentos, a que ele pertencia, entretanto não foi executada devido à crise financeira 

que se seguiu ao Encilhamento
15

 (KESSEL, 2008). O próprio Carlos Sampaio comentou a questão 

em três artigos intitulados Os esgotos do Rio de Janeiro, apresentados ao IV Congresso Médico 

Latino-Americano, que apesar de datarem de 1909 ainda utilizam os mesmos argumentos dos 

médicos e engenheiros do século anterior: 

A nossa imensa baía, cercada dessas montanhas, constitui uma imensa bacia 

de evaporação, onde a ação dos raios solares facilita a formação de vapores 

[...] essas mesmas paredes, impedindo uma fácil e necessária ventilação, fazem 

com que estes vapores [...] aliás saturados de todos os gases deletérios, [...] 

não sejam removidos. A impureza do ar, a impureza do solo e a impureza da 

água, tal é a trilogia que deve ser evitada entre nós [... É necessário] ventilar a 

cidade e evitar a origem dos miasmas ou emanações [... procedendo] à 

extirpação dos pólipos que tanto concorrem para dificultar a respiração da 

nossa capital, pólipos fáceis de serem extraídos, aliás sem o perigo de 

reprodução, e que são formados por estas excrescências do solo, conhecidas 

sob a denominação de morro do Senado, morro de Santo Antonio e morro do 

15
 A política do Encilhamento foi o processo de especulação inflacionária ocorrido 

durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca (1889-1891), 

decorrente das medidas adotadas pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Tais 

medidas consistiam na disponibilização de créditos facilitados, garantidos por 

emissões monetárias, com o objetivo de estimular a industrialização no país. 

Entretanto, devido a especulação financeira, acabaram ocasionando crise 

econômica e aumento da inflação e da dívida externa (KESSEL, 2008). 

Figura 13 

Planta do morro do Castelo 

(KESSEL, 2008, p. 40) 
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Castelo [...] Nunca é demais insistir sobre a necessidade de remoção imediata 

desses morros, principalmente o do Castelo, que, servindo de pára-vento a 

toda parte central da cidade, já impediu de dar à Avenida Central a melhor 

orientação. Não há hoje quem desconheça a vantagem imensa que trouxe 

para a ventilação da City a abertura desta admirável artéria, que tanto 

concorreu para aformosear a parte principal do Rio de Janeiro, imortalizando 

o nome de Paulo de Frontin, glória da engenharia brasileira; e por aí se pode 

calcular os benefícios imensos que nos deve trazer o arrasamento, tão 

decantado, do morro do Castelo (KESSEL, 2001, p. 49). 

Carlos Kessel (2001) destaca que esse discurso contrapõe-se à ideia de que, após a reforma 

Passos, o Rio de Janeiro havia atingido padrões aceitáveis de salubridade, pois embora cite a 

avenida Central (Figura 14), considera-a uma amostra, uma intervenção pontual. Além disso, 

para o mesmo autor, o desbaste do morro, mesmo que na década de 1920, ainda se inseria no 

discurso higienista:  

o pensar e fazer governamental dos anos que se seguiram a Pereira Passos 

ainda estavam definidos pela mentalidade higienista, e o morro de há muito 

fora classificado como um dos obstáculos a vencer na busca do saneamento e 

do embelezamento do Rio de Janeiro. Para que se ocupar de um não-lugar, já 

condenado ao desaparecimento, numa morte anunciada desde o século XVIII? 

(KESSEL, 2008, p. 77-78) 

Assim, quando Carlos Sampaio passa a ocupar o cargo de prefeito, dispõe-se a concretizar o 

projeto de derrubada definitiva do morro do Castelo por ele recomendado sob os pontos de 

vista técnico, higiênico e estético. Somavam-se a eles, a necessidade de preparar a cidade as 

comemorações do centenário da Independência (KESSEL, 2001). Apesar do saneamento ser 

praticamente um consenso, a decisão não ocorreu sem debate; existiam alguns defensores da 

“colina sagrada” que advogavam por outra alternativa, a urbanização (SILVA, 2003). Segundo 

Lúcia Silva (2003), a destruição foi vitoriosa por associar o desmonte do morro ao ingresso na 

Figura 14 

Morro do Castelo nos fundos do atual Museu de Belas Artes e da 

avenida Central 

(Acervo IMS) 
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modernidade que, naquele momento, consistiria na capacidade técnica de submeter a natureza 

à ordem do trabalho e da cultura.  

A grande obra iniciou-se em novembro de 1920 (Figura 15), apenas quatro meses após a 

nomeação para prefeito, e iria extinguir com o morro de 63 metros de altura que ocupava uma 

área de 184.400 metros quadrados, estendendo-se pela área atualmente delimitada pela 

avenida Rio Branco e palas ruas de Santa Luzia, Dom Manuel e São José (KESSEL, 2008). As 

terras provenientes seriam lançadas da ponta do Russel à ponta do Calabouço – onde hoje se 

encontra o Museu Histórico Nacional – e no prolongamento da avenida Beira-Mar até Botafogo, 

contorna o morro da Viúva – atual avenida Rui Barbosa (KESSEL, 2001). 

O primeiro desses aterros definiria a área da Exposição Internacional de 1922, comemorativa do 

centenário da Independência, onde foi aberta a avenida das Nações e executados os quase vinte 

pavilhões
15

 encomendados a alguns dos mais renomados arquitetos da cidade – entre os quais 

se destacam Nestor de Figueiredo, Sylvio Rebechi, Morales de los Ríos Filho, Raphael Galvão, 

Gastão Bahiana, Arquimedes Memória e Francisque Cuchet (KESSEL, 2001). Os pavilhões 

brasileiros da exposição – havia outros catorze de países – eram destinados a exibir os principais 

produtos e atividades do Brasil, foram alguns deles o das Grandes Indústrias, Viação e 

Agricultura, Pequenas Indústrias e Caça e Pesca (KESSEL, 2001). Esses adotaram a linguagem 

arquitetônica neocolonial que pode ser associada a um modismo estético, mas também a 

afirmação de um ideal nacionalista, mesmo que cosmopolita (KESSEL, 2001).  

Entre a abertura em 7 de setembro de 1922 e o encerramento em 24 de julho de 1923, a 

Exposição Universal recebeu o estimado número de três milhões de visitantes, sendo duzentas 

mil pessoas somente na primeira noite (KESSEL, 2001). Cumpria assim sua função de vitrine 

15 
Os pavilhões que ainda existem abrigam atualmente o Museu Histórico Nacional, a 

Academia Brasileira de Letras, o Museu da Imagem e do Som e o Centro Cultural da 

Saúde. 

Figura 15 

Arrasamento do morro do Castelo 

(Acervo IMS) 
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dupla para os brasileiros conhecerem as “maravilhas” do estrangeiro e os visitantes do exterior 

avaliarem a riqueza e o potencial do Brasil. Para Carlos Kessel (2001, p. 61), além de vitrine, era 

também um espelho “onde a cidade e a nação pudessem buscar a imagem que 

verdadeiramente queriam e deveriam projetar, a imagem do progresso, da civilização, da 

higiene e da beleza”. Por meio da exposição, dos pavilhões que demonstravam os avanços 

tecnológicos, industrial e social brasileiros e dos diversos congressos científicos realizados no 

mesmo ano, integrava-se o Brasil às nações civilizadas do mundo, suplantando o atraso e a 

doença antes associados ao país (CAMARA, 2010). A modernidade era atingida ao colocar o país 

e a capital na ordem do universal, “fundado nas propriedades gerais, cientificamente 

construídas, relativas ao Homem e à Sociedade” (RIBEIRO, 1996, p. 18). A capital federal 

“consolidava sua posição de capital da ordem como progresso, fantasiava uma belle époque 

tropical e, como nunca, revelava-se uma cidade em trompe l’oeil” (CAMARA, 2010, p. 92) (Figura 

16). 

Apesar da determinação de Carlos Sampaio, o arrasamento definitivo do Morro do Castelo não 

estava concluído para a Exposição Universal, assim como a maior parte de suas obras não foi 

terminada antes fim do mandato em 15 de novembro de 1922 (KESSEL, 2001). A própria 

exposição só teve algumas de suas partes inauguradas durante o evento (Figura 17). Assim, 

como afirma Carlos Kessel (2001), o Brasil moderno nasceu prematuro e não esperou a morte 

do antigo para vir ao mundo. 

3.4 A SAÚDE 

A fim de cumprir o segundo objetivo específico e caracterizar o objeto da dissertação como um 

lugar de memória da saúde, esse subcapítulo se dedica a contextualizar as duas instituições, o 

Asilo de Mendicidade e o Hospital São Francisco de Assis, no campo da saúde e da assistência 
Figura 17 

Exposição Universal do Centenário da Independência (1922)  

(ERMAKOFF, 2008, p. 191) 

Figura 16 

Exposição Universal do Centenário da Independência (1922)  

(ERMAKOFF, 2008, p. 178) 
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pública no final do século XIX e início do século XX. Para isso, aborda-se a organização 

administrativa nesses momentos e os demais estabelecimentos que a compunham.  

3.4.1 O campo da saúde no Rio de Janeiro do século XIX 

A partir dos estudos de Maria Rachel Fonseca (2008) elaborou-se a breve reconstituição dos 

órgãos existentes no primeiro momento que se apresenta a seguir. No início do século XIX, as 

ações do campo cabiam ao Protomedicato, cuja existência foi relativamente curta e terminou 

em 1809, com o restabelecimento dos cargos de físico-mor e cirurgião-mor. Em 1828, esses 

cargos foram novamente extintos e as questões sanitárias passaram a ser de responsabilidade 

das câmaras municipais, por meio de posturas. A partir de 1843, as funções relativas aos portos 

tornaram-se de competência do Ministério do Império e as demais questões da saúde ficaram 

subordinadas à Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, a qual englobava as repartições 

de higiene e saúde, as juntas de Higiene Pública, os lazaretos de quarentena, o Instituto 

Vacínico do Império, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a Faculdade de Medicina da 

Bahia, além de todos os órgãos ligados à assistência sanitária. Salienta-se que foi a mesma 

secretaria a responsável pela criação do Asilo de Mendicidade, porém o mesmo se encontrava 

sob jurisdição da Chefia de Polícia, sendo somente mais tarde transferido para a Diretoria Geral 

de Higiene e Assistência Pública. Em 1850, foi criada a Junta de Higiene Pública devido às 

epidemias de febre amarela, cólera e varíola, sendo renomeada para Junta Central de Higiene 

Pública um ano depois. No fim do século, o serviço foi reorganizado em Inspetoria Geral de 

Higiene, responsável pelo serviço sanitário terrestre, e Inspetoria Geral de Saúde dos Portos. 

Como aponta Maria Rachel Fonseca (2008), percebe-se pela constante criação de novos órgãos 

públicos, nomeação de comissões e revisão de legislação, que havia preocupação com as 

questões de saúde, porém essas se mostraram pouco eficientes, “constituindo-se apenas em 
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medidas de higiene, e não propriamente em uma política de saúde pública” (FONSECA, 2008, p. 

34). A inexistência de uma política de saúde pública pode ser constatada também na assistência 

médico-hospitalar, então formada por algumas poucas instituições que ainda não constituíam 

uma rede, sendo diversas delas ligadas às irmandades e ordens terceiras e à filantropia. Quando 

a Corte portuguesa chegou ao Brasil, em 1808, o único hospital geral para atendimento aos 

desvalidos no Rio de Janeiro era o Hospital da Santa Casa de Misericórdia (SANGLARD, 2008). À 

época, funcionavam também o Hospital dos Lázaros, mantido pela Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Nossa Senhora da Candelária; o Hospital Real Militar e o Hospital Central da 

Marinha, destinados às Forças Armadas; e aqueles para irmãos leigos ou confessionais das 

diversas irmandades e ordens terceiras, como o Hospital da Venerável e Arquiepiscopal Ordem 

Terceira da Nossa Senhora do Monte do Carmo e o Hospital da Venerável Ordem Terceira de 

São Francisco da Penitência (ARAUJO, 1982; ASSISTÊNCIA, 1922). 

Nessa primeira metade do século, surgiram o Hospital da Venerável Ordem Terceira dos 

Mínimos de São Francisco de Paula (1813), o Hospital do Corpo de Bombeiros (1841) e o 

Hospital da Brigada Militar (1848) (SANGLARD, 2008). A partir de 1850, foram abertos o 

Hospício Pedro II para alienados (1841), seguido do Hospício de São João Batista da Lagoa 

(1852), Hospício de Nossa Senhora da Saúde (1853), Hospício de Nossa Senhora do Socorro 

(1855) e Hospital Nossa Senhora das Dores (1884) – todos ligados à Santa Casa de Misericórdia. 

Além deles, estabeleceram-se o Hospital de São João de Deus (1854), da Real e Benemérita 

Sociedade de Beneficência Portuguesa; o Hospital Paula Cândido (1853); a Policlínica Geral do 

Rio de Janeiro (1882); o Hospital de São Sebastião (1889); o Hospital Copacabana (1890); e o 

Hospital Evangélico do Rio de Janeiro (1896) (Quadro 1). 

Quadro 1 Hospitais do Rio de Janeiro no século XIX 

Nome Tipo de atendimento e público-alvo 

Complexo da Santa Casa de 

Misericórdia (Hospital Geral, Hospital 

Nossa Senhora das Dores e os 

Hospícios Pedro II, São João Baptista 

da Lagoa, Nossa Senhora da Saúde e 

Nossa Senhora do Socorro) 

Geral e específico, para toda a 

população 

Hospital da Brigada Militar Geral, para militares da Brigada 

Hospital do Exército Geral, para militares do Exército 

Hospital da Marinha Geral, para militares da Marinha 

Hospital do Corpo de Bombeiros Geral, para militares do Corpo de 

Bombeiros 

Hospital Copacabana Específico (beribéri), para militares da 

Marinha 

Hospital Evangélico do Rio de Janeiro Geral, para evangélicos 

Hospital dos Lázaros Específico (lepra), para toda a 

população 

Hospital Paula Cândido Específico (isolamento), para os 

marítimos 

Hospital São João de Deus Geral, para comunidade portuguesa 

Hospital São Sebastião Específico (isolamento), para toda a 

população 

Hospital da Venerável Ordem Terceira 

de São Francisco de Paula 

Geral, aos irmãos da ordem 

Hospital da Venerável Ordem Terceira 

de São Francisco da Penitência 

Geral, aos irmãos da ordem 

Hospital da Venerável Ordem Terceira 

de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo 

Geral, aos irmãos da ordem e 

empregados da Casa Real 

Policlínica Geral do Rio de Janeiro Geral e específico, para toda a 

população 

(SANGLARD, 2008, p. 138) 
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A partir daqui, discutem-se dois fenômenos ocorridos no campo entre século XIX e o início do 

século XX. O primeiro deles, relacionado ao Asilo de Mendicidade, foi a multiplicação de 

instituições de assistência de acordo com o fim a que se destinavam ocorrida no Rio de Janeiro 

ao longo do século XIX; embora o Estado tenha participado desse processo, a formação dessa 

incipiente rede ainda estava fortemente ligada às instituições religiosas e à caridade. O segundo 

processo, foi a gradativa medicalização desses espaços agora específicos, sobretudo pela 

inserção de uma terapêutica e da definição do hospital como um espaço de cura.  

A lista de instituições do primeiro quadro demonstra a multiplicação dos estabelecimentos que 

pode ser relacionada com a especialização das instituições em diferentes tipos de assistência, 

fenômeno que na França ocorrera ainda no final do século XVIII, como descrito por Michel 

Foucault (1979). Tal qual exposto por Magali Engel  (1998), segundo o filósofo francês, o 

internamento era no século XVII uma ferramenta de caridade e de exclusão dos indesejados ao 

convívio social, fossem eles doentes mentais; a população pobre, sem moradia ou trabalho fixo; 

os órfãos; os desviantes das práticas religiosas aceitas; os radicais políticos ou ainda pessoas 

com comportamentos sexuais anormais.  No Brasil, somente a partir de meados do século XIX, a 

hospitalização especializada foi inaugurada (SANTOS FILHO, 1991), criou-se diferentes 

estabelecimentos para cada público e tipo de atendimento: hospitais terapêuticos (e não mais 

de acúmulo), hospícios para os loucos, asilos para os indigentes sem condições de trabalho, 

orfanatos para os menores e assim por diante.  

Durante o Império, formou-se gradualmente pela intervenção do Estado uma rede de 

assistência por instituições que “apesar de submetidas à administração privada, sobretudo das 

irmandades das Misericórdias, recebiam subvenção e regulação públicas” (FREIRE; LEONY, 2011, 

p. 201). Segundo Gisele Sanglard (2008), em 1820 foi criada uma comissão para informar sobre 
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o atendimento na Santa Casa de Misericórdia que apenas em 1835 trouxe resultados, 

orientando sobre a necessidade de separação entre o hospital, o Recolhimentos das Órfãs e a 

Casa da Roda. O mesmo relatório traria outras consequências posteriores como a construção da 

nova sede do hospital e a criação do Hospício Pedro II, em 1852, especificamente para os 

alienados (SANGLARD, 2008), porém ainda pertencente à administração da Santa Casa de 

Misericórdia, o que só se modificaria após a Proclamação da República (1889). A mesma autora 

informa ainda que as epidemias a partir da década de 1850 obrigaram o governo a assumir a 

construção e administração de espaços para tratamento das doenças contagiosas. Além delas e 

das doenças mentais, são construídos afastados das cidades complexos hospitalares do tipo 

pavilhonar para outras doenças que necessitavam de isolamento, como a hanseníase e a 

tuberculose (COSTA et al, 2013).  

Considera-se que a especificação dos estabelecimentos e a complexificação do sistema 

assistencial ocorreram em todo o século XIX e determinaram inclusive a criação do albergue de 

mendigos e, posteriormente, do Asilo de Mendicidade, pois antes os mendigos incapazes de 

trabalhar devido a problemas físicos ou à idade, quando recolhidos, permaneciam na Santa Casa 

de Misericórdia. Salienta-se que os indigentes que eram capazes de trabalhar eram enviados à 

Casa de Correção, pois a mendicância era então considerada um crime
16

. Em 1888, também 

como parte desse processo de diferenciação das instituições, foi nomeada pelo Ministro da 

Justiça Ferreira Viana uma comissão para elaborar um plano geral de assistência pública que 

culminou na criação da Casa de São José para menores e na Colônia do Galeão para alienados 

(ASSISTÊNCIA, 1922).  

16 
A mendicância deixou de ser contravenção penal com pena de quinze dias a três 

meses somente com a lei n.º 11.983, de 16 de julho de 2009. Vadiagem permanece 

submetida à mesma pena, a extinção de sua tipificação como crime aguarda 

votação do Projeto de Lei 4668/04 pelo Senado desde 08 de agosto de 2012, 

quando a matéria foi aprovada pela Câmara. 
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O segundo processo, a medicalização desses espaços, decorria da necessidade de 

transformação dos hospitais em espaços de cura, pois eram anteriormente espaços 

desconectados da prática médica, como descreve Michel Foucault (1979, p. 57): 

Antes do século XVIII, o hospital era essencialmente uma instituição de 

assistência aos pobres. Instituição de assistência, como também de separação 

e exclusão. O pobre como pobre tem necessidade de assistência e, como 

doente, portador de doença e de possível contágio, é perigoso. Por estas 

razões, o hospital deve estar presente tanto para recolhê−lo, quanto para 

proteger os outros do perigo que ele encarna. O personagem ideal do 

hospital, até o século XVIII, não é o doente que é preciso curar, mas o pobre 

que está morrendo. E alguém que deve ser assistido material e 

espiritualmente, alguém a quem se deve dar os últimos cuidados e o último 

sacramento. Esta é a função essencial do hospital. Dizia−se correntemente, 

nesta época, que o hospital era um morredouro, um lugar onde morrer. 

No Brasil, a Santa Casa de Misericórdia do início esteve próxima dessa descrição, pois a ela 

cabia, segundo Renato Costa (2008), curar os enfermos; cobrir os nus; dar de comer aos 

famintos; dar de beber a quem tem sede; dar pousada aos peregrinos e aos pobres; enterrar os 

mortos. Algumas mudanças quanto à medicalização dos espaços começaram a ocorrer a partir 

de 1808 com a criação da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro que utilizou o 

Hospital da Santa Casa como hospital universitário, como esclarece Gisele Sanglard (2008, p. 56-

57): 

Por seu duplo papel de hospital público e privado, no Brasil as Misericórdias 

se transformaram, ao longo da história, em sinônimo de socorro médico. E foi 

justamente essa característica que as levou a representar um terceiro papel, o 

de hospital universitário, que por sua vez acabou por fazer com que a 

terapêutica ganhasse suas enfermarias. As que primeiro adequaram suas 

estruturas à ação da medicina terapêutica foram as Santas Casas da Bahia e 

do Rio de Janeiro, por abrigarem as mais antigas faculdades de medicina do 

país.   
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O processo de medicalização do Hospital da Santa Casa, como assinala a mesma autora, passou 

ainda pela já citada comissão formada após os questionamentos quanto à insalubridade da 

instituição realizados no âmbito das discussões da Assembleia Constituinte de 1823. Disso 

derivou a consequente separação entre loucos e doentes, as restrições à aceitação dos 

portadores de doenças contagiosas e dos incuráveis (SANGLARD, 2008). 

Segundo Gisele Sanglard (2008), o modelo assistencial baseado na ação das Santas Casas de 

Misericórdia em que Estado e Igreja se confundiam, foi herdado da colonização portuguesa e 

pouco se alterou até o início do século XX. Era um arranjo entre o poder laico e o poder secular 

que garantia um mínimo de assistência por meio de “instituições privadas que exerciam função 

pública” (FREIRE; LEONY, 2011).  A maioria dos estabelecimentos dependia da filantropia para 

sua manutenção, definida por Gisele Sanglard (2008) como toda e qualquer ação que visasse a 

minorar o sofrimento do pobre, podendo ser caritativa, ligada ao ideal cristão, ou laicizada. Ao 

se caracterizar como um assunto de ricos, ela representava não só o ideal cristão, mas também 

uma forma de exercício de poder e de resposta à demanda de assistência pública. Segundo Ana 

Paula Martins (2011, p. 31): 

Sabe-se que no Brasil as atividades públicas do cuidar estavam inicialmente 

ligadas à concepção moral da caridade cristã e sob a responsabilidade de 

homens e mulheres das classes mais privilegiadas. Os benemerentes eram 

pessoas que compartilhavam da ideia de que a pobreza era uma fatalidade e 

que cabia aos bons cristãos minorar os infortúnios dos pobres e 

desamparados. Esse entendimento encontrava abrigo não só no catolicismo, 

mas também nas redes de proteção e dependência formadas tanto pela 

sociedade senhorial quanto por outros grupos sociais, tais como o de 

escravos, libertos e pessoas brancas e pardas que viviam muitas vezes nos 

limites da pobreza, tendo que contar com a proteção de seus pares ou a 

caridade dos senhores e suas esposas benemerentes. 
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Esse também era o caso do Asilo de Mendicidade, embora criado por uma iniciativa do Estado, 

estava intrinsecamente ligado à ideia de caridade e dependeu da filantropia desde sua 

construção, por meio dos membros da elite que contribuíram com doações ou com seu 

trabalho, como o arquiteto Heitor Rademaker Grunewald que assumiu gratuitamente a direção 

das obras.  

De acordo com Ana Paula Martins (2011, p. 31), foi a partir do final do século XIX que o meio 

médico passou a defender a necessidade de organização da assistência pública “pelo poder 

público, racionalizada nos seus fundamentos científicos, objetivos e finalidades, e dotada de 

estrutura institucional, com pessoal técnico e administrativo”, não dependendo somente da 

caridade. Para Madel Luz (LUZ, 1984), a partir do final do Império formam-se Instituições 

Médicas de Saúde Pública, assim com letra maiúscula, cada vez mais centralizada pelo Estado. 

Para Gisele Sanglard (2008), “as últimas décadas do século XIX foram decisivas para que o 

hospital se tornasse o lugar da terapêutica, ou seja, para que ele fosse efetivamente 

medicalizado” (SANGLARD, 2008, p. 57), o que só ocorreria plenamente no Brasil na década de 

1920, como será visto no próximo subcapítulo. 

3.4.2 O campo da saúde no Rio de Janeiro do início do século XX 

O advento da República trouxe consigo novas forças que tornaram possíveis a implementação 

de medidas sanitaristas mais abrangentes, mesmo quando em conflito com os interesses da 

propriedade privada (CHALHOUB, 2006). Gisele Sanglard (2008) afirma que, entre estas novas 

forças surgidas na virada do século XIX para o século XX, estavam as transformações do ideário 

higienista a partir das descobertas da Microbiologia realizadas pelo cientista francês Louis 

Pasteur e da criação do instituto de mesmo nome. Segundo a autora, o modelo pasteuriano 

preventivo: 
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[...] extrapolou o âmbito da questão sanitária e da saúde, alterando 

radicalmente, pelo viés da higiene, a vida do homem urbano – suas moradias, 

o traçado das ruas etc. – e configurando-se como uma modalidade efetiva de 

controle do pobre e da pobreza. (SANGLARD, 2008, p. 47)  

As descobertas da Microbiologia forneceram justificativa para ações mais intervencionistas e 

autoritárias do que no período anterior (SANGLARD, 2008). Devido a calamidade da situação da 

saúde pública em todo o país no início do século XX – o Brasil como um “vasto hospital” 

(SANTOS, 1985), essas ações passaram a ser executadas pelo poder federal, contribuindo para a 

formação da estrutura político-administrativa do Estado nacional. Gilberto Hochman (1993) 

afirma que, ao contrário de algumas interpretações mais gerais, o fortalecimento do Estado 

nacional brasileiro, em detrimento dos poderes oligárquicos locais, se iniciou no período da 

Primeira República (1899-1930), uma vez que não estava totalmente formado ao fim do Império, 

nem surgiu apenas após 1930 com o governo de Getúlio Vargas. Segundo o mesmo autor, o 

aumento da centralização e intervenção do Estado não foi incompatível com a dominação 

oligárquica da República Velha e esteve intimamente atrelada ao estabelecimento de políticas 

de saúde pública. 

No início do século XX, o Rio de Janeiro encontrava-se em situação caótica apresentando 

problemas que já perduravam desde o século anterior: a proliferação de cortiços; a recorrência 

de epidemias de febre amarela, cólera e varíola; a falta de infraestrutura urbana; a dificuldade do 

transporte de mercadorias pelas ruas estreitas e tortuosas; a obsolescência do porto; entre 

outros. Para reverter essa situação, abriram-se duas frentes, a reforma urbana de Pereira Passos, 

vista no subcapítulo anterior, e, concomitantemente a ela, a reforma sanitária que ficou a cargo 

de Oswaldo Cruz na Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP)
17

.  

17 
A DGSP foi um órgão criado em 1897, ainda no período monárquico, sob 

jurisdição do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 
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Desta forma, entrelaçavam-se questões urbanas e sanitárias que foram tomadas como frentes 

de governo prioritárias pelo presidente Rodrigues Alves (1902-1906). A prioridade sanitária foi a 

erradicação da febre amarela na capital. Para isso, Oswaldo Cruz se utilizou de um modelo 

campanhista que dividiu a cidade em distritos sob jurisdição de delegacias de saúde que 

dispunham de uma polícia sanitária em número de mil e quinhentas pessoas (AMORA, 2006; 

BENCHIMOL, 1990). Esta polícia sanitária contava ainda com instrumentos legais de coação 

como a lei federal n.
o
 1261, o “Código de Torturas” (ABREU, 1911), aprovada em 31 de outubro, 

que estabeleceu a obrigatoriedade de vacinação antivariólica e desencadeou na Revolta da 

Vacina. Embora controverso, o modelo campanhista estabelecido cumpriu seu objetivo e foi 

então aplicado em outras cidades do país, em especial as portuárias (AMORA, 2006).  

Castro Santos (2003) identifica a reforma sanitária de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro no início 

do século XX, que visava combater as epidemias urbanas, como a primeira fase do movimento 

sanitarista do Brasil. Essa fase pode ser alinhada com a descrição de Gilberto Hochman (1993) 

do período até a década de 1910, em que a saúde não era uma agenda política prioritária, 

abordada apenas por suas instituições específicas e somente atingindo maior importância em 

situações de crise.  

Após esse momento de sanitarismo urbano, limitado às capitais e aos centros urbanos de 

importância, aconteceu um movimento de sanitarismo rural voltado às endemias rurais do 

interior do Brasil (SANTOS, 2003). Nessa segunda fase, ocorrida nas décadas de 1910 e 1920, 

revela-se, segundo Castro Santos (1985), uma força simbólica do saneamento dos sertões como 

parte da ideologia de construção nacional. Havia então duas correntes nacionalistas: a primeira 

preconizava o progresso das cidades, um Brasil moderno e europeização da população por 
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meio da imigração; a segunda identificava as autênticas raízes da brasilidade na figura do 

sertanejo, cujas condições de vida e saúde deveriam ser melhoradas (SANTOS, 1985). Ou ainda: 

o debate entre os modernistas opõe duas correntes formadas em torno da 

discussão de caminhos da nossa inserção nos novos tempos: de um lado, 

aqueles que acreditavam que a modernidade seria alcançada pela total 

incorporação do país à ordem urbana e industrial, para quem ser moderno era 

o mesmo que ser civilizado, cosmopolita, ou seja, estar atualizado com o 

mundo; de outro lado, os que propunham que o caminho da modernidade 

passava pela descoberta da nossa brasilidade e da nossa temporalidade. 

(RIBEIRO, 1996, p. 19) 

A publicação em 1916 do relatório de Belisário Penna e Artur Neiva sobre as péssimas 

condições de vida nos sertões marca um ponto de inflexão nesse processo por ter reacendido 

as discussões sobre essa parte esquecida do país, ainda que não tenha tido repercussões 

imediatas na política de saúde (SANTOS, 1985). Para Jaime Benchimol (1990), o relatório Neiva-

Penna assim como relatórios de Carlos Chagas forneceriam um embasamento sólido às 

denúncias que já haviam sido feitas em 1902 no livro Os Sertões de Euclides da Cunha. A viagem 

realizada pelos dois médicos, entre janeiro e julho de 1912, percorreu o norte da Bahia, sudeste 

de Pernambuco, sul do Piauí e todo o estado de Goiás, denunciando não só a péssima situação 

de saúde, mas também as relações sociais injustas.  A existência miserável de pobreza e doença 

do caboclo era parcialmente atribuída à sua exploração pelos coronéis e à negligência dos 

funcionários públicos (SANTOS, 2004). O relatório se distinguiu por atribuir à omissão e à 

negligência do Estado a responsabilidade por aquelas condições: “em última instância, às 

autoridades eram reputadas o abandono daquelas populações às endemias e, 

consequentemente, a impossibilidade de seu desenvolvimento” (SANGLARD, 2008, p. 125).  
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Sobretudo a após a publicação do relatório Neiva-Penna, a perspectiva médico-higienista da 

sociedade se transformaria numa questão da cultura e da política (LIMA; HOCHMAN, 2004). A 

questão que se colocava era a criação de mecanismos políticos “por meio dos quais as elites 

pudessem, em uma palavra, transformar a ‘idéia’ da reforma em ação governamental” (SANTOS, 

2004, p. 263). Ao citar a militância de Belisário Penna pelo saneamento de todo o território 

nacional como um projeto que só poderia ser executado de forma centralizada pelo poder 

federal, Ana Amora (2006, p. 89) afirma: 

Consideramos a importância dessa corrente para o posicionamento de um 

olhar crítico sobre as populações do interior e sua contribuição para a 

derrubada de mitos sobre a questão do desenvolvimento do País, trazendo a 

tona a importância do papel do Estado para a mudança das condições de vida 

e saúde do povo. A atuação de Belisário Pena foi fundamental para a difusão 

dessa perspectiva continental do Brasil e de revelar a verdadeira problemática 

das populações do seu interior. 

Castro Santos (1985) localiza em 1918 indícios do aumento da intervenção federal na saúde 

pública, foi também nesse ano que o professor da Faculdade de Medicina propôs na Câmara 

dos Deputados a criação de um ministério de saúde pública (CHAGAS FILHO, 1993). Gilberto 

Hochman (1993) identifica quatro fatores contribuintes para essa revisão das políticas de saúde 

que culminou na criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), em 1919. 

Primeiramente, cita os movimentos nacionalistas reforçados após a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) com destaque para a Liga Pró-Saneamento criada em 1918 por um grupo bastante 

heterogêneo, porém unificado pelo objetivo de melhoria das condições de saúde do país, 

incluindo o interior, por meio da centralização dos serviços sanitários em uma agência federal. 

Sobre a Liga de Saneamento, Gilberto Hochman (1993, p. 49) expõe que: 

É preciso reconhecer, portanto, o papel propagandístico e político da Liga na 

introdução da saúde pública no centro do debate político brasileiro, na 
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pressão por mudanças no papel do governo federal e na assessoria aos 

projetos de lei que visavam reformar as instituições do setor. E seriam 

membros e dirigentes da Liga, como Belisário Penna e Carlos Chagas, que 

dirigiram as agências federais que foram criadas no final da década de 1910. 

Não só propunham a reforma do Estado como se ofereciam para ocupá-lo 

enquanto técnicos e especialistas. 

O segundo fator foi a manifestação de instituições representativas dos médicos como a 

Academia Nacional de Medicina (ANM), que em seu relatório já em 1917 defendia a autonomia 

dos serviços de saúde pública e sugeria a criação de um ministério próprio. Tal proposta foi 

discutida nessa mesma época nos países europeus que realizaram conferências para 

regulamentar o controle sanitário. No mundo pós-guerra mais conectado, as epidemias e 

endemias deixaram de ter implicações apenas locais para adquirirem consequências 

econômicas, especialmente para um país exportador de alimentos e receptor de imigrantes 

como o Brasil (HOCHMAN, 1993). Essas influências e pressões internacionais constituem o 

terceiro fator apontado por Gilberto Hochman (1993). O último acontecimento que contribuiu 

para a definição da saúde como um campo de atuação nacional foi a morte do presidente 

reeleito Rodrigues Alves, no início de 1919, exatamente pela epidemia de gripe espanhola. Esse 

fato evidenciou a vulnerabilidade de toda população sem distinção de classe. 

Além disso, a epidemia de gripe espanhola, que causou dezoito mil mortes no Rio de Janeiro e 

trinta mil em todo país (BENCHIMOL, 1990), tornou aparente a fragilidade e inaptidão dos 

organismos públicos de saúde. O aumento das críticas à DGSP levou à deposição de seu 

presidente, Carlos Seidl (AMORA, 2006). Propiciou-se, dessa forma, um ambiente para uma 

revisão das políticas de saúde pública e a questão do saneamento estabeleceu-se como a 

plataforma de governo do novo presidente, Epitácio Pessoa (1919-1922): 
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A reorganização do serviço sanitário no Brasil impõe-se como medida de 

caráter inadiável a que se ligam os mais altos interesses nacionais de ordem 

ética, humanitária e econômica. Mais ainda: A necessidade urgente de 

combater as endemias rurais está hoje na consciência unânime da nação. Seria 

injustificável que a União continuasse indiferente aos prejuízos de toda ordem 

delas decorrentes e estimulasse, com essa indiferença, o desenvolvimento de 

um dos fatores mais perniciosos da inferioridade da nossa raça em algumas 

regiões. O homem dos campos, privado, nas zonas devastadas pelas 

endemias, da robustez e da normalidade orgânica necessárias, ressente-se de 

considerável diminuição no seu coeficiente de trabalho produtivo. (PESSOA 

apud CHAGAS FILHO, 1993, p. 161)  

O discurso cita a raça, composição étnica da população, que seria identificada à época como 

uma das mazelas do Brasil, ao lado da herança colonial e da ausência do poder público nas 

áreas de educação e saúde. Esse diagnóstico negativo foi, de acordo com Nísia Lima e Gilberto 

Hochman (2004), então recorrente no pensamento social brasileiro marcado também por 

dicotomias como litoral-sertão, saúde-doença e moderno-atrasado. A própria expressão “males 

do Brasil” não é só uma analogia com o discurso médico, “mas traz em si uma alusão à doenças 

como obstáculo ao progresso ou à civilização” (LIMA; HOCHMAN, 2004, p. 497). Eram 

necessárias ações afirmativas do governo quanto ao saneamento e saúde pública e o aumento 

da presença da autoridade pública em vastas áreas desassistidas do país, como afirmam os 

autores, o Estado deveria garantir uma identidade brasileira distinta daquela fornecida pela 

doença: 

O diagnóstico de um povo doente significava que, em lugar da resignação, da 

condenação ao atraso eterno, seria possível recuperá-lo por meio de ações de 

higiene e saneamento, fundadas no conhecimento médico e implementadas 

pelas autoridades públicas. Não bastava ter encontrado este ‘povo que ainda 

há de vir’ (Neiva e Penna, 1916:198), era urgente transformar esses estranhos 

habitantes do Brasil em brasileiros. A medicina, aliada do poder público, era 

instrumento fundamental para operar essa transformação. A ciência, em 

especial a medicina, propiciaria um alívio para intelectuais, que, até então, não 
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enxergavam alternativas para um país que parecia condenado, dada sua 

composição racial. (LIMA; HOCHMAN, 2004, p. 501) 

Para Castro Santos (2004), esse período posterior a 1915/1920 é dos mais importantes na 

história da saúde do Brasil, pois ela, juntamente com a educação, teve participação ativa na 

construção do Estado e de suas ideologias, especialmente a de salvação nacional dos males 

acima citados. O mesmo autor define três principais objetivos da reforma sanitária brasileira: “o 

desenvolvimento de uma base institucional para a pesquisa científica, criação de uma moderna 

administração da saúde pública e erradicação das doenças endêmicas e epidêmicas“ (SANTOS, 

2004, p. 252). Cabe lembrar que embora essa reflexão fosse propulsionada pela análise dos 

sertões, estes eram mais uma categoria social e política do que geográfica, “os ‘sertões do Brasil’ 

começavam no fim da avenida Central” (LIMA; HOCHMAN, 2004, p. 502). 

Nessa conjuntura, estabeleceu-se em 1919 o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), 

segundo o decreto n.
o
 3.987 de 2 de janeiro de 1920, reunindo a Diretoria Geral de Saúde 

Pública, o Serviço de Profilaxia Rural e a Diretoria Nacional de Saúde e Assistência Médico-Social 

e sendo composta por três diretorias e outras dez inspetorias especiais. Aquelas eram dedicadas 

à orientação e supervisão geral e essas às ações sanitárias (CHAGAS FILHO, 1993). Segundo Ana 

Amora (2006), o DNSP tinha como objetivo coordenar as ações de saúde pública em todo país, 

entretanto, atuou inicialmente de forma mais direta apenas no Distrito Federal e por meio de 

convênios em outros estados, especialmente com a colaboração da Fundação Rockefeller. 

Somente como o Código Sanitário de 1920, adquiriu maior poder para intervir em todo país. De 

acordo com Silva Júnior (2000, p. 65):  

O DNSP representa o marco da burocratização e centralização das ações de 

saúde, sob a égide do sanitarismo. Com um discurso técnico e humanitário, 
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revestido de prestígio científico e ideológico, suas propostas passavam ao 

largo, quase ilesas, das críticas políticas. 

Carlos Chagas
18

, diretor do Instituto Oswaldo Cruz desde 1917, foi conduzido também para a 

direção do DNSP pelo presidente Epitácio Pessoa. Tornava-se assim um legítimo sucessor de 

Oswaldo Cruz (CHAGAS FILHO, 1993). Entre os profissionais convidados por Carlos Chagas 

estava Raul Leitão da Cunha, diretor dos Serviços Sanitários Terrestres, que mais tarde atuaria 

no Hospital São Francisco de Assis. Com a reforma ocorreram a expansão dos serviços de saúde 

e o aumento da interferência do Estado, atuando nas áreas de saneamento urbano e rural, da 

higiene industrial e dos serviços de higiene materno-infantil (LUZ, 1984). Pela primeira vez 

ganharam importância no quadro nosológico do país as doenças de massa como malária, 

esquistossomose, verminoses, Chagas, tuberculose, bouba, lepra, tracoma e desnutrição, em 

detrimento das doenças pestilenciais, antes foco das ações. Ao contrário delas, que atingiam à 

população como um todo, aquelas estavam relacionadas às condições de vida e de trabalho 

(LUZ, 1984). Em resumo, Castro Santos (2004) aponta três consequências da reforma promovida 

por Carlos Chagas, a saúde pública foi um meio para a modernização da estrutura econômica e 

administrativa do Estado e dos estados; também foi instrumento de mudança controlada, 

contribuiu para alterações estruturais do perfil demográfico do país e para o dinamismo urbano 

e rural, ainda que “outorgada” pelas elites sem a participação popular; e contribuiu à construção 

da ideia de uma nacionalidade brasileira que inevitavelmente passava pela formação de 

indivíduos com consciência cívica, formação essa que dependia de melhores condições de vida. 

Para Madel Luz (1984), essa reforma ao mesmo tempo em que trouxe benefícios sociais, 

baseou-se no uso do poder coercitivo do Estado para sua implantação. Porém, como destaca 

Castro Santos (2004), o campanhismo, entendido como o envolvimento do Estado no combate 

a endemias e epidemias, foi mais brando do que o do período anterior de Oswaldo Cruz, a 

18
 Carlos Ribeiro Justiniano Chagas nasceu em 9 de julho de 1879 em Oliveira, Minas 

Gerais. Filho de José Justiniano Chagas, um tradicional fazendeiro de café e gado, e 

Mariana Cândida Ribeiro de Castro Chagas. Depois de fracassada tentativa de 

ingressar, a pedido da mãe, no curso de Engenharia em Ouro Preto, segue para o 

Rio de Janeiro em 1897 para entrar na Faculdade de Medicina. Sua tese de 

doutoramento para conclusão do curso médico abordou os aspectos 

hematológicos da malária e foi desenvolvida no Instituto de Manguinhos. Formou-

se em 1903 após o que abriu consultório no centro do Rio e trabalhou como médico 

da Diretoria Geral de Saúde Pública no hospital de Jurujuba, Niterói. Indicado por 

Oswaldo Cruz, assume a coordenação de medidas de profilaxia da malária no 

interior de São Paulo, nas obras da Companhia de Docas de Santos. Dois anos 

depois, combateu outra epidemia da doença no norte de Minas Gerais, onde se 

realizava o prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brasil entre o Rio de 

Janeiro e Belém. Ali, em Lassance, identificou, em barbeiros comuns na região, o 

protozoário da tripanossomíase americana. O micro-organismo foi nomeando T. 

cruzi em homenagem a Oswaldo Cruz e a enfermidade foi batizada de Doença de 

Chagas. Segundo Moacyr Scliar (2002, p. 88), “Chagas completava um trabalho 

extraordinário, jamais realizado na medicina: ele descobriria uma nova doença, 

identificara o agente causador e o mecanismo de transmissão”. Em 1910, a 

Academia Nacional de Medicina abriu uma vaga extraordinária para recebê-lo 

como membro titular. A partir de então, Chagas receberia diversas homenagens, 

títulos e condecorações, inclusive o título de doutor honoris causa da Universidade  

Figura 18 

Carlos Ribeiro Justiniano Chagas 

(Acervo COC-FIOCRUZ) 
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educação sanitária se sobrepunha à autoridade sanitária na concepção das ações. Conforme o 

autor, ele envolveu mais do que coerção, a disciplina dos profissionais e a organização dos 

serviços. Esses dois objetivos estavam intimamente relacionados com a necessidade de transpor 

o espaço que existia entre o atendimento médico e o despreparo da estrutura para apoiá-lo, era 

necessário implantar o novo modelo sanitário por meio de um hospital de alto padrão e uma 

escola de enfermagem (AGUINAGA, 1977). 

O hospital-modelo era justamente o Hospital São Francisco de Assis, que em sua nomeação 

mais burocrática assumia o título de Hospital Geral do Departamento Nacional de Saúde 

Pública. Segundo Carlos Chagas Filho (1993, p. 176): 

Esse hospital tornou-se padrão não só pela qualidade de seu corpo médico, 

mas também pela sua estrutura, na qual os serviços centralizados, como o do 

laboratório clínico e o de raios X, permitiam uma perfeita rotatividade na 

permanência dos pacientes no nosocômio. No novo hospital foi estabelecida a 

obrigatoriedade da necropsia, realizável somente com muita dificuldade nos 

outros hospitais do país. Tal serviço foi conjugado com a seção de anatomia 

patológica do Instituto Oswaldo Cruz e, diariamente, um dos técnicos, pela 

manhã, ao Hospital São Francisco para proceder à autópsia dos doentes 

falecidos, levando material para estudos microscópicos e catalogação em 

Manguinhos. [...] Além do mais, criou Chagas a Escola de Enfermagem Anna 

Nery, com o fito principal de dar formação a enfermeiras-visitadoras, 

instrumento indispensável para a boa execução de uma polícia sanitária, por 

intermédio de delegacias ou centros de saúde. 

Destaca-se ainda que a criação da Escola de Enfermeiras estava fortemente ligada à Fundação 

Rockefeller que enviou Ethel Parsons para a direção do Serviço de Enfermagem Sanitária e 

Louise Kienninger para a direção da escola. Essas instituições foram o espaço de realização da 

assistência pública pelo Estado, com padrões científicos. 

18
 (cont.) de Harvard e de Paris. Em 1917, assumiu a direção do Instituto Oswaldo 

Cruz que exerceu até sua morta em 1934.  Em 1918, foi encarregado pela 

presidência da República para combater a epidemia de gripe espanhola e a partir 

daí para a reforma sanitária, estabelecendo em 1920 o Departamento Nacional de 

Saúde Pública (DNSP) que dirigiu até 1926. Por duas vezes, em 1913 e 1921, foi 

indicado ao prêmio Nobel. A partir de 1923, foi membro do Comitê de Saúde da 

Liga das Nações. Foi membro de inúmeras instituições médicas e científicas no Brasil 

e no exterior. Faleceu subitamente aos 55 anos, por problemas cardíacos, em 8 de 

novembro de 1934. (SCLIAR, 2002; CHAGAS FILHO, 1993) 
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Segundo Gisele Sanglard (2008), foram criados por Chagas, à frente do DNSP, outros cinco 

hospitais e duas colônias: dois foram adaptados em edifícios existentes, Hospital Pedro II (1920) 

e Abrigo-Hospital Arthur Bernardes (1924), dois foram construídos com recursos fornecidos pela 

família Guinle, Hospital Gaffrée & Guinle (1924-1929) e Hospital do Câncer (inacabado); o mal 

começado Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e as colônias Juliano Moreira (1924) 

para alienados e de Curupaity (1922-1928) para leprosos. Em paralelo, sociedades beneficentes 

também estabeleceram suas instituições, como o Hospital Evangélico, Beneficência Espanhola, 

Hospital Albert Sabin e Amparo Feminino. Para a autora, não resta dúvida de que a década de 

1920 marcou um avanço na organização da assistência pública, porém, apesar dos discursos 

que a definiam como função do Estado, na prática permaneceu a dependência de um modelo 

filantrópico, devido à falta de recursos. Nesse processo, talvez o Hospital São Francisco de Assis 

seja a exceção, pois a pesquisa não encontrou qualquer registro de doação de filantropos (pelo 

contrário, muitas publicações sobre a abertura de crédito governamental) para sua adaptação, 

sendo ela negociada entre as instâncias municipal e federal.  
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4 DO ASILO DE MENDICIDADE AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

Esse capítulo se dedica especificamente ao objeto da dissertação, o edifício do atual Instituto de 

Atenção à Saúde São Francisco de Assis (HESFA), entre seu estabelecimento como Asilo de 

Mendicidade em 1876 e posterior adaptação para Hospital São Francisco de Assis em 1922. A 

primeira seção trata da conjuntura que tornou necessária a criação do asilo e a execução de 

uma sede própria para o mesmo. Em seguida, pretendendo cumprir o terceiro e quarto 

objetivos específicos, são abordados os aspectos institucionais do momento asilar, como 

regulamentos, problemas administrativos e o tratamento que a imprensa dispensava ao 

estabelecimento, adentrando brevemente na alteração para a função hospitalar. Os três 

subcapítulos seguintes explanam sobre a edificação propriamente dita, primeiramente sua 

localização na Cidade Nova, antigo mangue de São Diogo, do Rio de Janeiro e depois sobre as 

características, arquitetônicas físico-espaciais, programáticas e formais, sobretudo a 

configuração radial. Por último, e já à guisa de conclusão, ensaia-se sobre a significação cultural 

do HESFA a partir dos valores elencados no momento da sua preservação pelo IPHAN. 

4.1 ANTECEDENTES 

Como visto no segundo capítulo, na passagem da primeira para a segunda metade do século 

XIX, intensificou-se o processo de modernização do Rio de Janeiro. Sob o reinado de Dom 

Pedro II, iniciado em 1841, pretendeu-se dar uma organização moral à nação que a própria 

figura do imperador encarnava (ENDERS, 2008).  A busca pela europeização de hábitos sociais e 

padrões urbanos do Rio de Janeiro incluiu a classificação das classes perigosas à manutenção da 

ordem pública e à organização do trabalho; elas foram diretamente relacionadas às classes 

pobres, o que Sidney Chalhoub (2006) define como teoria da suspeição generalizada: os pobres 

carregariam vícios, os vícios produziriam malfeitores e os malfeitores seriam perigosos, do que 
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deriva que os pobres seriam perigosos, especialmente os ociosos. Tal entendimento pode ser 

percebido em debate da Câmara de Deputados do Império do Brasil de maio de 1888, citado 

por Sidney Chalhoub (2006, p. 21): 

As classes pobres e viciosas, diz um criminalista notável [identificado por Chalhoub 

como o M. A. Frégier, alto funcionário da polícia de Paris], sempre foram e hão de ser 

sempre a mais abundante causa de todas as sortes de malfeitores: são elas que se 

designam mais propriamente sob o título de – classes perigosas –; pois, quando 

mesmo o vício não é acompanhado pelo crime, só o fato de aliar-se à pobreza no 

mesmo indivíduo constitui um justo motivo de terror para a sociedade. O perigo 

social cresce e torna-se de mais a mais ameaçador, à medida que o pobre deteriora a 

sua condição pelo vício e, o que é pior, pela ociosidade.  

O mesmo autor afirma que é possível perceber nesses debates parlamentares a tendência de 

associar o gosto pelo trabalho ao bom cidadão, assim o indivíduo que vivia na pobreza por não 

conseguir acumular riquezas com o esforço de seu trabalho era, consequentemente, suspeito de 

não ser um bom trabalhador.  A ociosidade foi então considerada o pior dos vícios e uma 

ameaça à ordem social vigente (CHALHOUB, 2006). Magali Engel (1998) expõe que muitas das 

pessoas que vagavam sem trabalho pela cidade eram incluídas na abstrata categoria de vadios, 

sendo inclusive comum que os ordenadores associassem a recusa ao trabalho a distúrbios 

mentais. 

De acordo com Jaime Benchimol (1992), entre 1850 e 1870, a crise de habitações para as classes 

mais pobres da população e a multiplicação dos cortiços emergiram como traços característicos 

da vida urbana no Rio de Janeiro. Segundo Margareth Pereira (2010), no fim do século, as 

camadas mais pobres se fixam no centro que vinha sendo abandonado, sobretudo a população 

negra se amontoava nos cortiços. Complementando a partir de June Hahner (1993, p. 181) tem-

se que o pobre urbano era tratado como “fonte de desordens, doenças perigosas, força 
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muscular e bucha de canhão”, assim “como já acusava Luiz Rafael Vieira Souto, na esteira das 

lutas por maior distribuição de renda e justiça social: tornara-se difícil ser pobre no Rio de 

Janeiro” (SOUTO,1875 apud PEREIRA, 2010, p. 152). Junto a isso, pode-se dizer também que era 

grande a população de moradores de rua, que por ser ociosa e viver da mendicância constituía-

se em especial perigo social na visão da época como pode se pode verificar na citação abaixo:  

Em uma sociedade nova que começa a constituir-se, não se deve autorisar a 

vadiagem, a vagabundagem, concorrendo esses vícios para a destruição da 

moralidade e sendo obstáculos para o nosso progresso [...] O vagabundo é 

um criminoso e o mendigo, no mesmo caso, é ainda uma chaga que 

corrompe todo o corpo, e por isso devem em tempo ser evitados (VADIAGEM, 

1886, p. 1) 

Portanto, tornou-se necessário identificar e combater esses componentes perigosos com 

vigilância e controle (MACHADO et al, 1978). De acordo com Jaime Benchimol (1992, p. 279), a 

administração municipal não se propunha a resolver o problema dos moradores de rua, 

buscando apenas remover da cidade a “disfunção que a enfeava” e enclausurá-la na delegacia 

ou num asilo. Assim, para a modernização, ordenamento urbano e ainda para o controle do 

perigo representado pela ociosidade, fez-se urgente o estabelecimento de uma instituição para 

acolhimento da população pobre e sem residência fixa que vagava mendigando pela cidade. 

Essa necessidade era reivindicada nos documentos oficiais e também nos jornais: 

Requeiro que officie ao governo, pedindo-lhe providencias contra os 

mendigos e vadios que vagão a toda a hora do dia pelas ruas e praças da 

cidade e a noite se amontoão n'alguns lugares publicos onde praticão 

desordens e obscenidades.
20 

Seja como for, o Rio de Janeiro necessita um asylo de mendicidade e um 

recolhimento para as vagabundas... Porém que não se assemelhem com a 

cadeia do Aljube... Nem mesmo com a correcção... Quando chegará o dia de 

se tratar da reforma dos presos: e de obrigar ao trabalho esse enxame de 

20 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ). Códice 46.2.90. Nota não 

oficial, sem identificação do remetente ou destinatário, de 09 jun. 1841. 
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mendigos e mendigas, de gente sem profissão e de vagabundas que abundão 

por essas ruas! Não se nos responda que é fructa de todos os paizes. Embora; 

já é tempo de tomarem-se as medidas conducentes para certos 

estabellecimentos, que contribuem á morigerar a sociedade e corrigir os 

abusos dos máos costumes. (ESCÂNDALO, 1852, p. 3) 

Tenho lido alguns artigos no seu jornal a respeito do deploravel estado dos 

mendigos do Rio de Janeiro, que vivem quasi abandonados das vistas 

beneficas das autoridades, e só a custa da caridade publica se sustentam pelas 

ruas, com grave compromettimento da moralidade [...] Não duvido pois que 

no Brasil se podesse sem grande custo edificar um asylo para os mendigos, 

comtanto que houvesse um homem humanitário que se dispozesse a levar a 

effeito uma obra tão necessaria e tão digna da nação brasileira. O imperador 

do Brasil que se caracterisa pelo seu espirito de caridade e beneficiencia, 

estou certo que seria o primeiro a coadjuvar e a proteger com o prestigio do 

seu augusto nome uma obra que tivesse por fim melhorar a triste condição 

dos indigentes que percorrem inanidos de frio e fome as ruas da populosa 

capital do seu império. (A MENDICIDADE, 1856, p. 2) 

O “homem humanitário” que se apresentara ao Imperador D. Pedro II era na verdade três: José 

Antônio Freire de Andrade, Antônio Francisco de Castro Leal e João Francisco de Araújo Lessa 

propuseram a criação de um asilo de mendicidade em audiência com o Imperador Dom Pedro II 

em 1852, argumentando o relevante serviço que o estabelecimento prestaria à humanidade e à 

sociedade brasileira (ASYLO, 1852).  

No mesmo ano, esses senhores publicaram no Diário do Rio de Janeiro os estatutos do Asilo da 

Mendicidade que pretendiam fazer (ESTATUTOS, 1852), nos quais se estabeleceu, entre outros: 

o recolhimento de todo o indivíduo que for encontrado a esmolar, o caráter público da 

instituição e a localização próxima à cidade. Há até mesmo uma referência espacial e 

programática para a edificação: divisão em duas partes, contendo cada uma delas oficinas 

adaptadas a cada sexo, um refeitório, quartos espaçosos, uma latrina e pequenas celas. No 
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centro do edifício, deveria haver um oratório, ou capela espaçosa, com uma tribuna com gradil 

de onde os reclusos pudessem assistir aos atos religiosos.  

No ano seguinte, esses senhores, agora intitulados como Comissão Fundadora do Asylo de 

Mendicidade enviaram carta à Câmara Municipal, protestando contra a proposta de criação de 

um asilo provisório, o que cometeria a injustiça de lhes roubar a glória e os esforços que até 

então haviam empenhado. Nesse documento, a intenção ao mesmo tempo filantrópica e 

excludente da instituição fica bastante clara: 

Se V.S. como philantropos e amantes da prosperidade do Município, desejão 

fazer bem á humanidade, recolhendo e socorrendo os pobres indigentes 

d’esta Corte fazel-os desaparecer do meio da Sociedade que por sem duvida a 

flagelão e desmoralisão [...]
21

 

Em 1854, outro ofício do chefe de polícia, Alexandre Joaquim de Siqueira, à Câmara Municipal
22

 

sugeriu a criação do abrigo provisório para mendigos no antigo matadouro da Praia de Santa 

Luzia (Figura 19). No documento, foi ressaltada a urgente necessidade do estabelecimento de 

uma albergaria para acolher os mendigos, e assim evitar o “vergonhoso espetáculo” e a “offensa 

da decência publica”, acrescendo que, sendo os mendigos desvalidos, é obrigação do Estado 

socorrê-los. 

A preparação do matadouro ocorreu ainda no mesmo ano, com capacidade para setenta 

indivíduos sob o regulamento de ali recolher somente durante a noite os mendigos que fossem 

encontrados nas ruas, praças e adros de igrejas. Os doentes deveriam ser enviados à Santa Casa 

de Misericórdia e os em condições de trabalho para a Casa de Correção (ASSISTÊNCIA, 1922). 

Por esse primeiro regulamento, já é possível perceber que o albergue de mendigos fazia parte 

de uma rede de instituições de assistência pública que começava a se formar. Em 1855, após 

21 
AGCRJ. Códice 39.4.12. Carta de Antonio Francisco de Castro Leal e João Francisco 

de Araújo Lessa à Câmara Municipal em 26 jan. 1853. 

22 
AGCRJ. Códice 46.2.90. Ofício do chefe de polícia Alexandre Joaquim de Siqueira 

à Câmara Municipal em 05 jan. 1854. 

Figura 19 

Praia de Santa Luzia por volta de 1865 

(Acervo IMS) 
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uma epidemia de cólera, os mendigos passaram a ser mantidos reclusos e tornou-se 

responsabilidade do Estado sua alimentação e vestuário (ASSISTÊNCIA, 1922). Eram internados 

no Asilo da Mendicidade, “mendigos cegos, aleijados, inválidos ou accommettidos de moléstias 

incuráveis” (ASSISTÊNCIA, 1922, p. 449) indesejados na Santa Casa de Misericórdia e ainda 

alienados que fossem recusados no Hospício Dom Pedro II. Em publicação de jornal de 1862, 

pode-se perceber o olhar da sociedade à época sobre os mendigos: 

[...] um desgraçado com as pernas nuas, inchadas e cobertas de asquerosas 

chagas, dando-se em espetaculo para desafiar a charidade das pessoas que 

por alli passavam: temos ouvido fallar em asylo de mendigos, e entretanto por 

toda a parte os mendigos se apresentam estendendo a mão mirrada, 

implorando uma esmola. (A POLÍCIA, 1862, p. 1) 

No mesmo texto, pediu-se ainda pelo melhoramento da então albergaria ou pela criação de um 

estabelecimento regular. Como foi relatado na publicação Assistência Pública e Privada do Rio 

de Janeiro, a albergaria era inadequada e se encontrava superlotada, chegando a abrigar 329 

indivíduos: 

[...] a verdade é que, decorridos 20 annos de existência, não passava ainda a 

Albergaria de uma tentativa, não podendo positivamente continuar naquelle 

acanhado edifício, de propriedade particular, constantemente reclamado pelo 

dono e sem proporções para o seu fim. (ASSISTÊNCIA, 1922, p. 449) 

Ou em tom mais dramático:  

Aquelle casarão repugnante que existe na Rua Santa Luzia, é onde um 

particular nem sequer ousaria metter lá dentro um cavalo de estimação, 

abrigou – por muitos anos, e a titulo de interinidade como é de praxe dizer-se 

entre nós , quando as cousas têm um fim quase perpetuo destino, – perto de 

trezentos mendigos, loucos, vagabundos, empilhados como arenques de 

fumo, comendo, bebendo, dormindo e trabalhando na mesma sala, desfiando 

a vida e a estopa, como quem tivesse a consciência que uma e outra, erão 
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tarefas demasiadamente longas. [...] Este matadouro não acabou naquela data, 

continuou até o anno de 1879, com a diferença de que, em lugar de se 

chamar matadouro, começou a chamar-se de Asylo! Durou esta chaga em 

toda a sua hediondez perto de 24 annos! (FOLHETIM, 1879, p. 1) 

A lei n.º 2670, de 20 de outubro de 1875, definiu o orçamento para os anos de 1876-1877, 

destinando a verba de cem contos de réis para a construção de um asilo. No mesmo ano, André 

Augusto de Pádua Fleury
23

 e Heitor Rademaker Grunewald
24

 foram comissionados para visitar 

estabelecimentos penitenciários na Europa. O aviso do Ministério dos Negócios da Justiça 

publicado em 28 de maio de 1875 estabeleceu: 

Convindo organisar trabalhos preparatorios para a reforma completa das 

nossas prisões no intuito de se adoptar o systema que melhor combine os 

meios de intimidação com os de correcção do condemnado, o governo 

imperial encarrega a V.S. de visitar os principaes estabelecimentos 

penitenciarios da Belgica, Hollanda, França, Italia e especialmente as prisões 

da Inglaterra, Irlanda, Allemanha e Suissa. [...] e apresentará tambem um plano 

de asylo de menores desvalidos, vadios ou mendigos. Offerecerá um projecto 

de regulamento para deposito de mendicidade com planta e orçamento do 

edificio respectivo. Para auxiliar a V.S. É nesta data nomeado o architecto 

Heitor Rademaker Grunewald, que o acompanhará nas visitas dos 

estabelecimentos penitenciarios e correccionaes, incumbido da parte relativa á 

construcção e architectura dos mesmos estabelecimentos. (PRISÕES, 1875, p. 

2) 

Após a apresentação do projeto pelo arquiteto, foi escolhido para alocar a construção o terreno 

da rua Visconde de Itaúna, pertencente à Casa de Correção, que também deveria fornecer 

material e pessoal para a obra, uma vez que o orçamento de cem contos de réis era insuficiente 

para a execução da edificação. Parte do terreno foi doada pelo Barão de Pirassununga 

(AGUINAGA, 1977). O terreno, localizado na Cidade Nova, cumpria ainda a recomendação de 

afastar das áreas centrais densamente ocupadas esse tipo de estabelecimento, por sua 

caracterização como emanador de doenças.  

23
 André Augusto de Pádua Fleury nasceu em Cuiabá em 18 de agosto de 1830, filho 

do tenente Antônio de Pádua Fleury e de Augusta Rosa Gandel. Graduou-se em 

1853 no curso de ciências sociais e jurídicas em São Paulo. Após trabalhar como juiz 

municipal em Goiás, retornou ao Rio de Janeiro para trabalhar na Diretoria de 

Negócios da Justiça, chegou a ser diretor-geral e conselheiro do Imperador. Foi 

nesse período que realizou a viagem à Europa para pesquisar sistemas 

penitenciários, representando o Brasil no Congresso Penitenciário Internacional em 

Estocolmo em 1878. Participou também da Comissão Inspetora da Casa de 

Correção da Corte em 1874. (BLAKE, 1883) 

24
 O arquiteto, às vezes citado como engenheiro, Heitor Rademaker Grunewald é de 

biografia pouco conhecida (SOBRAL FILHA, 2009). Nasceu no Rio de Janeiro em 05 

de agosto de 1834, filho de Jorge Grunewald e Carlota Carolina Rademaker. Casou-

se em 09 de outubro de 1869 com Emília Augusta Guimarães com quem teve sete 

filhos. As informações sobre sua atividade profissional se restringem à participação 

em obras de estradas e estações ferroviárias (TELLES, 1994) e de um projeto não 

executado para o Campo da Aclamação com seu irmão mais velho Jorge 

Rademaker Grunewald (SEGAWA, 1996). Apesar de algumas vezes Heitor ser citado 

como autor do projeto de reforma da Estação de Ferro Pedro II em 1870, Pedro 

Carlos da Silva Telles (1994) e Sergio S. Morais (MORAIS, 2002) atribuem essa obra 

ao seu irmão Jorge, arquiteto formado pela Escola de Belas-Artes de Paris (PEREIRA, 

2002). Encontraram-se também atividades como agrimensor no Espírito Santo 

(RELATÓRIO, 1859) e na exploração de cobre e outros minerais em Iporanga, São 

Paulo (NOTICIÁRIO, 1886). Heitor Rademaker Grunewald faleceu aos setenta anos 

em 23 de janeiro de 1904, sendo estranhamente registrado como empregado do 

comércio no seu atestado de óbito. As informações sobre a vida pessoal de Heitor 

Rademaker Grunewald foram conseguidas graças à atenção de Sonia Madruga, 

descendente do arquiteto, e ao arquivo e orientação dos membros do Colégio 

Brasileiro de Genealogia, com destaque para Regina L. Cascão Viana de Souza, 

Guilherme Serra Alves Pereira e Attila A. Cruz Machado. 
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4.2 ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

A pedra fundamental do Asilo da Mendicidade foi lançada em 6 de agosto 1876 na presença da 

Princesa Imperial Isabel, então Regente; do Príncipe Luis Felipe D’Orleans, Conde d’Eu; do 

ministro e secretário dos negócios da Justiça conselheiro Diogo Velho Cavalcanti de 

Albuquerque; do vigário-geral reverendo Monsenhor Felix Maria de Freitas Albuquerque; do 

chefe de polícia Miguel Calmon du Pin e Almeida; e do diretor da Casa de Correção Luiz Vianna 

de Almeida Valle (ASYLO, 1876). 

As obras ocorreram sob direção do arquiteto Heitor Rademaker Grünewald e, em 10 de julho de 

1879, o Asilo da Mendicidade foi inaugurado pelo Imperador Dom Pedro II (Figura 20) ainda 

inacabado (ASSISTÊNCIA, 1922) e, mesmo assim, louvado na imprensa não como um 

“adiantamento relativo; mas um progresso absoluto” (FOLHETIM, 1879, p. 1). A direção do asilo 

coube ao chefe de polícia, Tito Augusto Pereira de Mattos, até que fosse formulado o respectivo 

regulamento (ASSISTÊNCIA, 1922), o que ressalta que a função do asilo não era meramente 

assistencial e caridosa, mas também ordenadora.  

A parte até então edificada forneceu cento e vinte vagas para internos, porém foram 

transferidos para lá os duzentos e sessenta indigentes que já se encontravam no albergue 

provisório de Santa Luzia e ainda os velhos e alienados que estavam na Casa de Detenção 

(ASSISTÊNCIA, 1922). Assim, apesar das intenções de ordenamento e modernização, o Asilo 

iniciou sua história incompleto, superlotado, sem funcionários, sem verba suficiente e em 

condições inadequadas, abrigando mais do que o dobro de sua capacidade.  

Devido a essa situação, o diretor e chefe de polícia L. B. Correia de Menezes instituiu em 1880 

um regulamento provisório que definia o internamento de indivíduos enviados pela polícia dos 

Figura 20 

Placa comemorativa da inauguração do Asilo de Mendicidade que 

conforme reportagem (ASYLO, 1879) se encontrava no saguão do 

mesmo 

(Acervo FMIS-RJ) 
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dois sexos que “não podendo trabalhar, andassem pelas ruas a implorar a caridade pública” 

(ASSISTÊNCIA, 1922, p. 450), sendo vedada a admissão de pessoas que pudessem trabalhar ou 

tivessem quem as sustentasse. O médico da Casa de Correção visitaria o estabelecimento pela 

manhã para examinar os internos e tratar dos alienados, recolhendo à enfermaria os que 

pudessem ser ali tratados e enviando ao “Hospital da Misericórdia ou ao Hospital da Saúde” os 

que não pudessem. Os asilados teriam direito a “certos e determinados cuidados hygienicos e 

nos dias uteis se applicariam a alguns trabalhos” (ASSISTÊNCIA, 1922, p. 450). Sabe-se que em 

1881, havia 188 asilados, sendo 120 homens e 68 mulheres (O SENHOR, 1881). No entanto, 

mesmo com o regulamento provisório, os problemas continuaram e a insuficiência da 

instituição era questionada, às vezes com humor, nos jornais: 

Nós pedimos ao Sr. ministro do império, sob cuja jurisdicção este asylo existe 

com todas as suas hediondezas, que nos livre dessa malta de pedintes, que 

nos encommodam na rua, nos cafés, nos clubs, em toda a parte por onde 

andamos. V. Ex. é rico, Sr. Antunes Maciel; V. Ex. possue para mais de seis mil 

contos de réis, póde dar esmolas; quando nós somos uns bohemios, uns 

rapazes de muito coração, mas de pouco dinheiro. Livre-nos V. Ex. dessa malta 

de pedintes. Não se esqueça que nós temos um asylo de mendicidade. Agora, 

se é para inglez ver... não está aqui quem fallou. (MENDICIDADE, 1883, p. 3) 

Já em 1882, a internação dos menores no Asilo de Mendicidade foi questionada, pois ali 

permaneceriam “em plena ociosidade e na escola do vício e da mais requintada imoralidade” e 

se tornariam “o germen fatal dos capoeiras e ratoneiros”, sendo proposta pelo chefe de polícia, 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, a criação de uma sucursal do asilo apropriada para as 

crianças (PARA, 1882).  

Foi somente em 6 de setembro 1884 que entrou em vigor o regulamento definitivo por meio do 

decreto n.
o
 9.274, admitindo quatro classes de internos: menores de catorze anos abandonados; 
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indigentes, velhos e incapazes dependentes da caridade; os indigentes que se apresentassem 

espontaneamente e comprovassem sua situação; e os alienados
25

 “não-furiosos”
 
que não 

fossem recebidos no Hospício Dom Pedro II. Segundo o regulamento, os internos recebiam 

uniformes que eram obrigados a trocar após o “banho geral”, realizado às quintas-feiras e aos 

domingos, e cortavam os cabelos, barbas e unhas pelo menos uma vez por mês. O trabalho era 

compulsório, sendo que dois terços do rendimento decorrente permaneciam com asilo e o 

outro terço era entregue ao asilado por meio da Caixa Econômica Federal. As punições previstas 

excluíam os castigos físicos, incluindo aumento do trabalho, restrição alimentar, jejum de pão e 

água e isolamento por até oito dias. Quanto à administração, compunha-se de um diretor, um 

capelão, um médico, um porteiro, um escrevente, um enfermeiro, uma enfermeira, um servente, 

um cozinheiro e um guarda de material. O Decreto nº 9.317, de 11 de Novembro de 1884, criou 

a Associação Promotora do Asilo da Mendicidade
26

, reforçando que, embora uma iniciativa do 

Estado, o asilo dependia da filantropia, porém mais curioso ainda é o fato de os filantropos 

serem também membros do governo, alguns deles ligados diretamente à instituição como o 

Ministro da Justiça, Francisco Maria Sodré Pereira, e o chefe de polícia, Tito Augusto Pereira de 

Mattos. As demais pessoas participavam com a doação de pequenas quantidades de dinheiro 

arrecadada pelos tenentes da guarda urbana (OS SENHORES, 1884) e os pequenos 

comerciantes de outras formas como a entrega de roupas e calçados, mantimentos, remédios, 

máquinas de costura, entre outros. A associação protetora do asilo arrecadou 35 contos de réis, 

além dos 157,5 que já haviam sido fornecidos pelo governo
27

 até aquele momento. 

Esse mesmo ministro em visita ao asilo concluiu que a parte construída do projeto era 

insuficiente, não podendo “absolutamente comportar o grande número de asylados (cerca de 

400), nem permitte as subdivisões imprescindiveis para os diversos serviços, e especialmente 

25
 As críticas da imprensa à internação de alienados no asilo eram recorrentes e 

muitas vezes feita com humor: “Progressos da alienação sobre a mendicidade” (FOI, 

1885, p. 3), “Muito exquisito este estylo, que já vai cheirando a vicio; se o louco vai 

p’r’o asylo, que vá o mendigo p’r’o hospício” (MANUEL, 1886, p. 2), “Neste 

interessante paiz das palmeiras onde canta o sabiá é tudo ás avessas. Eu não sei 

como a gente não tem no Brazil a mão esquerda do lado direito! O caso é que o 

pobre louco, em vez de ir para o Hospicio foi para o Asylo.” (APRESENTOU-SE, 

1886, p. 2), “É para enlouquecer os mendigos” (O ASYLO, 1890). 

26 
A Associação Promotora do Asilo de Mendicidade era composta por: 

Diretoria 

Presidente Conselheiro Francisco Maria Sodré Pereira,  

1º Vice-presidente Conselheiro Tito Augusto Pereira de Mattos 

2º Vice-presidente Conselheiro Conde de São Salvador de Mattosinhos 

1º Secretário Conselheiro José Bento Cunha Figueiredo Junior 

2º Secretário Bellarmino Braziliense Pereira de Mello 

Tesoureiro Barão de Quartim 

Procurador Comendador Tobias Lauriano Figueira de Mello 

Conselho administrativo 

Cônego Luiz Raymundo da Silva Brito, Barão de Irapuã, Tenente-coronel Antônio 

Germano de Andrade Pinto, Doutor Jorge João Dodsworth, Comendador Joaquim 

da Costa Ramalho Ortigão, Comendador José Mendes de Oliveira Castro, 

Comendador Antônio da Costa Chaves Faria, Doutor Lopo Diniz Cordeiro, D. Amalia 

Josephina Barata Dantas, D. Maria da Pureza Moreira de Araújo Lima, D. Anna da 

Lira Nunes Gonçalves, D. Francisca Cândida dos Guimarães Vianna, D. Maria 

Joaquina da Câmara Coutinho, D. Maria José Diniz Quartim, D. Alice Clemente Pinto 

Dantas, D. Maria Amalia de Oliveira Castro Gonçalves Campos. (ASYLO, 1884e) 

Heitor Rademaker Grunewald foi incluído como sócio-cooperador. (ASSOCIAÇÃO, 

1885) 

27
 Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN). Centro de Documentação, Módulo G, 

Caixa 26A HESFA, documento sem número. Histórico. Acredita-se que esse histórico 

foi elaborado por Hélio Aguinaga, pois há diversos trechos idênticos aos de seu 

livro. 
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para officinas” (O SENHOR, 1884). Assim, apesar do novo regulamento, o asilo continuou sendo 

criticado nos jornais nos anos seguintes por reunir indigentes, menores e alienados no mesmo 

estabelecimento, como exemplificam os trechos abaixo: 

Era o egoismo e a hypocrisia quem tinha limpo esta cidade d’aquelle 

revoltante espetaculo; era a mesma hypocrisia que atira quotidianamente para 

o Asylo de Mendicidade, n’uma promiscuidade revoltante, a criança, o velho, o 

doudo, o mendigo devasso e de profissão, com a viuva recatada e honesta, 

impellida pela fome á humilhante posição de pedir uma esmola n’um meio 

social morbidamente irritavel, que não soffre a presença das grandes miserias 

da infancia e da decrepitude, mas que não sabe nem tem coragem para as 

evitar por meio da instrucção, da educação e do amor ao trabalho. (A 

EXPLORAÇÃO , 1885, p. 1) 

 As crianças vadias devem ir para estabelecimentos especialíssimos de 

correcção de crianças. As crianças abandonadas ou órphãs só podem ser 

protegidas por associações que promovam o ensino profissional. Os enfermos 

enviam-se para hospitaes ordinários, os alienados, imbecis e idiotas para os 

hospicios especiaes de molestias do cerebro, e os vadios adultos para a casa 

de correcção ou para as colônias correccionaes, que o Estado deverá 

estabelecer. [...] Continuar, porém, a fazer do actual Asylo de Mendicidade 

uma espécie de caixote de lixo, para onde o orgulho official atira todos os dias 

as varreduras humanas da capital, sem methodo e sem consciencia, apenas 

para fingir um gráu de civilisação, que estamos longe de gozar, é, nos parece, 

um erro de administração, além de uma falsidade no título de Asylo e da 

sociedade.  (ASSISTENCIA, 1884, p. 1) 

Esse último artigo, cuja autoria não está identificada, apresentou também uma visão um pouco 

mais humana sobre a mendicidade:  

Antes de tudo, é dever da collectividade e não caridade, philantropia, 

altruismo ou o nome que lhe quizerem dar, o conceder assistencia aos 

invalidos involuntarios e mesmo aos voluntarios, desde que a sociedade pela 

sua imprevidência não os educou, não os instruiu e moralisou, não lhes deu 

meios regulares de poderem livremente exercer a sua actividade [...] 

(ASSISTENCIA, 1884, p. 1) 
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As denúncias se intensificaram após a publicação do livro Os alienados do Brasil pelo doutor 

João Carlos Teixeira Brandão
28

 em que foi descrita a falta de água para o banho, colchões e 

roupas para os internos e ainda o uso de tortura prendendo os loucos nus em caixões de 

madeira expostos às intempéries (SOUZA, 1886)
29

 (Figura 21). As acusações envolveram até 

mesmo o envio de mais de setecentas crianças para trabalhar como mão de obra escrava em 

fazendas no interior (A EXPLORAÇÃO , 1885), ainda a retenção da parte do pecúlio que cabia 

aos asilados (ASYLO, 1888d) ou mesmo o comportamento do diretor como um “senhor de 

escravos” que alugava os internos para trabalhos (DENÚNCIA, 1886). Em 1888, foram relatados 

também casos de varíola na instituição (TENDO, 1888). 

Loucos e não loucos, vagabundos e ociosos, mendigos e preguiçosos, homens 

e mulheres, velhos e crianças, lançados para alli a esmo, alli vivem n’uma 

promiscuidade abjecta e immunda, n’uma convivencia torpe e immoral! 

Aquelles miseros portadores de andrajos, exhalando de si um cheiro 

nauseabundo, misturam-se n’uma confusão horrenda e repugnante, casando-

se perfeitamente a indifferença dos que perderam effectivamente a razão com 

o cynismo dos que apenas perderam a noção da moral, da sociedade, do 

trabalho, da justiça, do dever, de tudo! A atmosfera da casa empesta; 

empestam as relações dos reclusos entre si, e aos quaes tudo falta – até água 

para se banharem! Inconscientes, os privados da razão; resignados, os 

verdadeiros mendigos; indiferentes, os que a ociosidade encaminhou para ali; 

vivem todos na comunhão da mais baixa miséria, tendo por leitos – taboas 

sem colchões nem travesseiros; por moveis nas suas salas – as cloacas de que 

se servem; por coberturas – os próprios trapos e andrajos que não os 

resguardam do rigor da estação invernosa, nem sequer lhes ocultam a nudez 

aos olhos dos seus companheiros de degradação! [...] Nem se póde conceber 

que entre nós exista estabelecimento tão degradante, tão deprimente do 

nosso adiantamento social, e de mais a mais – creado pelos nossos governos 

e administrado por nossas autoridades; um estabelecimento que o medico, a 

que nos referimos [Dr. J. C Teixeira Brandão], denomina – a ante-camara dos 

cemitérios, e que nós francamente denominamos: - o matadouro dos 

alienados. Um traço final para a exposição d’este quadro lúgubre e 

profundamente lamentável: a mortalidade no Asylo de Mendicidade é 

enorme: de 400 reclusos, ali faleceram em um anno – 134 homens e 87 

28
 João Carlos Teixeira Brandão nasceu em São João Marcos, na então Província do 

Rio de Janeiro, em 28 de dezembro de 1854, filho de Felício Viriato Brandão e Maria 

Flora Teixeira Brandão. Formou-se em 1877 na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro. Exerceu a profissão em Barra Mansa entre 1878 e 1880 e posteriormente 

viajou à Europa para estudar psiquiatria. Participou da fundação da Policlínica Geral 

em 1881, em que fez parte do corpo clínico como médico do serviço de moléstias 

do sistema nervoso. Em 1883, assumiu a direção da Casa de Saúde São Sebastião 

que logo transmitiu a Júlio Rodrigues de Moura para assumir, por primeiro lugar em 

concurso, a cátedra de clínica psiquiátrica e de moléstias nervosas da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro. Um ano depois, tornou-se facultativo clínico no 

Hospício Dom Pedro II e, em três anos, diretor do serviço sanitário, condenando a 

estrutura palaciana, a falta de organização e a aglomeração do estabelecimento e 

advogando pela adoção de modernos processos clínicos e a criação de colônias 

rurais, pedido parcialmente atendido com a reforma de Antônio Ferreira Viana, 

ministro do Império. Entre 1890 e 1897 foi diretor geral da Assistência Médico Legal 

de Alienados. Foi membro titular da Academia Imperial de Medicina, presidente de 

honra da Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, fundador da 

Sociedade de Jurisprudência Médica e Antropológica, membro da Société de 

Psychiatrie de Paris e da Société Médico-Psychologique de Paris. Foi ainda um dos 

colaboradores da revista semanal de medicina e cirurgia Brazil Médico. Foi eleito 

deputado federal em 1903, 1906, 1909, 1912, 1915 e 1918, empenhando-se pela 

aprovação da legislação que reorganizaria a assistência a alienados no país, 

concretizada pela promulgação do decreto n.º 1.132, de 22 de dezembro de 1903. 

Recebeu também a patente de coronel honorário do Exército pelos serviços na 

defesa do governo do marechal Floriano Peixoto, durante a Revolta da Armada 

(1893). Faleceu no Rio de Janeiro em 3 de setembro de 1921. (COC/FIOCRUZ, 2014) 

29
 Esse texto se trata de um ensaio de onze páginas, publicado no Annuario Medico 

Brasileiro, que reproduz na íntegra diversos trechos das denúncias feitas pelo doutor 

Teixeira Brandão. A autoria do artigo é do doutor José Eduardo Teixeira de Souza, 

então médico do Asilo de Mendicidade. 
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mulheres! Effectivamente, só admira que d’aquelles 400 não morressem – 400! 

Dos mortos, a que se refere a estatística, 15 succumbiram... á inanição!! (OS 

ALIENADOS, 1886) 

Para tentar resolver a situação foi nomeada, em 1888, uma comissão pelo Ministério da Justiça 

para elaboração de um Plano Geral de Assistência Pública o qual resultou na construção de dois 

estabelecimentos – a Casa São José para os menores, e a Colônia de Alienados do Galeão –, 

ajudando a diminuir a superlotação do Asilo da Mendicidade (ASSISTÊNCIA, 1922). Ao que tudo 

indica, as medidas foram eficazes, pois ainda em 1888 o periódico Brazil-Médico (O ASYLO, 

1888, p. 2) publicou que o ministro estaria realizando “uma verdadeira limpeza” e em 1889 

divulga-se que o asilo “está nas melhores condições de aceio e regularidade, sendo para notar 

que nenhum dos males anteriormente indicados pela imprensa existem mais” (ASYLO, 1889a, p. 

1). Contudo, ainda haviam vozes dissonantes que continuavam a alarmar quanto ao estado do 

Asilo de Mendicidade e denunciar que a melhora se tratava de uma farsa: 

Entretanto, a realidade, a cruel realidade é bem diversa desse mise-en-scène 

do prestigitador; e o Sr. Ministro da Justiça, ao passo que se dá em espetáculo 

de caridade barata, fundando estabelecimentos que nenhuma garantia de 

futuro offerecem, descora os deveres do seu cargo, abandonando no mais 

lamentavel estado o Asylo de Mendicidade, que S. Ex. no entanto, cheio de 

um horror teatral e fazendo côro com a imprensa, apontava não há muito 

tempo, pouco depois de assumir a direção da sua pasta, como um antro de 

misérias repulsivas, que haviam de desaparecer ao toque magico da sua 

varinha de condão. Impostura, tudo isso impostura! (ASYLO, 1888e) 

No mesmo ano, o pintor Decio Villares, que anos mais tarde pintaria o modelo da bandeira do 

Brasil republicana, recebeu a autorização para pintar no asilo, uma grande tela de nome “A 

Epopéia Africana no Brasil” que seria inaugurada em 13 de maio de 1889, no primeiro ano de 

comemoração da abolição da Escravatura (O NOSSO, 1888). 

Figura 21 

Doutor José Eduardo Teixeira de Souza, médico do Asilo de Mendicidade 

e repercussor das denúncias sobre o estabelecimento do alienista 

Teixeira Brandão 

(NEVES, 2014) 
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Em 25 de outubro de 1889, alguns dias após a Proclamação de República, o diretor do asilo, 

José Joaquim Coelho de Freitas Henriques
30

 foi exonerado (FORAM, 1889) por “haver pintado 

em cores verdadeiras, nos tavez [sic, mas talvez] desagradáveis ao governo, a deplorável 

isituação [sic] do Asilo, fato do domínio público”
31

. O novo diretor era João Batista dos Santos 

Junior. Todavia, em dezembro Freitas Henriques era reintegrado à direção da casa por decreto 

do Governo Provisório. 

Ainda no contexto da mudança de regime político, em 1894, Freitas Henriques foi novamente 

afastado, sem “ninguém, nem ele mesmo sabe[r] porque” (A MALDIÇÃO, 1894, p. 1). O novo 

diretor, “o cogumelo que surge” Jaime Silvado, ordenou que a capela do asilo fosse demolida 

pelos próprios internos, pois ele como “positivista da gemma” levava “a ferro e a fogo tudo 

quanto cheira á divindade e ao catholicismo” (A MALDIÇÃO, 1894, p. 1-3). Em 1894, Jaime 

Silvado redigiu um memorial de dezesseis páginas ao prefeito. De caráter antimonárquico 

bastante acentuado, grande parte do relatório foi destinada a criticar a administração anterior e 

as obras realizadas, solicitando ainda a reelaboração do regulamento
32

. Tanto alarde parece ter 

apenas ocasionado a recondução do diretor anterior ao cargo, quatro meses após sua 

exoneração (SILVA JR, 2000). 

Ainda assim, o regulamento foi revisado em 1895, quando também foi alterada a designação de 

Asilo da Mendicidade para Asilo São Francisco de Assis e aumentado o número de internos de 

163 para 263
33

: 

Pelo decreto de 16 de Dezembro de 1895, o Prefeito Furquim Werneck [sic] 

novo regulamento ao Asylo, admittindo exclusivamente as seguintes classes 

de indigentes dos dous sexos, com exclusão absoluta de menores: 1ª que 

impossibilitados de prover á sua subsistência, esmolarem na via publica ou 

viverem em abandono; 2ª os que, solicitando a assistencia na instituição, 

provarem absoluta falta de recursos; 3ª os que se apresentarem pedindo 

30
 José Joaquim Freitas Henriques foi listado como inimigo da República 

(FUNCIONALISMO, 1894). 

31
 EEAN. Centro de Documentação, Módulo G, Caixa 26A, HESFA, documento sem 

número. Histórico. 

32
 AGCRJ. Códice 39.4.23. Memorial do diretor do Asilo São Francisco de Assis Jaime 

Silvado para o prefeito Henrique Valadares em 13 nov. 1894. 

33 
AGCRJ. Códice 39.4.2. Oficio do diretor do Asilo São Francisco de Assis Manoel 

Francisco do Rego Barros para o diretor geral de Obras e Viação Municipal 

Jeronimo Francisco Coelho em 24 mar. 1909. 
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admissão ou forem enviados para esse fim, mediante requisição directa ao 

Chefe de Policia, podendo o director, a seu juizo, acceital-os ou não, 

dependendo sempre o seu acto da approvação do diretor de Hygiene e 

Assistencia Publica, que exerceria acção directa sobre o movimento de 

entradas e sahidas, [...] (ASSISTÊNCIA, 1922, p. 453) 

Em 1899, o diretor do asilo, José Joaquim Coelho de Freitas Henriques, alertou que as novas 

disposições da Diretoria Geral de Higiene e Assistência Pública iam de encontro ao regulamento 

vigente e prejudicariam o asilo, transformando-o novamente em depósito de mendigos, 

alienados e crianças como a imprensa havia denunciado em anos anteriores. Tais disposições 

determinavam o exame e abrigo temporário no asilo dos recolhidos pela polícia para serem 

posteriormente enviados às devidas instituições e já haviam causado, em dez dias, o 

internamento de sete alienados e dois menores
34

. Pela insuficiência de verba e lotação excessiva, 

em 7 de junho de 1899, a Prefeitura chegou a vetar temporariamente o recebimento de 

mendigos na instituição ao que o chefe de polícia, João Brasil Silvado, protestou, solicitando a 

reabertura do asilo no ano de 1900 que se iniciava, devido ao grande número de mendigos nas 

ruas
35

. 

No contexto das disposições que alteravam o cotidiano carioca promovidas por Francisco 

Pereira Passos, foi publicado o decreto n.
o
 403, de 18 de março de 1903, dispondo sobre o 

recolhimento de mendigos, sendo que os inaptos ao trabalho deviam ser encaminhados ao 

Asilo São Francisco de Assis. Em 1906, o número de asilados foi aumentado novamente de 263 

para 369
36

. Um ano depois, a quantidade de internos foi acrescida em mais cem pessoas, 

atingindo uma média diária de 265 asilados, e houve um pequeno incremento de verba e 

pessoal (HYGIENE, 1907). A revisão do regulamento foi mais uma vez sugerida, pois era 

considerado severo ao não permitir a saída do estabelecimento de mendigos reincidentes, 

“transformando os asylados em verdadeiros detentos e em desacordo com a índole e o fim da 

34
 AGCRJ. Códice 39.4.24. Ofício do diretor do Asilo São Francisco de Assis José 

Joaquim Coelho de Freitas Henriques para o prefeito José Cesário de Faria Alvim em 

11 jan. 1899. 

35
 AGCRJ. Códice 39.4.1. Ofício do chefe de polícia João Brasil Silvado para o prefeito 

José Cesário de Faria Alvim em 20 dez. 1899. 

36
 AGCRJ. Códice 39.4.2. Oficio do diretor do Asilo São Francisco de Assis Manoel 

Francisco do Rego Barros para o diretor geral de Obras e Viação Municipal 

Jeronimo Francisco Coelho em 24 mar. 1909. 
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instituição” (HYGIENE, 1907, p. 5), percebe-se aqui um leve deslocamento do edifício de sua 

função ordenadora, para uma mais próxima da assistência pública, ou seja, de prisão para asilo 

em seus entendimentos atuais. 

Apesar dos recorrentes aumentos na lotação do Asilo São Francisco de Assis, as verbas e 

instalações do asilo permaneciam insuficientes, levando o diretor do asilo a reivindicar que o 

número de asilados não se avultasse mais: 

Conseguintemente, augmentar o numero de asylados com o espaço 

indisponível á sua acommodação, seria desorganisar o que longa e 

pacientemente tem sido feito em beneficio de um estabelecimento publico 

que ha quasi 19 anos annos, era cognominado pela imprensa d’esta Capital de 

‘Antecamara da Morte’ e de ‘Inferno de Dante’.
37

 

Embora a correspondência entre as autoridades revelasse esse quadro preocupante, na 

imprensa era publicado que o asilo fora premiado com a medalha de prata na Exposição de 

Internacional de Higiene em 1909
38 

(EXPOSIÇÃO, 1909), evento em que foram distribuídas 305 

premiações, sendo 18 prêmios especiais, 141 medalhas de ouro, 114 medalhas de prata e 32 

medalhas de bronze, a maior parte para instituições brasileiras (ALMEIDA, 2006). Por volta dessa 

época, o fotógrafo Augusto Malta registrou algumas das poucas imagens
39

 existentes do Asilo 

São Francisco de Assis em duas visitas (1909 e 1913) que apresentam características bem 

diferentes da situação caótica apontada pelos jornais menos de dez anos antes (Figura 22).  

No mesmo ano, o novo diretor do asilo, Manoel Francisco do Rego Barros, que assumiu após a 

morte de Freitas Henriques, continuou a relatar a inadequação das instalações ao número de 

internos, o que causava o acúmulo de pessoal e a insuficiência de cubagem de ar, além da falta 

de depósitos apropriados para materiais
40

. Como anotaria Lourenço Tavares no verso desse 

ofício:  

37
 AGCRJ. Códice 39.4.2. Ofício do diretor do Asilo São Francisco de Assis José 

Joaquim Coelho de Freitas Henriques para o diretor da Diretoria Geral de Higiene e 

Assistência Pública Joaquim José Torres Correa em 08 out. 1907. 

38 
A Exposição Internacional de Higiene de 1909 ocorreu na praia Vermelha 

reutilizando os palácios dos Estados, das Indústrias e do Distrito Federal da 

Exposição Nacional do ano anterior. O evento teve a dupla intenção de demonstrar 

os progressos da área e a inserção do país neles, de modo similar ao das demais 

exposições universais do início do século, e de incentivar a apreciação dos hábitos 

higiênicos pela população, utilizando-se inclusive do referencial didático dos museus 

modernos do fim do século XIX. (ALMEIDA, 2006) 

39 
Tais imagens pertencem atualmente ao acervo da Fundação Museu da Imagem e 

do Som do Rio de Janeiro (FMIS-RJ) e serão reproduzidas ao longo dessa 

dissertação. 

40
AGCRJ. Códice 39.4.2. Oficio do diretor do Asilo São Francisco de Assis Manoel 

Francisco do Rego Barros para o diretor geral de Obras e Viação Municipal 

Jeronimo Francisco Coelho em 24 mar. 1909. 

 

Figura 22 

Asilados posam para Augusto Malta em 1913 

(AGUINAGA, 1977) 
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O edifício geral d’este Asylo presta-se mal ao fim a que destinaram. As 

construcções do Almoxarifado (e casa para o Almoxarife) assim como a casa 

para o Director são evidentemente necessárias, mas terão o inconveniente de 

tornar exíguo para plantações e passeios dos asylados. Parece-me pois que 

seria melhor construir em outra parte este asylo (na Fazenda dos Manguinhos 

prestar-se-ia bastante) e dar outro destino ao edifício, tanto mais quanto 

essas novas construcções virão interromper o futuro prolongamento da rua 

do Alcantara.
41 

Como visto, o asilo enfrentou nessa trajetória dificuldades físicas, relativas à inadequação do 

espaço, econômicas, quanto à falta de verbas para pessoal e material, e ainda políticas, devido à 

insuficiência dessa e de outras instituições para o recolhimento dos indesejados pela sociedade, 

indigentes e alienados.   

Por essa razão, no início do século XX, começou-se a pensar em modificações do uso do 

edifício. Ainda em 1908, o médico Garfield Augusto Perry d’Almeida, que se tornaria catorze 

anos mais tarde o primeiro diretor do Hospital São Francisco de Assis, propôs no Congresso 

Nacional de Assistência Pública e Privada a reforma do Asilo São Francisco de Assis para torná-

lo um hospital-asilo (ALMEIDA, 1908). Em 1915, a prefeitura teve a intenção de transferir a 

Escola Normal para o edifício do Asilo São Francisco de Assis, porém o plano foi frustrado pela 

impossibilidade de transferência dos internos para uma nova sede em Guaratiba (PROJECTO, 

1915) ou para o Asilo da Velhice Desamparada (REMOÇÃO, 1920), as duas possibilidades 

aventadas. 

Apenas um mês depois da constatação da impossibilidade de utilização do edifício pela Escola 

Normal (ESCOLA, 1920), iniciaram-se as primeiras movimentações para a transferência do Asilo 

São Francisco de Assis e a futura cessão do edifício ao governo federal. No mesmo dia, 25 de 

julho de 1920, foram publicados a visita do prefeito Carlos Sampaio e o ministro do Interior (NA 

41
 AGCRJ. Códice 39.4.2. Parecer de Lourenço Tavares em 12 abr. 1909 no verso do 

oficio do diretor do Asilo São Francisco de Assis Manoel Francisco do Rego Barros 

para o diretor geral de Obras e Viação Municipal Jeronimo Francisco Coelho em 24 

mar. 1909. 
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VELHICE, 1920) ao asilo e o início das obras da nova sede do mesmo (NOVO, 1920). “O novo 

remanso dos velhinhos” (NOVO, 1920, p. 1), imagem bem diferente da do asilo do século 

anterior, seria adaptado nos antigos salões das oficinas do Instituto João Alfredo, localizado no 

Boulevard 28 de setembro, atual bairro de Vila Isabel e obra foi custeada pelo governo federal.  

Encontrou-se os primeiros registros da discussão na transferência na publicação de 02 de 

setembro de 1920, relatando uma sessão do Conselho Municipal (CONSELHO, 1920a; 

CONSELHO, 1920b). O artigo do Correio da Manhã informa que a cessão do imóvel era então 

um boato, cujo esclarecimento o conselho solicitaria ao prefeito, e, caso verdade, consistia em 

“um atentado que se projecta praticar contra a autonomia do Districto com a tomada de um 

estabelecimento municipal pelo governo da União, sem audiência do Conselho” (CONSELHO, 

1920a). Segundo a Gazeta de Notícias, o “charlatão” Carlos Chagas estava por trás da 

movimentação que em “acto prepotente” pretendia desorganizar “instituições modelares” da 

administração municipal, “estabelecendo uma promiscuidade condemnavel de velhos e crianças, 

transferindo os reclusos do Asylo São Francisco para a Escola João Alfredo e parte desses alunos 

para o Asylo São José” (CONSELHO, 1920b). 

Ao que parece, tais protestos que chegaram até mesmo a afirmar que, se a transferência 

ocorresse o prefeito mereceria “ir ao banco dos réus, arrastado aos tribunaes” (CONSELHO, 

1920c), não tiveram grande efeito. Cerca de um mês depois, os envolvidos na transação, o 

prefeito municipal, Carlos Sampaio, o ministro da Justiça, Alfredo Pinto, o diretor do 

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), Carlos Chagas, e o diretor da Higiene, Luiz 

Barbosa se reuniram para discutir os termos que ainda seriam apresentados ao Conselho 

Municipal no dia seguinte e seguiram para uma visita nos estabelecimentos envolvidos. Sobre a 

reunião com o Conselho Municipal, publicou-se: 
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Nós já contamos pormenorizadamente essa historia de transferência do Asylo 

São Francisco de Assis para o governo federal. Foi há um mez. Tomou-se no 

Cattete a resolução de transformar completamente o Asylo, para adaptal-o ás 

instalações da Saúde Pública; expediram-se ordens autoritarias nesse sentido 

e logo depois as picaretas da Prefeitura demoliam internamente o edificio e o 

remodelavam de modo completo. Tratava-se de um próprio municipal. Sem 

autorisaçao expressa e taxativa do Conselho, que ahi estava e está, alías, em 

plena sessão, ninguém dele podia dispor e menos ainda desmantelal-o, como 

se fez dando-se-lhe organização nova e destino differente daquelle para o 

qual o mantinha a Prefeitura. Isso é da lei; e da lei maxima que é a organica do 

Districto. Mas as leis valiam noutros tempos; hoje temos cousa muito superior 

a ellas: é a vontade autocratica dos governos presidencialistas. Assim, pois, 

para que se invadisse o Asylo São Francisco, e até de lá se enxetassem, para 

ponto diverso, os pobres velhos desvalidos que elle abrigava, ninguém cuidou 

de ouvir o Conselho Municipal. Foi como se esta corporação legislativa não 

existisse, ou se lhe não cumprisse defender a autonomia do Districto. Em vão 

protestaram os intendentes. À sua inteira revelia tudo se fez. Agora, depois de 

tudo consummado, vem o Sr. Carlos Sampaio e apresenta ao Conselho, uma 

mensagem solicitando a permissão para... transferir o Asylo ao governo 

federal, que o remodelará, afim de nelle ser installado um laboratorio da 

Saude Publica. Sim?! Pois, após o arrazamento de tudo, quando já o governo, 

“ad libitum”, se acha de posse absoluta daquelle proprio municipal, é que o Sr. 

Carlos Sampaio vai pedir licença para transferil-o á União! Deboche ou 

hypocrisia do Sr. Prefeito? Como quer que seja, o Conselho deve protestar 

contra isso. Não o fazer, com energia e dignidade, seria descer a figurante de 

uma farça ignobil. É preciso reagir. Ou desta vez o Conselho tem brio para 

defender conscientemente as suas prerrogativas soberanas, ou se chafurda 

para sempre no atascadeiro de uma desmoralisação sem precedentes...  (NÓS, 

1920) 

Procedeu-se a avaliação dos imóveis que seriam cedidos, o Asilo de São Francisco de Assis, o 

Laboratório Municipal de Análises, o edifício da Inspetoria Sanitária do Leite e a fazenda 

Manguinhos (MUNICIPALIDADE, 1920). A publicação de 17 de novembro de 1920 (NA CÂMARA, 

1920) esclareceu qual foi a negociação: a União recebeu o edifício do asilo e um terreno e a 

Prefeitura recebeu dela todos os terrenos de propriedade federal às margens da Lagoa Rodrigo 

de Freitas até a foz, assim como os que venham a ser conquistados por aterro, com exceção do 
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Jardim Botânico. Dez dias depois, os imóveis já haviam sido transferidos (CONSELHO, 1920d). 

Ainda em 1920, esclareceu-se “Este predio soffrerá grandes melhoramentos e será adaptado 

convenientemente para o mistér hospitalar” (DEPARTAMENTO, 1920). Antes do fim do ano e 

sem que as obras da nova sede estivessem concluídas
42

, os asilados foram transferidos para a 

nova sede (DIRECTORIA, 1929). 

Segundo Hélio Aguinaga (1977), o entendimento entre Prefeitura e União envolveu, por parte 

da primeira, a cessão do prédio e parte do equipamento; a obra, organização e manutenção do 

hospital ficariam a cargo da segunda. O autor informa também que os prédios de que a 

prefeitura poderia dispor foram passados em revista por uma comissão composta pelo 

presidente da República, prefeito, secretário de Educação, diretor de Saúde, entre outros, porém 

não foram encontrados registros desse evento ou da motivação da escolha. Aguinaga (1977) 

fornece ainda uma informação sobre um envolvimento anterior de Carlos Chagas com o edifício 

do Asilo São Francisco de Assis. Então como diretor do Departamento Geral de Saúde Pública 

(DGSP), ele teria travado melhor conhecimento com a edificação, quando precisou adaptar dois 

de seus pavilhões para abrigar vinte ou trinta crianças de parentes desconhecidos que 

precisavam ser removidas do Hospital São Zacarias. Tal hospital se localizava no morro do 

Castelo e precisava ser desativado para a derrubada do morro.  

Aos seis dias de janeiro de 1921, instaurou-se o decreto n.
o
 4.250 autorizando o Presidente da 

República Epitácio Pessoa e provendo verba para a construção ou adaptação de edifícios para o 

estabelecimento de hospitais que forneçam oitocentos leitos, metade de cada sexo, sendo um 

deles destinado a duzentas mulheres e duzentas crianças tuberculosas. No mesmo mês, 

noticiou-se sobre o futuro Hospital Geral de Assistência Pública: 

42
 A nova sede do Asilo São Francisco de Assis só foi concluída sete meses mais 

tarde, em 5 de julho de 1921. Compunha-se de gabinete de pavilhões com gabinete 

do diretor, secretaria, almoxarifado, capela, dormitórios com 156 camas, enfermarias 

feminina com sessenta camas, enfermaria masculina com quarenta camas, sala de 

operações, sala de oftalmologia, sala de terapia elétrica, radiologia, odontologia, 

laboratório, farmácia, refeitório, cozinha, e banheiros. 
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O dr. Carlos Chagas inspeccionou detalhadamente todo o edifício e fez mais 

ou menos o orçamento necessario á sua transformação em um hospital 

condigno, modelado pelos melhores exsistentes no mundo. (FUTURO, 1921) 

O engenheiro municipal Carlos Pena (Figura 24) foi encarregado pela reforma e o médico Eurico 

Vilella
43

 (Figura 23) foi o responsável pela orientação e organização dos serviços clínicos. Hélio 

Aguinaga (1977) relata uma situação curiosa quanto às obras de adaptação, o prefeito Carlos 

Sampaio precisava aprovar as despesas com a obra que superavam os duzentos contos de réis 

orçados inicialmente. O engenheiro Carlos Pena conseguiu, em entrevista com o prefeito, tal 

aprovação sem dificuldades, segundo ele porque as rubricas da primeira página somavam 

exatos 200 contos e o prefeito não teria virado a página. 

Em 25 de setembro de 1921, foi publicado artigo A reforma da reforma, relatando modificações 

no regulamento da Saúde, entre elas, um serviço de enfermeiras visitadoras e a organização da 

Escola de Enfermeiras sob a condução de profissionais americanas, estabelecendo-se um “curso 

completo, theorico e pratico, de dois annos no minimo, e com um annexo, a ser inaugurado 

brevemente, no Hospital São Francisco de Assis” (REFORMA, 1921). O presidente Epitácio 

Pessoa, em mensagem ao Congresso Nacional em 1922, tratou da assistência hospitalar e 

destacou a criação do novo hospital geral: 

A deficiência da assistência hospitalar no Rio de Janeiro deve merecer a 

attenção dos poderes publicos. [...] O governo mandou adaptar o antigo Asylo 

S. Francisco de Assis a hospital geral de assistencia. O novo hospital poderá 

abrigar numero aproximado de 400 doentes. Essa providencia, todavia, 

constitue apenas solução parcial do problema, que deverá ser encarado de 

modo decisivo, de accordo com as nossas necessidades reaes. (MENSAGEM, 

1922) 

Finalmente, em 7 de novembro de 1922, o DNSP inaugurou o Hospital São Francisco de Assis 

com quinhentos leitos, divididos em duas alas. Compareceram à cerimônia o presidente Epitácio 

Figura 24 

Engenheiro municipal Carlos Pena 

(Acervo FMIS-RJ) 

Figura 23 

Doutor Eurico Vilella 

(LACAZ, 1963) 

43 
Eurico de Azevedo Villela nasceu em Teresópolis, Rio de Janeiro, em 10 de 

setembro de 1883, filho de  Tomé de Andrade Villela e Maria de Azevedo. Ingressou 

na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1899, indo clinicar após a formatura 

no interior de São Paulo. Casou-se com Maria José Libânio, nascida em Pouso 

Alegre aos 4 de agosto de 1886. Em 1912, foi convidado por Oswaldo Cruz para 

trabalhar em Manguinhos, integrando a comissão investigadora da tripanossomíase 

americana em Lassance. Em 1915, foi designado para a filial de Belo Horizonte do 

Instituto Oswaldo Cruz. Foi professor da cátedra de Patologia Geral na Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e professor assistente de Carlos Chagas na cadeira 

de Doenças Tropicais e Infectuosas da UFRJ. Em 1923, representou o Brasil nas 

comemorações do centenário de Pasteur e na Exposição de Higiene de Estrasburgo, 

organizando toda a participação do Instituto Oswaldo Cruz, tendo sido conferido ao 

Brasil o prêmio de honra excepcional. Em 1928, regressou a Belo Horizonte, 

realizando mais estudos sobre a doença de Chagas. Em 1940, retorna ao Rio de 

Janeiro para dirigir o curso de Saúde Pública do Instituto Oswaldo Cruz, 

organizando também o hospital de Manguinhos. Além de organizar o Hospital São 

Francisco de Assis, foi ali chefe de serviço clínico. Foi amigo de Carlos Chagas. 

Faleceu em 8 de março de 1962. (LACAZ, 1963) 



107
 

  

Do Asilo de Mendicidade ao Hospital Francisco de Assis: a Cidade e a Saúde (1876-1922) 

Pessoa, o prefeito Carlos Sampaio, o diretor do DNSP Carlos Chagas e o diretor do Hospital São 

Francisco de Assis Garfield de Almeida (NOSSOS, 1922). Além dele, foram nomeados os chefes 

de clínica
44 

Raul Leitão da Cunha, Egydio Salles Guerra, Agenor Guimarães Porto, Jorge Soares 

Gouveia, Raul Hilto Baptista, José Thomaz Nabuco de Gouveia, João Marinho de Azevedo, 

Fernando Ferreira Vaz e Eurico de Azevedo Villela (ACTOS, 1922)(Figura 25).  Como parte da 

divulgação das atividades, o corpo clínico fundou uma sociedade médica com publicação 

própria, a Revista Médica do Hospital São Francisco de Assis, depois nomeada simplesmente O 

Hospital. Foi no primeiro número dessa revista (SECÇÃO, 1924), de 1º de março de 1924, que se 

apresentou o corpo clínico completo (Quadro 2 e Quadro 3). Segundo relato de Clara Louise 

Kienninger
45

, diretora da Escola de Enfermeiras do DNSP:  

Enquanto isto, o hospital tinha sido oficialmente inaugurado. Foi um dia de 

muito orgulho e satisfação para nós – um magnífico hospital com tudo novo e 

reluzente. Recebera benção do padre. Estavam presentes altos dignatários do 

governo e da universidade, Dr. Chagas – o eminente cientista, a equipe 

médica e muitos outros visitaram o hospital e demonstraram-se muito 

satisfeitos. Os pacientes começariam a chegar em poucos dias. A equipe de 

enfermagem era anfitriã, o café foi servido.  

A diretora faz ainda observações sobre a laicidade do hospital:  

Mesmo antes da inauguração oficial do hospital a enfermaria das crianças 

começara a funcionar. Trinta crianças tinham sido transferidas de um outro 

hospital. Uma delas morreu. Imediatamente notifiquei ao administrador que 

simplesmente respondeu: ‘Providências serão tomadas’. Perguntei-lhe: ‘O sr. 

chamará um Padre?’. ‘Padre?’ respondeu ele. ‘O sr. notificará a família?’. Ele 

respondeu: ‘Senhora, a mãe desta criança não sabe aonde [sic] ela se 

encontra. Não há necessidade de um padre, mas se a sra. ache [sic] necessário 

posso chamá-lo’. Respondi-lhe que sim e a assim foi feito. A criança teve um 

enterro cristão. Só então reparei que não se tratava de um hospital religioso. 

Era um hospital universitário para ensinar aos [sic] médicos, internos, 

estudantes de medicina e de enfermagem. 

44 
O histórico encontrado no Centro de Documentação EEAN (Módulo G, Caixa 26A 

HESFA, documento sem número) faz uma breve descrição dos chefes de clínica: “A 

seleção dos primeiros chefes de Serviços Clínicos, considerada essencial ao bom 

êxito do empreendimento fez-se entre os nomes mais conceituados, atraindo-se 

também alguns elementos mais jovens nos quais a perspicácia da direção entrevia a 

promessa de excelente colaboração. [...] Os Serviços de Clínica Médica foram 

entregues a Garfield de Almeida, Egidio Salles Guerra, Eurico Villela e Agenor Porto. 

Garfield, primeiro diretor do São Francisco trouxe-lhe também sua experiência na 

direção do Hospital São Sebastião. A Salles Guerra, formado em Bruxelas, deve o 

Brasil a revelação de Oswaldo Cruz, recém-chegado do Instituto Pasteur de Paris,  

[...], ao declinar o convite para o diretor de Saúde Pública no Governo Rodrigues 

Alves. Eurico Villela, vocação extraordinária de organizador, foi o auxiliar dileto de 

Chagas, incansável na implantação e ajustamento inicial do hospital ao qual serviu 

por muitos anos com inteligência e dedicação. Agenor Guimarães Porto, era o 

mago terapêutica, titular dessa Cátedra na Faculdade, clínico do mais alto renome 

cuja maior herança são seus muito [sic] discípulos. Luiz do Nascimento Gurgel, 

depois de catedrático de Pediatria, chefiou a clínica de crianças, pena que não 

mantida após seu desaparecimento. Nos Serviços de Cirurgia, Jorge de Gouveia, 

Fernando Vaz e Raul Baptista, somando apurada competência técnica e alto padrão 

ético, inovaram uma estrutura básica indispensável ao trabalho cirúrgico de elevado 

padrão. Com Augusto Brandão Filho, na Santa Casa de Misericórdia, foram 

expoentes daquela fase heróica da cirurgia nacional. Como Hospital Geral, teve logo 

o São Francisco, maternidade e serviço de ginecologia orientados por José Thomaz 

Nabuco de Gouvêa, em pouco substituído pelo seu chefe de clínica, Armando 

Aguinaga, cuja direção, das mais longas e profícuas, ficou assinalada por relevantes 

contribuições técnicas e assistenciais. Entre as realizações de seu Serviço, na 

Maternidade Thompson Motta, sobrelevam os novos métodos de diagnóstico e 

tratamento do câncer genital feminino e a introdução da histerosolpingografia em 

nosso meio, sendo-lhe creditada ainda a primeira transfusão de sangue realizada 

com tipagem de grupo sanguíneo. João Marinho de Azevedo, professor, humanista, 

escritor e filologo, instalou e dirigiu até a aposentadoria na nossa Faculdade o 

Serviço de Otorrinolaringologia, especialista de nova formação, a quem as benesses 

do nosso padroeiro concederam que do pequeno ambulatório passasse para o 

amplo pavilhão que tem o seu nome ilustre e no qual montou o primoroso serviço 

com consultórios, enfermarias e salas próprias de cirurgia. Na Radiologia, Arnaldo 

Campelo e Roberto Duque Estrada [...] No laboratório de Análises Clínicas, Edgard 

Roquete Pinto [...] Com a implantação do Hospital São Francisco de Assis, esse 

encargo[estudos do Departamento de Patologia] foi-lhe atribuído, integrando-o 

assim nas atividades científicas do Oswaldo Cruz. Sob a sábia direção de Carlos 

Magarino Torres, tendo como assistentes Oswino Pena, Carlos Burle de Figueiredo  

e Arcando Pena de Azevedo”. 

45 
EEAN. Centro de Documentação, Módulo A, Caixa 1, Documento 7. Tradução das 

memórias de Clara Louise Kienninger, compilada por Elizabeth Clara Prophet. 
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Pode-se dizer que antes mesmo de se tornar hospital universitário no nome, em 1946, o 

Hospital São Francisco de Assis já foi uma tentativa de integração de atividades de ensino e 

pesquisa com a assistência pública, ou, nas palavras de Garfield de Almeida, “assistência 

confortavel e scientifica aos infelizes que os azares da sorte levam á contingencia de solicitarem 

á caridade do Estado o auxilio do seu tratamento”
46

.  

O atendimento voltado à população carente era a tônica da instituição, aparecendo no primeiro 

artigo do regulamento
47

 do Hospital São Francisco de Assis: “será destinado a prestar assistência 

médico-cirúrgica aos indigentes”. O regulamento define ainda o estabelecimento como uma 

dependência do DNSP, subordinada diretamente à diretoria geral. De imediato, foi composto de 

seis enfermarias (três para cada sexo) de clínica médica e respectivos consultórios; sete 

enfermarias de clínica cirúrgica (uma de cirurgia geral, duas de otorrinolaringologia, duas de 

vias urinárias e 1 de ginecologia) e respectivos consultórios; serviço anatomo-patológico para 

execução de autópsias; laboratório de pesquisas clínicas com seção de química e seção de 

serologia e microbiologia; e gabinete de radiologia. O regulamento determinava que não 

fossem admitidos os portadores de doenças mentais; de doenças transmissíveis de isolamento 

obrigatório; de doenças crônicas, salvo em surto agudo; menores de doze anos, salvo em 

intervenção urgente por risco de vida; as parturientes, com a mesma exceção anterior. Como 

disposições futuras estabeleciam-se a construção da sede da Escola de Enfermeiras do DNSP e 

de um pavilhão de isolamento para tuberculosos a funcionar como anexos. Por meio de acordo 

com a Fundação Guinle, planejava-se construir ainda um pavilhão para o serviço de sífilis e 

moléstias venéreas com dispensário e enfermarias. Pensava-se ainda na criação, em longo 

prazo, de serviço de clínica pediátrica, fisioterapia e demais que se impusessem, além de um 

serviço complementar de assistência médico-social.   

46
 EEAN. Centro de Documentação, Módulo P, Caixa 4, Documento [51]. 

Reportagem sobre a posse do diretor e chefes de serviço em periódico 

desconhecido na data de 24 de novembro de 1922. 

47
 EEAN. Módulo G, Caixa 26, documento sem número. Regulamento do Hospital 

São Francisco de Assis. 

 

 

 

Quadro 2 Profissionais de Clínica Médica 

Chefes de serviço Assistentes Adjuntos 

Agenor Porto Raphael de Azevedo Alexandre Stockler 

Raul Leitão da Cunha Servulo de Lima Odilon Barrozo 

Garfield de Almeida Cunha Mello Garcia Junior 

Eurico Villela Telles de Menezes Nelson Delduque 

Salles Guerra Mendes Pinto Nelson Dunhan 

Thompson Motta Artidonio Pamplona Soares Portella 

  E. Valois 

 

Quadro 3 Profissionais de Clínica Cirúrgica 

Chefes de serviço Assistentes Adjuntos 

Nabuco de Gouveia 

João Marinho 

Fernando Vaz 

Jorge de Gouvea 

Raul Baptista 

Armando Aguinaga 

Carlos Rohr 

Manoel Veiga 

Paulo Cesar de Andrade 

Tito Barboza de Araújo 

Azambuja Lacerda 

Barbosa Mello 

Casman Gomes 

C. Caracas 

Ernesto Paranhos 

F. Junqueira 

Joaquim Vidal 

(SECÇÃO, 1924) 

Figura 25 

Posse do corpo clínico 

(EEAN. Centro de Documentação, Módulo P, Caixa 4, Documento [51]. 

Reportagem sobre a posse do diretor e chefes de serviço em periódico 

desconhecido na data de 24 de novembro de 1922) 
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Conforme estatística do movimento hospitalar de 1923 (SECÇÃO, 1924), apresentada no 

primeiro número da revista O Hospital, foram atendidos 3.042 pacientes, dos quais 2.347 

tiveram alta, 150 foram removidos – a maior parte devido à tuberculose – e 315 faleceram, pelas 

causas mais comuns de problemas cardíacos, de fígado, traumatismo por queda e tuberculose. 

A maioria deles era brasileira, branca, solteira, entre 30 e 50 anos, dividindo-se quase que 

igualmente entre os sexos. Os ambulatórios somados atenderam 11.363 pacientes em 34.855 

consultas. Foram realizadas 141 pequenas cirurgias e 706 grandes cirurgias. Reportagem do 

mesmo ano, confere destaque ao estabelecimento, “apezar da crise de hospitaes que affecta a 

cidade, tão vasta e populosa, ainda ha um outro que merece destaque: o Hospital de São 

Francisco de Assis”
48

. 

Assim como no momento asilar, apesar das intenções de seus idealizadores, a instituição teve 

dificuldades para manter-se. No caso do hospital, menos de seis meses após a inauguração, 

surgem nos jornais notícias de falta de pagamento de funcionários (ATRAZO, 1923) e de leitos 

disponíveis (POBRE, 1923), sendo necessárias solicitações recorrentes de créditos. Como 

registrado no histórico de autor desconhecido: 

O entusiasmo com que puseram mãos à obra, fê-la concluída com 

extraordinária rapidez, não obstante dificuldades e aperturas financeiras que 

desde então lhe foram uma constante, na conformidade da imagem 

padroeira, mas às quais a própria inspiração franciscana sempre propiciou 

meios e formas de superar...
49 

 

 

 

48 
EEAN. Centro de Documentação, Módulo G, Caixa 26 Documento sem número. 

Reportagem sobre os serviços do Hospital São Francisco de Assis em periódico 

desconhecido na data de 24 de fevereiro de 1923 

49 
EEAN. Centro de Documentação, Módulo G, Caixa 26A, Documento sem número. 

Histórico. 

 

Figura 27 

Logotipos do Hospital São Francisco de Assis e da Escolha de 

Enfermeiras Anna Nery encontrados em ofícios do Centro de 

Documentação da EEAN 

(Acervo EEAN) 

Figura 26 

Registro fotográfico danificado do letreiro do Hospital São Francisco de 

Assis em data desconhecida 

(Acervo EEAN) 
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4.3 ASPECTOS URBANOS 

4.3.1 A localização na Cidade Nova 

Esse subcapítulo busca contextualizar a localização do edifício na Cidade Nova com a cidade do 

Rio de Janeiro a sua volta no momento da criação do Asilo de Mendicidade (1876) e da 

adaptação do Hospital São Francisco de Assis (1922). 

No início do século XIX, havia a oeste da área propriamente urbana da cidade do Rio de Janeiro 

uma grande área de mangue formada pelas águas do saco de São Diogo (BENCHIMOL, 1992). 

Os primeiros aterros na região aconteceram após a chegada da Corte em 1808 com a abertura 

do caminho do Aterrado ou das Lanternas entre o Campo de Santana e a ponte dos Marinheiros 

– atualmente, praça da República e praça da Bandeira (BENCHIMOL, 1992; ANDREATTA, 2006). 

Tal caminho serviu de ligação entre o Paço, centro administrativo, e a Quinta da Boa Vista, 

residência da Família Real. Devido aos processos que ocorriam no núcleo urbano, como o 

adensamento populacional e a intensificação da circulação de mercadorias, fez-se necessária a 

expansão urbana que se vetorizou por essa via, articulada ainda com o Engenho Velho e São 

Cristóvão (BENCHIMOL, 1992; PINTO, 2007). A Cidade Nova denotou uma nova prática 

urbanística de ocupação que se contrapôs às vias estreitas e insalubres da estrutura material da 

cidade escravista colonial e aplicou um determinado conhecimento acerca da salubridade da 

cidade como aponta Lúcia Silva (2012, p. 86): 

Com as ruas mais largas que davam maior regularidade a estrutura urbana 

sob a forma de grandes quarteirões e de uma política urbanizadora de 

incorporação daquele chão à cidade; a região começava a se estruturar a 

partir de uma nova ordem urbana identificada nos desenhos e nas novas 

concepções urbanísticas, mas também no sistema fundiário e no 

parcelamento da terra. 
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Lúcia Silva (2012) aborda o processo initerrupto de ocupação da Cidade Nova ao longo do 

século XIX, tratando-o como a materialização da visão política das demandas de uma nova 

sociedade que se pretendia instaurar com a transformação do Rio de Janeiro em capital do 

Império Português. Segundo Fernanda Pinto (2007), a Cidade Nova malha com vias mais largas 

e retilíneas na década de 1840 e demonstrou a inserção de novas concepções urbanas que já 

figuravam no Código de Posturas da Câmara Municipal de 1838. Como também aponta a 

autora, na segunda seção do código, o título primeiro dispunha sobre o alinhamento de ruas e 

edificações, informando no primeiro parágrafo que seria obrigação da Câmara levantar os 

planos para a formação das ruas, praças e edifícios na cidade e no seu termo e, no terceiro 

parágrafo, exigia que todas as ruas, travessas ou estradas que se abrissem na cidade e em seu 

termo deveriam ter no mínimo 60 palmos de largura. Havia ainda posturas sobre a limpeza das 

vias; esgotamento de pântanos, águas infectas e terrenos abertos; estabelecimentos como 

currais, matadouros e fábricas que pudessem comprometer a qualidade do ar; entre outras que 

já assinalavam preocupações com a salubridade.  

Foi exatamente nessa área em que se materializavam novas concepções sobre a cidade e a 

sociedade que foi lançada a pedra fundamental do Asilo de Mendicidade em 1876.  Aqui são 

apontadas duas razões para a localização do asilo na Cidade Nova (Figura 28): a necessidade 

desse tipo de estabelecimento fora do centro efervescente, mas ainda contíguo a ele, e a 

proximidade com a Casa de Correção da Corte, a que o asilo foi atrelado tanto em sua 

concepção como um instrumento de ordem quanto em sua materialidade com o uso de verbas, 

materiais e mão de obra. Para tratar do primeiro motivo, aborda-se a ocupação paulatina da 

Cidade Nova desde meados do século XIX a partir de mapas do período e dos estudos de 

Fernanda Pinto (2007). Por volta de 1850, paralela ao caminho do Aterrado, foi prolongada a rua 

Figura 28 

Vista da Cidade Nova em 1866 

(Acervo FMIS-RJ) 
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do Sabão do Mangue, entre a Praça Onze e a foz do canal do Mangue. Como indica o mapa de 

1864 (Figura 29), doze anos anterior à edificação do asilo, por ali também passavam a Estrada 

de Ferro Dom Pedro II, ao norte do canal, e a Estrada de Ferro da Tijuca, na margem sul do 

canal. No mesmo mapa, percebe-se a ocupação que contornava a área de mangue ao sul, pela 

rua nova do Conde, onde se encontrava a Casa de Correção e se expandia entre as duas linhas 

férreas. A área onde mais tarde seria edificado o asilo, permanecia nessa década ainda ocupada 

de forma esparsada (Figura 30). No mapa de 1871 (Figura 31), os terrenos a oeste de onde se 

localizaria o Asilo de Mendicidade permanecem vagos, pois parte do mangue ainda não havia 

sido drenado. Somente em 1875 (Figura 32 e Figura 33), o mapa apresenta ocupação à 

esquerda do asilo, porém, uma pequena área de mangue se manteve, sendo aterrada somente 

em 1884 com as terras provenientes do desmonte do Morro do Senado (DESMORONAMENTO, 

1884).  

Como se vê, apesar de ainda não estar tão adensada quanto a cidade velha, a Cidade Nova à 

época da construção do asilo já se encontrava bastante ocupada. Segundo Fernanda Pinto 

(2007), com a instalação da linha de bonde que se dirigia até Vila Isabel, aos poucos a Cidade 

Nova assumiu o papel de ponto intermediário entre o centro e os atuais bairros da zona norte 

do Rio. A mesma autora assinala que a Cidade Nova entrou em declínio na segunda metade do 

século XIX que: 

[...] representou para a Cidade Nova um momento de construção e 

consolidação de uma estrutura fundiária e de perfis ocupacionais distintos 

daqueles verificados desde a sua criação, a partir da chegada da Corte ao Rio 

de Janeiro. Ou seja, as chácaras e os sobrados patriarcais das primeiras 

décadas dos oitocentos sofreram um processo de desvalorização e, em parte, 

foram substituídos por casas de cômodos e cortiços, por meio do 

parcelamento e subaforamento dos terrenos ocupados. (PINTO, 2007, p. 157-

158) 
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Figura 29 

Nova planta da cidade do Rio de Janeiro em 1864 

(NOVA , 1864) 

a 

b 

c 

Figura 30 

Detalhe da planta da cidade do Rio de Janeiro em 1864, demonstrando a  

futura localização do Asilo de Mendicidade (a), a Casa de Detenção (b), e 

a Fábrica de Gás (c) 

(NOVA , 1864) 
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Figura 31 

Detalhe de mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1871 com a futura localização do Asilo de Mendicidade (a) e a Fábrica de Gás (b) 

(GOTTO, 1871, p. 13-14) 
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a 

b 

c 

Figura 32 

Ao lado, detalhe do mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1875, 

demonstrando a futura localização do Asilo de Mendicidade (a), a Casa 

de Correção (b), e a Fábrica de Gás (c) 

(GARRIGA, 1875, p. 5) 

 Figura 33 

Abaixo, mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1875 

(GARRIGA, 1875, p. 5) 
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Assim como a tipologia das edificações, o perfil dos moradores se alterou. O bairro passou a ser 

ocupado por trabalhadores livres e ex-escravos, empregados nas fábricas e pequenos 

estabelecimentos comerciais da região (PINTO, 2007). Ali também se encontrava a praça Onze, 

ponto de convergência das principais vias não só desse bairro, mas também da Saúde, do 

morro da Providência e do Campo de Santana. No princípio de sua urbanização, em 1846, era 

uma área aristocrática assim como seu entorno, porém, por volta da década de 1870, tornou-se 

um bairro eminentemente popular: 

Surgem casas de chope e um boliche na rua de Santana. Surgem também, nos 

casarões, os batuques, e a praça Onze passa a ser um grande centro de lazer. 

[...] O número 117 da rua Visconde de Itaúna tornou-se célebre por ter sido a 

residência da baiana Hilária de Almeida, a Tia Ciata, local de festas e reuniões 

permanentes dos primeiros compositores de samba. (ROCHA, 1986, p. 79) 

De acordo com Lúcia Silva (2006), a região recebeu três levas de população mais pobre, a 

primeira com a chegada de ex-escravos baianos após a abolição da escravidão (1888), a 

segunda após a demolição das habitações coletivas do centro com a reforma Passos e a última 

com a derrubada do morro do Castelo. 

Segundo Fernanda Pinto (2007), na década de 1860, o entorno do Campo de Santana 

encontrava-se bastante adensado, enquanto nas áreas mais além da praça Onze ainda eram 

permitidas atividades menos nobres. Uma das atividade menos nobres instaladas foi o Asilo de 

Mendicidade. Embora tenha ocorrido dois meses antes, é possível que a localização do asilo 

tenha sido escolhida já refletindo uma postura municipal que seria publicada em 6 de outubro 

de 1876, proibindo o estabelecimento de novos hospitais e casas de saúde na área central da 

cidade, a leste da Cidade Nova (FONSECA, 2008). 
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A segunda razão para a edificação do Asilo da Mendicidade na Cidade Nova é a sua estreita 

relação com a Casa de Correção da Corte. Além de terem sido criadas pelo mesma seção 

administrativa, o Ministério de Negócios da Justiça, ambas objetivavam ser instrumentos de 

ordem, ideal afirmado até mesmo por suas plantas baseadas no tipo arquitetônico pan-óptico. 

Como afirma Lúcia Silva (2012), a Cidade Nova foi ocupada ao mesmo tempo em que se 

estruturava o Estado brasileiro. Entende-se que, consequentemente, foram implantadas na área 

algumas instituições que o representavam. Sobre a Casa de Correção, é importante ainda 

destacar sua localização no Catumbi que, segundo relatório da Comissão Inspetora, era lugar 

“mais conveniente e sadio” ainda próximo a cidade junto a um canal que se comunicava com o 

mar, facilitando o transportes de materiais e mantimentos (MACHADO et al, 1978). 

A localização do asilo, porém, não esteve livre de critícas, em 1887, já se questionava sua 

inserção na cidade e sem espaço para o trabalho dos asilados (ASYLO, 1887). Dois anos após 

isso, a localização do asilo em área pantanosa e urbana era categoricamente considerada 

inadequada, como se percebe no relatório dos médico Freitas Henriques, Paulo Barbosa e 

Pereira da Cunha: 

Situado no leito de enorme pantano e por assim dizer no coração da cidade, 

tendo  face anterior voltada para o poente, açoitado pelos ventos saturados 

de humidade no inverno, e tenazmente castigado pelos raios do sol no verão, 

o asylo de mendicidade possue, no mais subido gráo, todos os factores de 

insalubridade, [...] Está elle, portanto, topographica e climatologicamente, 

apezar do muito que a sciencia tem adiantado e do muito que já tem 

conseguido a sciencia administrativa em varios paizes relativamente á saude 

publica, subordinado forçosamente á influencia de uma zona aonde o 

impaludismo domina a pathologia geral, as enfermidades adquirem facil e 

rapidamente especial gravidade e, mais ainda, sob a acção de uma 

temperatura infensa á qual só poderá ser modificada pela perseverança dos 

cuidados hygienicos. (ASYLO, 1888a, p. 2) 
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No segundo momento do edifício, a transformação em hospital, a imagem da região já havia se 

consolidado como popular. Segundo Lúcia Silva (2006), a praça Onze figurava nos jornais com 

notícias acerca de incêndios e prisão de malandros e macumbeiros. A área era ainda zona do 

baixo meretrício; entre as prostitutas havia as provenientes do leste europeu, “as polacas”, que 

perfaziam quase 70% das 674 mulheres que ali trabalhavam na década de 1920 (BUENO, 2010). 

Tal caracterização encarada à época como negativa só se modificava no carnaval em que a 

praça se notabilizava e se abria à cidade como berço do samba e lugar de negros, a pequena 

África. Conviviam com ela também, comunidades de imigrantes portugueses, espanhóis, 

alemães, italianos e, principalmente, uma pequena comunidade judaica, como descrita por 

Samuel Malamud (1988), porém, ainda que habitassem a mesma materialidade, pouco se 

tocavam (SILVA, 2006, p. 239): 

O problema era que esse território se configurava e se formalizava 

materialmente pela negação do projeto de modernização pretendido pelo 

Estado e pelas classes dominantes. Enquanto os judeus buscavam na religião, 

e principalmente no trabalho, a organicidade para tecer todas as redes sociais 

que configuravam o seu espaço; os baianos, que também tinham na religião o 

suporte do seu modo de viver, negavam frontalmente em seu cotidiano a 

opção europeizante desejada pelas elites citadinas. 

Segundo a mesma autora, a praça Onze tinha pouca visibilidade social e era recoberta por aura 

de medo e mistério, até mesmo pelas práticas religiosas que ali ocorriam, tornando-se “opaca”, 

diferentemente do morro do Castelo. Porém, como dissonantes desse projeto de modernização, 

ambos foram destruídos em intervenções que miravam os espaços de vivência das classes 

populares. Assim, em 1940, com a abertura da avenida Presidente Vargas, “a praça Onze deixou 

de existir materialmente, mas passou a estar irremediavelmente viva na memória do samba” 

(SILVA, 2006, p. 260). No resumo de Eduardo Bueno (2010, p. 191),”a praça onze foi o chão dos 
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judeus, a sala de estar dos anarquistas, o salão de festa dos baianos, o ganha-pão das mulheres 

da vida”. 

Pela pesquisa, pode-se supor que a escolha do imóvel para sediar o Hospital São Francisco de 

Assis também teve a ver com a sua localização. Se o público alvo desse nosocômio era a 

assistência à população carente, intenção essa estabelecida já em seu regulamento
50

 como foi 

visto, a região da Cidade Nova era interessante pelos fatores descritos a seguir. A ocupação do 

bairro já estava plenamente consolidada como se observa pelo mapa de 1924 (Figura 34), ele se 

conformava como área intermediária entre os moradores das habitações coletivas restantes do 

centro, os habitantes do Morro da Providência e ainda os moradores dos subúrbios mais ao 

norte da cidade, ocupações intensificadas após a reforma Passos, conforme tratado 

anteriormente. Assim, o hospital tornava-se de fácil acesso, servido ainda de transporte público 

pelas linhas de bondes e ônibus que percorriam a avenida do Mangue. 

 

50
 EEAN. Centro de Documentação, Módulo G, Caixa 26, documento sem número. 

Regulamento do Hospital São Francisco de Assis. 
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a 

Figura 34 

Mapa do Rio de Janeiro em 1924 com a localização do Hospital São Francisco de Assis (a) 

(SERVIÇO, 1924) 
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4.4 ASPECTOS ARQUITETÔNICOS 

O subcapítulo a seguir trata do objeto dessa dissertação a partir de sua arquitetura, tendo-a 

como objeto, mas também como fonte, a partir do conceito de monumento-documento 

apresentado no primeiro capítulo. Primeiramente, discorre-se sobre a configuração radial do 

conjunto. Em seguida, apresentam-se as modificações pelas quais passou o edifício entre 1876 e 

1922, à medida que surgiam novas demandas, alterava-se o programa de necessidades e eram 

construídos novos edifícios no conjunto.  

4.4.1 Configuração radial 

A planta radial do conjunto arquitetônico do HESFA é sem dúvida uma de suas características 

mais marcantes e principal motivadora da atribuição do valor arquitetônico ao edifício em seu 

tombamento. Apesar de ser algumas vezes considerado como o único modelo baseado no pan-

óptico de Bentham ainda existente na América Latina (COPRIT, 2008), sabe-se que houve no 

Brasil outras edificações com configuração radial, sendo que algumas delas ainda resistem, tais 

quais a Casa de Detenção de Recife, atualmente uma Casa de Cultura (SOBRAL FILHA, 2009) e o 

Sanatório de Belém, próximo a Porto Alegre (COSTA, 2008).  

 Jeremy Bentham, jurista e filósofo reformador inglês, concebeu em 1787 um modelo de edifício 

de isolamento circular, o pan-óptico (Figura 35). Esse edifício se constituía de um anel de celas, 

com ampla janela para o exterior e vedação com grade para o interior, assim seria possível 

sempre ver o recluso pela contraluz. Na parte intena, haveria um espaço intermediário, coberto 

e vazado, ao centro do qual ficaria a torre de vigilância com grandes janelas cobertas por 

persianas, a fim de permitir ao guarda visibilidade total sem ser percebido (FOUCAULT, 2004; 

BENTHAM, 2008; FREIRE, 2009). A torre poderia ser, na sugestão do criador, arrematada por 

Figura 35 

Pan-óptico de Bentham 

(PEVSNER, 1976, p. 163) 
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uma capela, porém Michel Foucault destaca que até mesmo a religião só teria aí uma função 

utilitária (FOUCAULT, 2012). Para Jeremy Bentham (2008, p. 17), essa “simples idéia de 

arquitetura” aplicava-se a diversos usos tais quais prisões, manufaturas, hospícios, asilos, 

hospitais e escolas: 

Para dizer tudo em uma palavra, ver-se-á que ele é aplicável, penso eu, sem 

exceção, a todos e quaisquer estabelecimentos, nos quais, num espaço não 

demasiadamente grande para que possa ser controlado ou dirigido a partir 

dos edifícios, queira-se manter sob inspeção um certo número de pessoas. 

Não importa quão diferentes, ou até mesmo quão opostos, sejam os 

propósitos: seja o de punir o incorrigível, encerrar o insano, reformar o viciado, 

confinar o suspeito, empregar o desocupado, manter o desassistido, curar o 

doente, instruir os que estejam dispostos em qualquer ramo da indústria, ou 

treinar a raça em ascensão no caminho da educação (BENTHAM, 2008, p. 18) 

A essência do plano consistia na centralidade da torre de inspeção e nos dispositivos previstos 

para que dela se pudesse “ver sem ser visto“ (BENTHAM, 2008, p. 28), “na aparente onipresença 

do inspetor [...] combinada com a extrema facilidade de sua real presença” (BENTHAM, 2008, p. 

30-31). Se não era possível atingir a vigilância por tempo integral, que o jurista definia como a 

situação perfeita, o recluso deveria acreditar estar nessa condição e “não ver possibilidade 

contrária” (BENTHAM, 2008, p. 20). Nas palavras dele, ”tratava-se de um novo modo de garantir 

o poder da mente sobre a mente, em um grau nunca antes demonstrado”, concepção que seria 

explanda pelo filósofo Michel Foucault (2004; 2012) quase dois séculos depois.  

Para Jacques-Alain Miller (2008), o pan-óptico não é simplesmente uma prisão, mas “um 

princípio geral de construção, o dispositivo polivalente de vigilância, a máquina óptca universal 

das concentrações humanas”.  Seu principal efeito é a indução de um “estado consciente e 

permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder” (FOUCAULT, 

2004, p. 166), fazendo com que a vigilância seja permanente no resultado, mesmo que 
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descontínua na ação. Anthony Vidler (1987) também cita o componente utilitário do pan-óptico 

ao afirmar que Bentham utilizou-se do espaço e de sua arquitetura como produtoras de um 

estado mental, a estética se torna um instrumento da utilidade, da função. 

Outro princípio apontado por Jeremy Bentham (2008), é a facilidade com que alguém externo 

poderia conferir o funcionamento do edifício, uma vez que ao se posicionar na torre central, 

teria visão completa. Dessa forma, “o olho público vigiará o olho interior” (MILLER, 2008, p. 96) e 

o dispositivo será democraticamente controlado (FOUCAULT, 2004, p. 170). Daí deduz Jacques-

Alain Miller (2008) que as prisões pan-ópticas seriam construídas nas proximidades da cidade, 

para serem de fácil acesso ao grande número e servirem de exemplo de punição ao restante da 

sociedade. 

Pode-se contextualizar Jeremy Bentham e a criação da sua máquina pan-óptica na conjuntura 

da revolução industrial inglesa e dos ideais racionalistas e utilitaristas do Iluminismo (FREIRE, 

2009). O autor lidou com a questão da aglomeração e para ela propôs uma solução “com a 

mecânica perfeitamente arranjada de um microcosmo newtoniano, o esboço geométrico de 

uma sociedade racional” (PERROT, 2008, p. 127). A própria forma estava ligada a essa 

racionalidade, o classicismo buscava inovar com diferentes formas e volumes e com o 

aproveitamento da luz, criando espacialidades antes inexploradas (FREIRE, 2009). O círculo é 

então considerado como a forma perfeita e total, signo da razão e da ciência, expressão de uma 

certa utopia política, aparecendo em outros projetos da época como o cenotáfio esférico para 

Newton (1784) do arquiteto Boullée (FREIRE, 2009) ou Salina Real de Arc-et-Senans
51

 (1779) do 

arquiteto Ledoux (FOUCAULT, 2004). 

51
 Para Michelle Perrot (2008, p. 159), “a obra de Ledoux, e particularmente a de Arc-

et-Senans, é um exemplo, desta vez realizado, do atrativo das arquiteturas 

circulares, como resposta à organização espacial dos pequenos grupos, onde 

devem se aliar concentração e individualização dos lugares, fragmentação e 

vigilância. [...]. A Salines é o simétrico “livre” e campestre do Panóptico”. 
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Como afirma Nikolaus Pevsner (1976, p. 159), “os programas de hospitais e acomodações para 

prisão tem muito em comum. Ambos os casos um número de pessoas eram confinadas em um 

lugar em particular”. Esse também era o entendimento de Bentham (2008) que, a partir de 

pequenas mudanças no seu plano inicial, propunha o seu dispositivo para esses dois usos, que 

aqui serão abordados por serem os mesmos que ocorreram no edifício objeto da dissertação. A 

primeira função do HESFA foi asilar, próxima à prisão ou às workhouses inglesas 

contemporâneas de Bentham. Para o utilitarista, era preciso recolher os vagabundos, “faltas 

vivas de lógica”
52

 (MILLER, 2008, p. 108) por não produzirem,
 
e puni-los cientificamente. Ao fazê-

lo, os internos “são constrangidos a renunciar a toda iniciativa, e daí, [tornam-se] de ponta a 

ponta instrumentalizáveis” (MILLER, 2008, p. 93). 

O pan-óptico hospital, como descrito por Jeremy Bentham (2008), possuiria na face interna das 

celas cortinas, e não grades. As vantagens seriam várias, primeiramente o total controle “o 

médico e o boticário podem saber com certeza que a receita que um prescreveu e o outro 

executou foi administrada no tempo certo e na maneira exata assim prescritos” (BENTHAM, 

2008, p. 71).  O mais importante é que “em um lugar assim construído, e com tal disciplina, 

como surgiria a infecção? Ou como ela persistiria?” (BENTHAM, 2008, p. 32), como o autor 

explicita na afirmação: 

Em que outros exemplos, a não ser nesse, verá você os interesses do 

governador e os dos governados, os do guardião e os dos prisioneiros, os do 

médico e os dos pacientes, nesse importante particular, tão perfeitamente 

confundidos e unificados? Limpeza ou sujeira, salubridade ou insalubridade, 

ele corre o mesmo risco que eles; se ele os deixar se contaminarem, estará 

deixando que ele próprio se contamine. Rodeado por todos os lados por uma 

multidão de pessoas, cuja boa ou má condição dele dependem, ele é um 

refém de si mesmo pela saúde do conjunto. (BENTHAM, 2008, p. 74) 

52
 Segundo Jacques-Alain Miller, no trabalho intitulado Situation and relief of the 

poor  Bentham apresentava uma tabela em que classificava a indigência em causas 

pessoais internas e externas: “as primeiras são: 1) definitivas (elas se prendem a uma 

enfermidade do espírito ou a uma doença do corpo); 2) duráveis, mas temporárias 

(incapacidade de subvenção de suas próprias necessidades por causa da infância, 

“nao‑idade”); 3) intermitentes e temporárias (incapacidade de trabalhar por causa de 

doença ou ocupação com crianças). As segundas são todas temporárias: 

desemprego, incapacidade de conseguir emprego (maus costumes, falta de 

relações), ruína.” (MILLER, 2008, p. 106). 
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O pan-óptico, como um plano nascido da colaboração dos irmãos Bentham, o jurista Jeremy e o 

engenheiro naval Samuel, embora utópico, não deixou de contribuir para a arquitetura. Ele 

ilustra o desenvolvimento de um conceito funcional de espaço que atribuiria à arquitetura 

(assim como ao urbanismo) um meio para resolver problemas sociais (PERROT, 2008; FREIRE, 

2009). A arquitetura não era mais apenas para ser vista, mas tornava-se um poder operador de 

transformação dos indivíduos por dar domínio sobre o seu comportamento (FOUCAULT, 2004, 

p. 144). Ideia que influenciaria inclusive a concepção do espaço hospitalar terapêutico na 

segunda metade do século XVIII (FOUCAULT, 2004). Além dessa contribuição, há a inovação do 

arranjo interior, o emprego de materiais novos como ferro e vidro e a importância dada a 

pormenores técnicos como ventilação, calefação, circulação de água, evacuação de resíduos, 

etc. 

Ainda assim, no sentido estrito do termo, o pan-óptico de Bentham não chegou a ser realizado, 

legando o seu princípio de vigilância, o pan-optismo, e outras diretrizes de ordenação, 

especialmente ao sistema carcerário e à arquitetura penitenciária (PERROT, 2008). Por volta dos 

anos 1830 e 1840, foi o tipo arquitetônico usado na maior parte das penitenciárias, sendo 

considerado a maneira mais direta de traduzir “na pedra a inteligência da disciplina” 

(FOUCAULT, 2004, p. 209). 

Estabelecimentos prisionais arejados e higiénicos, confortáveis até, e que, mais 

importante, não constituíssem uma escola de vício e criminalidade, antes de 

um local de reflexão, de arrependimento e de reabilitação, por intermédio do 

trabalho obrigatório e da disciplina, da separação por graus dos detidos e de 

uma vida diária decente. Essas ideias e conceitos sobre o regime prisional 

‘celular’ irão cristalizar-se em duas tendências, prevalecentes durantes mais de 

100 anos, à quais correspondiam arquitecturas específicas. (FREIRE, 2009, p. 

34) 
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Essas duas tendências foram os sistemas norte-americanos Filadélfia (ou Pensilvânia) e Auburn. 

O primeiro deles teve como modelos a prisão de Walnut Street, Filadélfia, e mais tarde a 

penitenciária da Pensilvânia, em Cherry Hill, também Filadélfia, de 1829, desenhada pelo 

arquiteto John Haviland. Ali se aplicava o solitary confinement em que o recluso era mantido na 

cela, inclusive durante o trabalho. O segundo foi concretizado na penitenciária de Auburn, em 

Nova Iorque, por volta de 1824, onde se aplicava o silent confinement em que o recluso 

trabalhava em grupo durante o dia, porém tendo de permanecer em silêncio (FOUCAULT, 2004; 

PERROT, 2008; FREIRE, 2009). Segundo Foucault (2004), o primeiro esperava a requalificação do 

indivíduo com a sua própria consciência e era de influência do protestantismo religioso quacre; 

o segundo aproximava-se da vida em sociedade e se relacionava com o modelo monástico e 

com a disciplina da oficina. “Auburn era a própria vida renovada em seus vigores essenciais. 

Cherry Hill, a vida aniquilada e recomeçada.” (FOUCAULT, 2004, p. 201).  

Quanto à arquitetura, o modelo Filadélfia consistia em uma planta radial cujas circulações dos 

blocos retangulares se uniam em um nó central (Figura 36). O modelo Auburn não era radial, 

mas organizado em L com as celas no interior do bloco de cinco andares colocadas umas em 

oposição às outras (Figura 37), os corredores eram abertos em toda altura do edifício, 

permitindo a entrada de luz, e a circulação era feita por passarelas, proporcionando a 

visualização das celas de todos os andares voltadas para aquele lado. 

O pan-óptico de Bentham, no entanto, não foi a única proposição que se importou com a 

visibilidade total dos corpos, dos indivíduos e das coisas, nem mesmo estava isolada na propor 

a centralidade como solução (FOUCAULT, 2012). Alguns dos projetos arquitetônicos elaborados 

depois do segundo incêndio do Hôtel-Dieu, em Paris, 1772, e, portanto anteriores ao pan-

Figura 36 

Penitenciária de Cherry Hill, Filadélfia, Estados Unidos (1829) 

(STEADMAN, 2014) 

Figura 37 

Penitenciária de Auburn, Estado de Nova Iorque, Estados Unidos (c. 1824) 

(STEADMAN, 2014) 
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óptico, já adotavam esse princípio, adicionado da preocupação de evitar a acumulação e o 

contágio e de garantir a ventilação e a circulação de ar. Os objetivos eram: 

ao mesmo tempo dividir o espaço e deixá−lo aberto, assegurar uma vigilância 

que fosse ao mesmo tempo global e individualizante, separando 

cuidadosamente os indivíduos que deviam ser vigiados. (FOUCAULT, 2012, p. 

114) 

Na publicação Mémoire sur la meilleure manière de construire un hôpital (1774), o arquiteto 

Antoine Petit apresentou um projeto com circulações radiais e disposição circular dos blocos, a 

ordem era garantida pelo controle visual total de um só ponto (PERROT, 2008). O arquiteto 

francês Bernard Poyet também elaborou um projeto para a reconstrução do Hôtel-Dieu que se 

conforma radialmente a uma capela (PERROT, 2008; VIDLER, 1987). Ainda assim: 

se a idéia do panopticon é anterior a Bentham, na verdade foi Bentham que 

realmente a formulou. E batizou. A própria palavra "panopticon" é 

fundamental. Designa um princípio de conjunto. O aparelho disciplinar 

perfeito capacitaria um único olhar tudo ver permanentemente. Um ponto 

central seria ao mesmo tempo fonte de luz que iluminasse todas as coisas, e 

lugar de convergência para tudo o que deve ser sabido: olho perfeito a que 

nada escapa e centro em direção ao qual todos os olhares convergem. 

(FOUCAULT, 2004, p. 146) 

Como afirma Michelle Perrot (2008, p. 157), “cruzam-se tantos caminhos no centro d’O 

Panóptico que não é possível segui-los todos”, fato é que ele teve grande “intensidade 

imaginária” (FOUCAULT, 2004, p. 170), demonstradas diversas variações planejadas e realizadas. 

Segundo Vitor Freire (2009), ele periodicamente fascinava arquitetos ou administradores por sua 

geometria e possível eficácia. Provavelmente foi o que ocorreu com os idealizadores do Asilo de 

Mendicidade na década de 1870. A influência do pan-optismo no projeto arquitetônico do asilo, 

é inegável, existindo duas fontes documentais para sua comprovação. O aviso do Ministério da 

Figura 38 

Plano de Antoine Petit (1774)  

(PETIT, 1774) 

Figura 39 

Plano de Bernard Poyet (1785)  

(COQUÉAU; POYET, 1785) 
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Justiça que enviou o conselheiro Pádua Fleury e o arquiteto Heitor Rademaker Grunewald à 

Europa definiu a missão de investigar os sistemas carcerários europeus, buscando alternativas 

para “a supressão da pena de galés, ou sua substituição pela de prisão com trabalho” (PRISÕES, 

1875), eram diretrizes ainda a uniformidade das penas e a transformação das cadeias em prisões 

celulares. O mesmo texto cita os sistemas de Auburn e o da Pensilvânia. Acrescenta-se ainda o 

fato de o conselheiro Pádua Fleury ser também ele um jurista, envolvido nas discussões sobre o 

código criminal e o sistema penitenciário brasileiro, possivelmente familiarizado com as ideias 

de Jeremy Bentham. O segundo texto é a reportagem de inauguração do Asilo de Mendicidade 

que cita expressamente o pan-óptico: 

O edificio que hontem se inaugurou é de systema panoptico, que se traz 

alguns inconvenientes quanto á exposição, tem, como compensação, a 

inspecção fácil, porque todos os cinco raios, vão encontrar-se no observatorio 

do guarda mandante. Esta disposição, em caso de incendio, concorre para 

localisa-lo com presteza e presta-se á livre circulação do ar; accrescendo que, 

de cada quarteirão podem, no andar superior, assistir os asylados ao sacrificio 

da missa. As condições de salubridade, de segurança e de separação forão, ao 

que parece, bem observadas. (FOLHETIM, 1879) 

A documentação posterior sobre o edifício do HESFA cita também alguns outros referenciais. 

No relatório apresentado ao Ministério de Justiça em 1887 (ASYLO, 1888a) foi mencionado que 

a construção parece ser uma modificação do plano elaborado pelo médico Antoine Petit ou do 

plano apresentado pelo arquiteto francês Bernard Poyet, ambos citados anteriormente.  

Além disso, a análise apenas formal, à revelia dos usos dos ambientes, do edifício comprova a 

sua centralidade, como demonstram as análises de Doralice Sobral Filha (2009) (Figura 40 e 

Figura 41).  
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Figura 40 

Traçado dos eixos estruturais, eixos de distribuição das circulações 

internas e indicações dos acessos. Observação das duas formas de 

organização envolvidas: a linear e a radial 

(SOBRAL FILHA, 2009) 
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Figura 41 

Possível organização do conjunto, segundo a lógica do polígono regular 

circunscrito. Observação do polígono de dez lados e sua especificidade 

com a relação áurea. Organização por adjacência dos retângulos áureos 

conformadores dos volumes 

(SOBRAL FILHA, 2009) 
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A adoção do pan-optismo fazia sentido naquele momento por outros dois fatores. Já existiam 

críticas ao “aspecto ornamental” do Hospício Pedro II e a pouca classificação que suas 

instalações “terapeuticamente insuficientes” permitiam: por sexo, classe social e temperamento 

“tranquilo ou agitado” (MACHADO et al., 1978, p.453). Dessa forma, seria lógico propor um 

modelo mais adequado à vigilância e à separação dos internos por sexo e idades e que 

representasse desde sua arquitetura o processo de modernização que se concretizava na cidade 

e, como se esperava, na sociedade. Essa disposição arquitetônica tinha como objetivo responder 

a um problema político, reduzindo a desordem, o amontoamento, a insalubridade e a 

imoralidade das instituições de reclusão como apontado por Roberto Machado et al. (1978, p. 

323): 

Com o Panopticon não se trata mais simplesmente de excluir um grupo de 

pessoas da sociedade, enclausurando-o em um espaço de desordem, de 

confusão, de banimento. Ele é um operador, um instrumento político, que dá 

ao poder maiores capacidades de se exercer aumentando sua força através da 

constituição de um espaço planificado, ordenado, dividido, bem distribuído. 

Assim, o emprego desse tipo arquitetônico objetivou disciplinar o espaço externo ao informar 

que toda desordem seria punida, tratada e curada (SILVA JR, 2000) ao mesmo tempo em que 

regulava o espaço interno pela vigilância e classificação.  

Havia também um precedente da utilização do pan-óptico, o projeto para a Casa de Correção 

da Corte a que o Asilo de Mendicidade estava administrativamente atrelado. Anterior ao asilo, 

ele previa uma planta de quatro raios com oitocentas celas em torno de um edifício central da 

administração e capela (MACHADO et al., 1978). A planta parece combinar a disposição das 

circulações radiais do modelo Filadélfia, com a divisão interna do modelo auburniano, 

concentrando, em alguns blocos, as celas no interior do pavilhão (Figura 42). A construção 

Figura 42 

Planta da Casa de Correção da Corte 

(SOBRAL FILHA, 2009) 
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iniciada em 1834 concluiu, seis anos mais tarde, apenas o primeiro raio com dois pavimentos, 

diferentemente dos quatro andares projetados. O restante da execução caminhou a passos 

lentos e descaracterizou-se do projeto original, que nunca chegou a ser totalmente concluído 

(SOBRAL FILHA, 2009), como demonstra a perspectiva encontrada em um mapa de 1914 (Figura 

43). 

Se a intenção de seus idealizadores pretendia aproximar o edifício do pan-optismo na sua 

concepção formal, tal pretensão não se concretizou na prática e na distribuição do programa do 

Asilo de Mendicidade. Como será visto em detalhe na seção seguinte, o edifício central nunca se 

configurou como sala de vigilância, devido a demora na execução dos raios e pelas 

contingências enfrentadas, o espaço que seria destinado ao “observatorio do guarda mandante” 

foi ocupado pela cozinha, despensa e sanitários, durante todo o período de função asilar. 

Quando da alteração para o hospital, o ambiente alocou a sala de raio-X. Segundo essa 

pesquisa, apesar da disposição radial, o ideal de vigilância nunca se concretizou no edifício do 

HESFA. Se, conforme Jacques-Alain Miller (MILLER, 2008), “os dois princípios fundamentais da 

construção panóptica são a posição central da vigilância e sua invisibilidade”, tais princípios não 

se materializaram no conjunto em questão. Logo,  não se pode caracterizá-lo como um pan-

óptico, ou apenas como tal na intenção formal, sem a aplicação programática. Destaca-se ainda 

que, de acordo com Vitor Freire (2009), o sistema pan-óptico é frequentemente confundido com 

o sistema radial mesmo na literatura especializada, porém nesse, da torre de vigilância se 

visualizava as circulações e não o interior das celas, caso do edifício em questão. 

 

 

Figura 43 

Detalhe do mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1914, demonstrando 

perspectiva da Casa de Correção da Corte 

(AENISHÄNSLIN, 1914) 
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4.4.2 Aspectos físico-espaciais e programáticos 

Nesse subcapítulo, busca-se reconstituir a sequência de construção dos edifícios que compõem 

o conjunto e a identificação das características físico-espaciais e programáticas, dentro do 

recorte temporal em questão. Para isso, foram utilizados documentos textuais que descrevem a 

espacialidade da instituição e mapas, que apesar de não representarem detalhadamente o 

edifício, permitem perceber a configuração básica do conjunto. Não foi encontrado nas fontes 

primárias e secundárias pesquisadas nenhum projeto arquitetônico da edificação 

correspondente ao período, com exceção da reprodução diminuta de planta de data 

desconhecida, que se encontra na publicação Assistência Pública e Privada no Rio de Janeiro 

(1922). 

Primeiramente, aborda-se a significação da escolha da linguagem arquitetônica do neoclássico 

tardio ou ecletismo classicizante. Para Margareth Pereira (2010), o ecletismo arquitetural do final 

do século XIX reflete uma vontade de mudança e de questionamento da imagem urbana 

consolidada; ele não se relacionava mais com o arcaísmo de Grandjean de Montigny, mas 

buscava externar o cosmopolitismo de seus autores e da cidade em que se inseria. A autora 

afirma ainda: 

Em segundo lugar – e talvez o aspecto mais interessante -, o ecletismo 

emblematizaria aqui um certo alinhamento das elites locais com o discurso 

evolucionista e uma visão hierárquica de desenvolvimento que passa a se 

tornar hegemônica no Ocidente. Em outras palavras, para dar provas de 

progresso, é necessário mostrar os sinais visíveis do caminho realizado. O 

ecletismo neste contexto não apenas acolhe mutações técnicas, debates sobre 

visões de história e discussões de fundo político (PEREIRA, 2010, p. 150) 

A arquitetura não era apenas uma intenção estética, mas também uma intenção político 

pedagógica: “os valores exemplares precisam ser difundidos, os novos marcos de memória 
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política precisam ser criados e divulgados” (ABREU; CHAGAS, 2003, p. 147). Como afirma Ana 

Amora (2010), ainda no ato de projeto é conferido a uma edificação o valor simbólico que se 

procura apresentar na edificação. Assim, o edifício eclético torna-se um prova indiscutível e 

tangível de pertencimento de uma cidade e, por extrapolação, de uma sociedade a um projeto 

universalista (PEREIRA, 2010). Logo, no caso do Asilo de Mendicidade, não só a adoção do 

partido arquitetônico radial se relacionava com ideais de modernização, ordem e progresso 

positivistas, como também a linguagem arquitetônica escolhida. 

A partir daqui, pretende-se reconstituir as etapas de construção do complexo. Para melhor 

compreensão, utilizou-se a numeração dos blocos do conjunto, conforme foi definida no Plano 

Diretor (FREIRE, 2004) e é atualmente empregada (Figura 44). A publicação Assistência Pública e 

Privada no Rio de Janeiro (ASSISTÊNCIA, 1922, p. 450) informa que:  

[...] proseguiam em março de 1878 com celeridade as obras do novo asylo, 

comquanto ainda não tivesses tido começo os três raios posteriores do 

edifício, o qual, segundo o projecto, devia constar de sete partes distinctas: as 

quatro que estavam em construcção, os dous raios anteriores e a capella  

Quando houve a inauguração, em 1879, o edifício estava inacabado, contendo apenas a 

administração, a capela, dois pavilhões radiais, a cozinha, instalações sanitárias e as canalizações 

de gás, água e esgoto (ASSISTÊNCIA, 1922). O mapa de 1879 (Figura 45 e Figura 46) permite 

supor que os edifícios prontos eram o frontal (Prédio 6), o edifício central (Prédio 5) e os dois 

raios laterais a ele (Prédios 4 e 7). Nele, destaca-se ainda a existência de uma grande área não 

ocupada mais ao norte do edifício e a proximidade com outros edifícios importantes marcados 

em vermelho, como a Fábrica de Gás e a Casa de Correção. 

 

Figura 44 

Esquema de nomenclatura dos edifícios conforme o Plano Diretor 

(Adaptado de FREIRE, 2004) 
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a 

b 

c 

Figura 46 

Detalhe do mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1879, destacando o 

Asilo de Mendicidade (a), a Casa de Correção (b) e a Fábrica de Gás (c) 

(SCHREINER, 1879) 

 

Figura 45 

Mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1879 

(SCHREINER, 1879) 
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A descrição publicada em jornal da época relatava: 

Cada raio tem um refeitório, uma officina e um dormitorio, de modo que a 

installação dos mendigos possa ser feita por classes, sem que haja entre ellas 

nenhuma comunicação. Compõe-se cada um dos dous raios construídos de 

dous grandes salões, que recebem luz e ar de todos os lados. A superficie 

total de cada salão é de 190 metros e a altura de 5
m

,50. Devendo a população 

de cada raio ser apenas de 50 individuos, cabe 21 metros cubicos de ar a cada 

um, renovado constantemente por 18 mezzaninos [mezanino é aqui 

empregado no sentido de janela] e por 4 ventiladores. Estas aberturas são de 

1
m

,50 de largura, sobre 1
m

,72 de altura. Os peitoris estão dous metros acima 

do soalho afim de impedir qualquer relação com o exterior. As portas dão 

communicação para a varanda, que circumscreve o pateo de ventilação e que 

é destinada unicamente ao serviço da administração. As camas, que na nossa 

opinião não estão sufficientemente separadas umas das outras, são de ferro e 

os lavatorios são todos dispostos n’uma filla e encostados á parede onde se 

acha grande numero de torneiras que os allimentão e semelhantes aos da 

casa de correcção de Alkmar, na Hollanda. As salas de banho estão na parte 

central do edificio e tem 6 banheiros cada uma. Os cannos de esgoto forão 

colocados fóra das construcções. No observatorio central está 

provisoriamente a cozinha onde se nota um magnifico fogão de construcção 

muito elegante e commoda; por cima do observatorio, - actualmente cozinha 

-, está a capella. A parte central do edificio que dá para a rua do Visconde de 

Itaúna e que é architectada com mais elegancia é toda reservada para a 

administração e habitação do director. Enquanto se não contruirem restantes, 

a directoria occupa  um espaço demasiadamente grande e absolutamente em 

desproporção com o resto do edificio actual que aloja, não muito á larga 

apenas cem individuos. As enfermarias, a que é destinado o raio por construir 

e que fica perpendicular á rua do Visconde de Itaúna, estão provisioramente 

na parte terrea dos dous torreões lateraes. Este remedio deixa bastante a 

desejar porque estas duas salas, posto que suficientemente ventiladas, são 

pequenas e muito castigadas pelo sol. Offerecendo o terreno más condicções 

para as fundações, teve de se fazer excavações de 5
m

, [?]0 para assentamento 

dos alicerces, preferindo-se o de mesa ao de estacarias, por possuir a casa de 

correcção uma pedreira, de onde sahiu todo o material conduzido em wagons 

sobre trilhos, na extensão de um kilometro. Estabeleceu-se um desvio para as 

officinas onde foi tambem preparada a cantaria. As construcções occupão 

uma área de 1254 metros quadrados e custarão perto de 150 contos; sahindo 

o palmmo quadrado  á razão de 5$900. A esquadria, os ladrilhos, os gradis e 
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portões de ferro forão feitos nas officinas da casa de correcção. Com a cessão 

gratuita que fez o Visconde de Pirassununga de um terreno em proveito deste 

estabelecimento, ficou este isolado e comprehendido entre as ruas do 

Visconde de Itauna, de S. Leopoldo e duas outras projectadas pelo Dr. Pereira 

Passos, quando chefe da commissão de melhoramentos da cidade. Com a 

construcção dos tres raios que faltão o edifício poderá ser occupado por 350 

individuos. Contrue-se tambem em terrenos pertencentes a casa de correcção 

e com a frente para a rua do Alcantara, um hospicio para alienados. Só com 

este additamento se poderá estabelecer ordem completa no Asylo de 

Mendicidade, onde os loucos e mesmo doudos sujeitos a acessos de furia a 

todo momento estabelecião alli a confusão. Como estylo, o edificio honra 

sobremaneira o Sr. Heitor Rademaker, É uma construcção elegante e 

grandiosa em que os arrebiques pretenciosos de uma descabida 

ornamentação, não estabelecem uma desharmonia completa entre o estylo do 

edificio e o fim a que é destinada. O corpo central do asylo stisfaz os mais 

exigentes, pena é que os mezzaninos tão acertadamente collocados dous 

metros acima do soalho dos dormitorios, não simulem janellas pelo lado 

exterior, afim de evitar o contraste, que tanto destôa com a architectura nobre 

e graciosa do corpo central. Em todo o caso, é esta uma das construcções da 

nossa cidade que, pela belleza e destribuição acertada, mais honrão ao seu 

architecto. (FOLHETIM, 1879) 

Infere-se da citação a organização básica do conjunto. O bloco central alocou os banheiros e 

cozinha no pavimento térreo, diferentemente da sala de vigilância projetada, e a capela no 

pavimento superior. Ainda que o autor afirme que essa distribuição tinha caráter provisório, 

sabe-se pelos relatos seguintes, que ela não se alteraria até a transformação do edifício em 

hospital. O bloco frontal, prédio 6, era destinado à administração e às enfermarias em suas 

laterais. Nos pavilhões, prédios 4 e 7, localizavam-se os refeitórios, oficinas
53

 e dormitórios, os 

quais tinham a cubagem esperada de 21m³. Essa cubagem é bastante inferior ao parâmetro de 

54m³ encontrado no Hospital Lariboissière (1846), modelo de seu gênero (COSTA et al, 2013)
54

.  

 

53
 De acordo com outra reportagem (COM, 1879), as oficinas estabelecidas eram de 

alfaiate e sapateiro. 

54
 A Secretaria de Saúde do México listou em 1877, data próxima à construção do 

Asilo de Mendicidade, o número aceitável de metros cúbicos de ar entre 21m³ e 

54m³ (COSTA et al, 2013). Como referência, a publicação se utilizou da cubagem do 

Hospital Lariboissière (54m³), Hospital Grande de Milão (69m³), Santa Maria de 

Florença (61m³) e San Luis de Marin (97m³) e das máximas de 54m³ na França e de 

58m³ na Inglaterra. Ainda que o parâmetro se mostre variável, a cubagem do asilo 

é, em projeto, igual ao menor valor aceitável, 21m³. Outrossim, sabe-se que após a 

ocupação tornou-se ainda menor, atingindo 11m³, como será visto adiante. 
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Além disso, observa-se ainda que as varandas perimetrais já existiam; que o arranjo das 

aberturas com peitoris bastante altos nos ambientes de reclusão reforça o caráter quase 

prisional que o asilo tinha; e que o hospício para alienados complementar ao asilo em 

construção, provavelmente nunca foi concluído, o que causou prejuízos à organização do asilo, 

como visto anteriormente. Outra reportagem à época da inauguração informa que do lado 

direito estava alojados os indivíduos do sexo masculino e do lado esquerdo os do feminino, 

sendo o pavimento superior dos raios destinado ao dormitório, e o inferior ao refeitório 

(HONTEM, 1879). 

Uma das noções espaciais que pode ser obtida do primeiro regulamento definitivo, publicado 

no decreto n.
o
 9.274 de 6 de setembro de 1884, é que havia quatro dormitórios coletivos, 

divididos entre válidos, inválidos, menores e alienados, além da separação por sexo. A partir do 

mesmo, têm-se também que os funcionários residiam no edifício sendo que somente o porteiro, 

o médico e o diretor podiam estar acompanhados de suas famílias. O documento cita ainda um 

jardim frontal
55

, cuja conservação era responsabilidade do porteiro.  

Assume-se que a construção de pelo menos um dos três raios posteriores tenha sido iniciada 

em 1884, pois no registro de uma reunião da associação desse ano, têm-se: 

O Sr. engenheiro Heitor Rademaker Grunewald, que havia dado o plano e 

dirigido a construcção da parte acabada do edifício, dirigiu de Rezende, um 

officio ao director geral da secretaria de justiça, offerecendo-se 

generosamente para inspeccionar as obras restantes, sem retribuição 

pecuniária. Este offerecimento foi aceito com grande satisfação pelos 

cavalheiros presentes.  (ASYLO, 1884d) 

Logo, Heitor Rademaker Grunewald, autor do projeto, também dirigiu as obras dos raios 

posteriores do asilo (Prédios 1, 2 e 3), sendo que a primeira pedra de um deles foi lançada em 

55
 O jardim foi feito com plantas doadas por Auguste François Marie Glaziou (COM, 

1879), paisagista francês vindo ao Brasil em 1858 a convite do Imperador Dom Pedro 

II para assumir Diretoria dos Parques e Jardins da Casa Imperial e Inspetoria dos 

Jardins Municipais (SEGAWA, 1996). 
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17 de outubro de 1884 (ASYLO, 1884a). Nelas, foram utilizados donativos particulares, além de 

material e mão de obra dos presos que a Casa de Correção pudesse dispor (ASYLO, 1884b). O 

mestre de obras foi Ayres Ferreira Barroso, que também ofereceu seus trabalhos gratuitamente 

(ASYLO, 1884c). Em mapa com data estimada em 1885 (Figura 47 e Figura 48), o edifício foi 

representado ainda sem os raios posteriores, porém com uma configuração que permite 

confirmar que o pavilhão central (Prédio 5) já existia. Somente em 1888, são construídos os 

muros periféricos do terreno, permitindo que os asilados saíssem dos pavilhões e do pátio 

central (O EXM., 1888).  

Figura 47 

Mapa da cidade do Rio de Janeiro em ano estimado em 1885 

(MASCHEK, [1885]) 
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a 

Figura 48 

Detalhe do mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1885, demonstrando o Asilo de Mendigos (a), ainda sem a configuração radial 

(MASCHEK, [1885]) 
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Também em 1888, foi publicado um relatório elaborado um ano antes por Freitas Henriques, 

Paulo Barbosa e Pereira da Cunha que fornece uma descrição detalhada do asilo, da qual aqui 

são transcritas as partes mais significativas: 

[...] compõe-se de quatro grandes salas, das quaes duas são destinadas aos 

homens e duas ás mulheres, de todas as idades e condições; duas pequenas 

enfermarias, dois compartimentos destinados a banhos, oito latrinas 

communs situadas em pateo interno, sendo quatro para cada secção, capella, 

arrecadação, cozinha e um challet de madeira, dividido em quatorze cubículos 

aos quaes denominam casas fortes. Ao penetrar-se no edifício em questão 

depara-se com uma sala de proporções regulares, mas que está dividida em 

três compartimentos por meio de tabiques de madeira, de dois e meio metros 

de altura approximadamente, sendo que o da esquerda limita um espaço 

onde funciona a secretaria e o da direita a ridicula ambulancia que alli 

encontra-se. Esta sala não é assoalhada, porém ladrilhada como mosaico 

preparado na casa de correcção, por meio de cimento e fragmentos de 

mármore [...] as escavações que presentemente fazem-se para os dois últimos 

raios do edifício, [...] Seguem-se as duas salas occupadas pelas enfermarias 

repletas de doentes, as quaes medem cada um oito metros e setenta 

centímetros de fundo, sobre quatro metros e vinte centímetros de largura e 

cinco de altura, contendo cada uma d’ellas quatorze velhos leitos de ferro [...] 

D’estas enfermarias e por portas da sala de entrada, passa-se para um 

pequeno pateo, onde encontram-se as latrinas a que já alludimos, [...] Em 

número de quatro os receptáculos estão protegidos por uma pequena casa de 

pedra e cal, [...] Dos pateos que por assim dizer são quase que abrangidos 

pelos pavilhões das latrinas e pelas varandas que servem de passadiço para 

communicações internas do estabelecimento, passa-se para o corpo do 

edifício que é composto de quatro raios dos quaes dous estão funcionando e 

os dous últimos em começo de edificação, tendo por ponto de convergencia a 

capella, por baixo da qual está estabelecida a cozinha. [...] Penetrando-se nos 

compartimentos, destinados de um lado ás mulheres e meninas, do outro aos 

meninos e homens, depara-se com uma sala ao rez do chão, medindo vinte 

metros de extensão sobre doze de fundo e cinco de altura. Esta sala 

cimentada é circumdada por desesete janellas que distam dois metros e 

alguns centímetros do solo, possuindo grades de ferro e bandeiras 

envidraçadas que podem ser fechadas e abertas segundo as necessidades. 

Uma divisão de madeira de altura pouco elevada, separa um espaço onde 

acham-se collocadas três longas mesas e seus respectivos bancos, o qual é 
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denominado refeitório, de um outro espaço mais amplo, que serve ao mesmo 

tempo para a sala de trabalho, e onde os loucos estão constantemente 

reunidos (ASYLO, 1888a, p. 2). 

Essa primeira parte do relatório, permite-nos concluir que o edifício frontal, o central e dois 

raios estavam concluídos. São esses os mesmos constatados anteriormente: Prédios 6, 5, 4 e 7, 

respectivamente. Quanto aos dois raios em construção, supõe-se que fossem os Prédios 1 e 3, 

por parecer que os autores do relatório desconheciam que haveria três raios posteriores e não 

apenas dois. Como os autores afirmam que o pátio era também delimitado pelos pavilhões das 

latrinas, infere-se com risco de erro que esse estivesse onde hoje se encontra o prédio 2 (Figura 

49). Sobre o programa e sua distribuição, pode-se averiguar que no bloco de entrada, Prédio 6, 

o salão principal era dividido em vestíbulo, secretaria e sala da ambulância. Os dois ambientes 

periféricos do Prédio 6 eram as enfermarias, o que se pode confirmar pela reportagem de 

inauguração citada anteriormente e pelas exatas medidas dadas no relato. Dez anos depois, o 

bloco central, prédio 5, ainda apresentava a capela no primeiro pavimento e a cozinha no térreo, 

juntamente com o banheiro e a despensa como informado na terceira parte do relatório 

(ASYLO, 1888c). Os pavilhões, Prédios 4 e 7, apesar de apresentarem medidas ligeiramente 

inferiores as do relato, possuem os mesmos dezessete vãos. No térreo, abrigavam refeitório e 

oficinas. Seguem abaixo os trechos pertinentes da segunda parte do relatório: 

[...] D’essa sala [de trabalho], por uma escada collocada em um dos seus 

ângulos, – escada pouco cuidada e imprópria de um estabelecimento d’esta 

ordem, – sobe-se para o salão superior ou dormitório. Igual á precedente em 

dimensões e no systema de construcção, torna-se entretanto mais notavel por 

possuir duas latrinas separadas do corpo da sala por meio de uma divisão de 

madeira [...] são alojados noventa e seis leitos [...] Não é licito deixar passar em 

silencio a existência de um lavatório munido de vinte e cinco torneiras [...] 

(ASYLO, 1888b, p. 1) 

Figura 49 

Esquema de nomenclatura dos edifícios conforme o Plano Diretor 

(Adaptado de FREIRE, 2004) 
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A partir desse trecho, tem-se que o primeiro pavimento dos pavilhões abrigava os dormitórios 

com noventa e seis leitos, lotação que quase dobra a capacidade de cinquenta publicada na 

inauguração, resultando em pouco mais de 2m² por leito de área e uma cubagem
56

 ainda 

menor de 11m³. Percebe-se também que, nesse momento, havia escadas interiores aos 

pavilhões que não existem mais. O guarda-corpo dessa escada interna aparece ao fundo da 

fotografia de Augusto Malta de 1909 (Figura 50). 

Um ano mais tarde, em 1889, o médico Mello Moraes Filho publicou o relato de sua visita ao 

Asilo de Mendicidade, dividido em três edições da Tribuna Liberal, que nos fornece mais 

algumas noções espaciais do conjunto:  

Apenas fomos conduzidos ao primeiro pateo dessa masmorra ignóbil, dous 

loucos, saindo de uma latrina immunda, collocada ao centro [...] Do referido 

pateo em torno da cloaca circulavam outros loucos, cada qual preoccupado 

com sua idea importuna, subimos por uma escadaria que dá para o andar 

superior, ao aposento da segunda autoridade e aos dormitorios. Alli 

soubemos que o numero dos asylados excede de 300; notamos uma vasta 

sala occupada por uma rede e um sofá, commodos devolutos, sendo o nosso 

objectivo o salão de dormida. Penetrando em um dos dormitorios, o máo 

cheiro desprendido da latrina, collocada a um dos cantos da sala [...] disse-nos 

esta que ahi dormiam cem pessoas. Isso, porém, não nos revoltou mais do 

que a disposição dos leitos separados uns dos outros por um espaço não 

excedente meio palmo. [...] Descendo logo após, entrámos em uma especie de 

quarto que nos disseram ser a enfermaria das mulheres.  [...] Nesse aposento, 

onde havia dez doentes [...] (O ASYLO, 1889a, p. 2) 

 [...] Estacionados um instante junto á porta que dá para um dos novos 

pavilhões em construcção [...] conduziram-nos ao lance exterior do edifício 

interrompido em sua edificação. Separado algumas braças do antigo asylo, o 

vasto appendice da prisão dos mendigos ostenta ainda paredes nuas sem 

reboco, janellas sem vidração, entradas sem portas e chão sem soalho. (O 

ASYLO, 1889b, p. 1) 

56
 Aferição realizada considerando as dimensões atualmente encontradas nos 

pavilhões que parecem corresponder com as do período, com exceção da altura 

que tornou-se impossível averiguar pela inexistência dos forros originais. São elas 

10,60 metros de largura por 18,40 metros de comprimento por 5,50 metros de 

altura. 

Figura 50 

Interior de um dos pavilhões em 1909 

(Acervo FMIS-RJ) 
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[...] só um melhoramento encontramos, relativamente ao que havíamos 

observado há cinco annos passados, e isso mesmo um grande mal – o 

apparelho hydroteraphico alli existente [...] A pharmacia do estabelecimento 

não quebra, em cousa alguma, do que se nota nos demais compartimentos 

dos mendigos. [...] circulado no alto por uma varanda com grade de páo. Essa 

gaiola aérea é a habitação diurna dos menores vagabundos e abandonados, 

[...] Dos aposentos mais revoltantes e horrorosos do asylo de mendicidade 

resta-nos tratar das casas fortes destinadas aos loucos furiosos. [...] o diretor e 

o medico dormem fora de um estabelecimento.  (O ASYLO, 1889c, p. 1) 

Essa última descrição não nos permite um entendimento tão bom do percurso do observador 

quanto a anterior, além de possuir tom claramente político, chegando mesmo a chamar o 

Ministro da Justiça, responsável pela pasta que administrava o asilo, de palhaço. Ainda assim, 

fornece algumas informações importantes. Primeiramente, confirma que as latrinas estavam no 

centro do pátio, ou onde hoje se encontra o Prédio 2. Acrescenta a informação de que havia 

uma escada também no pátio por onde se sobe para os dormitórios dos funcionários, talvez 

interior ao pavilhão central, Prédio 5. Supõe-se que a vasta sala citada pelo autor seja no 

pavimento superior do Prédio 6, pela proximidade com os dormitórios dos funcionários e 

porque ao descerem atingem as enfermarias, que segundo relatos anteriores estão no térreo do 

Prédio 6 (Figura 51). O referido aparelho hidroterápico
57

 provavelmente coincide com os 

banheiros do térreo do pavilhão central, Prédio 5, da descrição anterior, esse equipamento foi 

inaugurado em 6 de janeiro de 1889 (INAUGURA-SE, 1889). Não foi possível localizar a farmácia 

citada. No entanto, a informação de maior relevância para essa pesquisa é que, em 1889, pelo 

menos um dos raios posteriores já havia evoluído das fundações, estágio em que se encontrava 

dois anos antes (ASYLO, 1888a), para as paredes, ainda sem a execução de esquadrias e piso. 

Esses relatos aqui transcritos permitiram a elaboração da planta abaixo com a lista do programa 

de necessidades e a distribuição espacial dos usos que nada se alterou entre o primeiro deles, 

na inauguração de 1879, e o último deles dez anos depois, em 1889 (Figura 52 e Figura 53). 

57
 Esse equipamento, realizado por Albino Teixeira de Aragão, foi descrito em 

reportagem como constituído de duas salas, uma masculina e uma feminina, com 

quatro grandes banheiras de mármore e uma de ferro esmaltado para banhos 

medicinais, além de “um poderoso apparelho movel de duchas com seus acessorios 

e graduador, e no fundo um outro apparelho para banho de chuva, com uma peça 

movel para applicações de banhos de cachoeira” (ASYLO, 1889c). 

Figura 51 

Esquema de nomenclatura dos edifícios conforme o Plano Diretor 

(Adaptado de FREIRE, 2004) 
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Figura 53 

Esquema de usos no pavimento superior em 1888 

(Autora, 2015) 

 

Figura 52 

Esquema de usos no pavimento térreo em 1888 

(Autora, 2014) 
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Segundo a publicação Assistência Pública e Privada no Rio de Janeiro (1922), os três raios 

posteriores foram concluídos em 1892, embora “faltando, ainda, porém, certos detalhes” 

(ASSISTÊNCIA, 1922, p. 452), com recursos conseguidos em 1889 pelo próprio arquiteto Heitor 

Rademaker Grunewald junto ao Visconde de Leopoldina e ao comendador José Julio Pereira 

Moraes (ASYLO, 1889b; ASSISTÊNCIA, 1922). A mesma publicação cita que em 1895, o diretor 

do estabelecimento reiterou o pedido para término dos raios complementares e também se 

refere à preparação do pavimento inferior do raio posterior, Prédio 2, para refeitório  

(ASSISTÊNCIA, 1922) (Figura 54). 

O primeiro mapa encontrado que representa o asilo com sua planta radial completa é de 

1900
58

(Figura 55 a Figura 57). Nele, nota-se também que o prolongamento previsto em 1885 

(Figura 48) da Rua do Alcântara – em 1900, renomeada para Rua Benedicto Hypolito e 

atualmente designada Rua Afonso Cavalcanti – nos fundos do Asilo de Mendicidade, não foi 

executado. Além disso, observa-se a existência de dois pequenos prolongamentos ao fundo dos 

Prédios 1 e 3 que talvez correspondam aos anexos hoje existentes, sua data de construção foi 

estimada por Ernani Freire na década de 1920 (FREIRE, 2004). No entanto, pode ser que tais 

prolongamentos consistam em duas casas de banho, com banheiras de mármores e duchas, 

iniciadas em 1893 e ainda em execução em 1895, à quais se refere a publicação Assistência 

Pública e Privada no Rio de Janeiro (1922). Percebe-se também a existência de uma passarela de 

ligação entre os prédios 2 e 5. O Plano Diretor do HESFA, elaborado pelo arquiteto Ernani Freire, 

afirma que houve passarelas radiais partindo do bloco central para os pavilhões, baseado em 

alguns vestígios existentes no edifício que consistem na marca de peças de cobertura e de 

guarda-corpo nas cantarias do prédio 5 e dos pavilhões (Figura 59 a Figura 75).  

Figura 54 

Fotografia do refeitório no térreo do Prédio 2 em 1913 

(Acervo FMIS-RJ) 

 

58
 O Plano Diretor do HESFA (FREIRE, 2004) contém um detalhe de um mapa de 

1884, pertencente ao Acervo da Biblioteca Nacional, que já apresenta a 

configuração radial completa. Nessa pesquisa, por falta de informações mais 

precisas, o mapa em questão não foi encontrado. Supõe-se que a data do mapa 

tenha sido registrada equivocadamente no Plano Diretor, pois sabe-se por meio dos 

textos de periódicos reunidos que, em 1884, os raios posteriores ainda estavam em 

execução. Outra possibilidade é que o mapa realmente é desse ano e já 

representou o asilo conforme seu projeto original, embora esse ainda não houvesse 

sido plenamente executado. 
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‘ 

Figura 57 

Abaixo, detalhe do mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1900, 

apresentando o Asilo de Mendicidade com a configuração radial 

completa 

(COMISSÃO , 1900) 

 

Figura 56 

Ao lado, detalhe do mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1900, 

apresentando o entorno do Asilo de Mendicidade 

(COMISSÃO , 1900) 

 

Figura 55 

Acima, mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1900 

(COMISSÃO , 1900) 
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 Figura 60 

Detalhe do vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios do guarda-corpo da passarela de ligação 

com o prédio 4 

(Autora, 2014) 

 

Figura 59 

Detalhe do vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios da cobertura da passarela de ligação com 

o prédio 4 

(Autora, 2014) 

 

Figura 58 

Vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios da cobertura e 

do guarda-corpo da passarela de ligação com o prédio 4 

(Autora, 2014) 
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Figura 62 

Detalhe do vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios da cobertura da passarela de ligação com 

o prédio 1 

(Autora, 2014) 

 

Figura 61 

Vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios da cobertura 

da passarela de ligação com o prédio 1 

(Autora, 2014) 
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Figura 64 

Detalhe do vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios da cobertura da passarela de ligação com 

o prédio 2 

(Autora, 2014) 

 

Figura 63 

Vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios da cobertura da 

passarela de ligação com o prédio 2 

(Autora, 2014) 

 

Figura 65 

Detalhe do vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios do guarda-corpo da passarela de ligação 

com o prédio 2 

(Autora, 2014) 
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Figura 67 

Detalhe do vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios da cobertura da passarela de ligação com 

o prédio 3 

(Autora, 2014) 

 

Figura 66 

Vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios da cobertura da 

passarela de ligação com o prédio 3 

(Autora, 2014) 
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Figura 69 

Detalhe do vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios da cobertura da passarela de ligação com 

o prédio 7 

(Autora, 2014) 

 

Figura 68 

Vão do bloco central, prédio 5, apresentando resquícios da cobertura da 

passarela de ligação com o prédio 7 

(Autora, 2014) 
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Figura 70 

Detalhe do vão do prédio 4, apresentando resquícios da cobertura da passarela de ligação com o bloco 

central, prédio 5 

(Autora, 2014) 

 

Figura 71 

Detalhe do vão do prédio 1, apresentando resquícios da cobertura da passarela de ligação com o bloco 

central, prédio 5 

(Autora, 2014) 
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Figura 72 

Detalhe do vão do prédio 2, apresentando resquícios da cobertura da passarela de ligação com o bloco 

central, prédio 5 

(Autora, 2014) 

 

Figura 73 

Detalhe do vão do prédio 3, apresentando resquícios da cobertura da passarela de ligação com o bloco 

central, prédio 5 

(Autora, 2014) 
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Figura 75 

Detalhe da marca dos pilares de sustentação da passarela de ligação entre o bloco central, prédio 5, e o 

prédio 1 

(Autora, 2014) 

 

Figura 74 

Marca dos pilares de sustentação da passarela de ligação entre o bloco 

central, prédio 5, e o prédio 1 

(Autora, 2014) 
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Como a existência dessas passarelas não é citada em nenhum dos relatos encontrados, não se 

sabe quando foram realizadas ou removidas, nem como se conjugavam com as varandas 

perimetrais que são mencionadas desde a reportagem de inauguração. Sabe-se por meio de 

fotografia de Augusto Malta que em 1913 a varanda perimetral existia e que não havia 

passarelas entre o Prédio 5 e os Prédios 3 e 7 (Figura 76). Tanto os anexos quanto a ligação 

entre os prédios 2 e 5 podem ser melhor percebidos no mapa de 1910 (Figura 77 a Figura 79). 

Um ofício de 1907 fornece um registro superficial quanto à distribuição dos usos após a 

conclusão de todos os pavilhões radiais:  

O estabelecimento, porem, como é sabido, possue sete salões dormitórios, 

dos quaes quatro (4) para homens e três para mulheres, duas enfermarias e 

um só refeitório para uso comum dos dous sexos. Em cada um dos 

dormitórios estão alojados além de 50 camas para asylados, as necessarias ao 

uso dos empregados internos em numero de 12 e que fiscalizam a ordem e 

disciplina que deve reinar em cada um d’elles. Existindo, portanto, mais de 50 

leitos para cada salão dormitório e não havendo já paralelamente, entre elles, 

espaço que exceda de 60 centímetros, é óbvio que augmentar esse número 

de leitos não seria somente augmentar o numero de asylados em cada um 

d’elles, mas accumular a sua população o que acarretaria forçosamente a 

insalubridade por falta da necessária cubagem, e a impossibilidade de 

vigilância para [?] os hábitos viciosos e comdenados pela moral. Acresce que 

sendo o refeitório commum e tendo vinte mesas com capacidade para 240 

asylados, já difficilmente funcciona com ordem, o que ainda acontece graças 

ao numero de baixas às enfermarias.
59 

 

  

 

Figura 76 

Fotografia do pátio do asilo em 1913 

(Acervo FMIS-RJ) 

 59
 AGCRJ. Códice 39.4.2. Ofício do diretor do Asilo São Francisco de Assis José 

Joaquim Coelho de Freitas Henriques para o diretor da Diretoria Geral de Higiene e 

Assistência Pública Joaquim José Torres Correa em 08 out. 1907. 
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a 

b 

c 

Figura 79 

Abaixo, detalhe do mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1910 

(MATOS, 1910) 

 

Figura 78 

Ao lado, detalhe do mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1910, 

apresentando o entorno do Asilo de Mendicidade 

(MATOS, 1910) 

 

Figura 77 

Acima, mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1910 

(MATOS, 1910) 
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A data de execução mais controversa é dos pavilhões paralelos, realizados à direita da conjunto 

radial, denominado no processo de tombamento IPHAN 978-T-78 como edifício suplementar e 

atualmente correspondente ao Prédio 7A. Conforme será visto adiante, houve polêmica no 

processo de tombamento quanto à inclusão ou não desse bloco, como demonstra a informação 

do arquiteto Umberto Napoli (Processo IPHAN 978-T-78, p. 200 a 202). Nela, apesar de não 

indicar a fonte, o arquiteto estima que esse edifício suplementar tenha sido concluído 

aproximadamente em 1910. O Plano Diretor do HESFA (FREIRE, 2004) considera que tanto o 

Prédio 7A quanto os anexos dos Prédios 1, 2 e 3 são da década de 1920 foram executados 

quando da adaptação do edifício para abrigar o Hospital São Francisco de Assis. O book 

(COPRIT, 2008) data a construção desses mesmos blocos e das varandas perimetrais entre 1893 

e 1922. A hipótese aqui apresentada situa o Prédio 7A (Figura 80) no período entre 1904 e 1914, 

a partir das evidências expostas a seguir. Em 1903, foi aberta a concorrência para a construção 

de dois pavilhões, um necrotério, consertos em diversas dependências e a pintura do edifício 

(EDITAES, 1903). Tais obras iniciaram em 1904, realizando: 

1904 – Construcção de um necrotério, de dous cubículos para reclusos, 

galpões de madeira, 2 tanques para regar a chacara e fundação de um novo 

corpo supplementar, nas dependencias do Asylo, para ampliação do numero 

de internado. 1905 – Pintura geral do estabelecimento, calçamento junto ao 

muro externo, começo da construcção da lavanderia. [...] 1908 – Por 

auctorisação do actual director, foram executados os seguintes 

melhoramentos: construcção de um chalet para officinas, de biombos ou 

gabinetes dormitorios para empregados; restauração dos jardins e horta; 

inauguração da lavanderia; calçamento da entrada principal; collocação de 

vidros translucidos nas janellas do edifício e cortinas nas da enfermaria; 

calçamento junto ás paredes da frente do Asylo; installação de campainhas 

electricas, para cortar lenha e ampliação da lavanderia. 1909 e 1910 – [...] 

continuação das obras do novo edifício. (ASSISTÊNCIA, 1922, p. 453) 

Figura 80 

Esquema de nomenclatura dos edifícios conforme o Plano Diretor 

(Adaptado de FREIRE, 2004) 
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Dessa cronologia advém que a construção de um corpo suplementar foi iniciada em 1904 e 

permanecia em obras em 1910. Em 1906, foi divulgado que dois pavilhões, antes destinados às 

atividades diurnas em dias chuvosos, seriam transformados em dormitórios (MENSAGEM, 1906). 

Entretanto, no mesmo ano, foi publicada a autorização para construção de mais dois galpões 

“de recreio” (DIRECTORIA, 1906, p. 1) e, alguns dias mais tarde, a abertura da concorrência para 

essa obra (PREFEITURA, 1906), descrevendo-os como “galpões cobertos” o que leva a entender 

que não possuíam vedações laterais e eram algum tipo de estrutura mais simples para a 

realização de atividades recreativas. Um ofício de 1907 também se refere à execução imediata 

de novos pavilhões em substituição dos salões que passaram a ser dormitórios
60

. Assim, o 

edifício paralelo ao conjunto radial, conhecido como edifício suplementar ou Prédio 7A, 

provavelmente corresponde aos dois pavilhões iniciados em 1904. Além disso, não foi 

encontrada data do término dessas obras, apenas notícias da apresentação de orçamentos para 

conclusão das obras no final de 1909 (PARA CONCLUSÃO, 1909) e da assinatura de um contrato 

no início de 1910 (A DIRECTORIA, 1910). Um parecer no verso de um ofício de 1909 cita a “parte 

do Asylo actualmente em construção e com frente para a rua V. de Itauna” e afirma: 

O asylo necessita: 1º Da prompta terminação das obras da parte actualmente 

em construção. 2º Da construcção de um prédio, no local já indicado, para a 

residência do Director afim de corrigir os inconvenientes da residência do 

Director no interior do Asylo. 3º Da construcção do Almoxarifado, no interior 

do terreno, dividido em dois armazens, um para rouparia com 12mx5m e 

outro para deposito de mantimentos com 8mx5m [...] 4º Da construcção de 

uma casa para o almoxarife nos fundos do terreno, com frente para a rua de S. 

Leopoldo [...] 
61

 

Contudo, sabe-se que em 1914, o Prédio 7A já existia, por ter sido representado em perspectiva 

de mapa desse ano (Figura 82 e Figura 83). Há também um registro fotográfico da fachada do 

asilo realizado com data estimada em 1913 (Figura 81) em que o prédio 7A já figura. 

60
 AGCRJ. Códice 39.4.2. Ofício do diretor do Asilo São Francisco de Assis José 

Joaquim Coelho de Freitas Henriques para o diretor da Diretoria Geral de Higiene e 

Assistência Pública Joaquim José Torres Correa em 08 out. 1907. 

61
AGCRJ. Códice 39.4.2. Parecer de Lourenço Tavares em 12 abr. 1909 no verso do 

oficio do diretor do Asilo São Francisco de Assis Manoel Francisco do Rego Barros 

para o diretor geral de Obras e Viação Municipal Jeronimo Francisco Coelho em 24 

mar. 1909. 
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Figura 83 

Detalhe do mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1914, demonstrando perspectiva do Asilo da Mendicidade 

com o Prédio 7A 

 (AENISHÄNSLIN, 1914, p. 43) 

Figura 82 

Mapa da cidade do Rio de Janeiro em 1914 

 (AENISHÄNSLIN, 1914, p. 43) 

Figura 81 

Fotografia da fachada do asilo em ano estimado em 1913, demonstrando o Prédio 7A  

(Acervo FMIS-RJ) 
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A única planta do Asilo São Francisco de Assis encontrada, publicada em 1922, é de ano anterior 

desconhecido, nela é apresentado o programa de necessidades, porém a distribuição do mesmo 

é, na maior parte dos casos, ilegível (Figura 84). Os espaços listados no pavimento térreo são: 

vestíbulo, portaria, farmácia, quartos para empregados, quatro dormitórios para mulheres, 

refeitório geral, despensa e almoxarife, cozinha, sala de operações, sala de espera, refeitório dos 

doentes, banheiros, enfermaria para mulheres, dormitório, vestíbulo, WC, área descoberta, 

câmara escura, sala de curativos, clínica oftalmológica, clínica médica, varandas, duchas para 

homens, tanque, recreio para homens, prisão para homens, prisão para mulheres, tanques de 

lavagem, galinheiro, necrotério, lavanderia, depósitos e barbearia.  Permanecem desconhecidos 

os usos do pavimento superior, mas supõe-se que entre eles estivessem os dormitórios e 

enfermarias masculinos. Trata-se também de um projeto que não foi plenamente executado, 

pois o edifício suplementar contaria ainda com um terceiro bloco que nunca chegou a ser 

construído. Possivelmente, seja esse o projeto realizado pela Diretoria Geral de Obras e Viação a 

que se refere o diretor do asilo, ainda em 1907
62

 e não o projeto de transformação em Hospital 

São Francisco de Assis como avaliado pelo Plano Diretor (FREIRE, 2004).  

Tem-se assim, no período abordado nessa dissertação, uma cronologia de construção do 

conjunto diferente da considerada pelo Plano Diretor (FREIRE, 2004) e pelo book do HESFA 

(COPRIT, 2008) como pode ser constatado abaixo (Figura 85 a Figura 87). As principais 

diferenças estão na datação do pavilhão suplementar (prédio 7A), dos anexos dos prédios 1 e 3, 

da capela e das varandas. Por plantas do Hospital São Francisco de Assis de 1946
63

, afirma-se 

também que os edifícios 10, 11, 12 e 13 são anteriores a 1950.  62
 AGCRJ. Códice 39.4.2. Ofício do diretor do Asilo São Francisco de Assis José 

Joaquim Coelho de Freitas Henriques para o diretor da Diretoria Geral de Higiene e 

Assistência Pública Joaquim José Torres Correa em 08 out. 1907. 

63
 EEAN. Centro de Documentação, Módulo G, Caixa 26 Documento sem número. 

Plantas componentes do inventário do edifício na ocasião de sua transferência para 

a Universidade do Brasil 

 

Figura 84 

Planta do pavimento térreo de data desconhecida 

(ASSISTÊNCIA, 1922) 
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Figura 86 

Etapas de construção segundo o book DIPRIT-ETU-UFRJ 

(Adaptado de COPRIT, 2008) 

Figura 85 

Etapas de construção segundo o Plano Diretor 

(Adaptado de FREIRE, 2004) 
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Figura 87 

Etapas de construção segundo essa pesquisa  

(Autora, 2014) 
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Antes de abordar as alterações realizadas para a adaptação do edifício em Hospital São 

Francisco de Assis, ressalta-se que, ainda no momento asilar, já existiam no asilo alguns usos 

clínicos além das enfermarias, como consultório médico e oftalmológico, sala de curativos e até 

mesmo uma sala de operações, alguns deles registrados na visita de Augusto Malta (Figura 88 a 

Figura 90). A partir do piso do laboratório e do consultório, pode-se dizer que esses ambientes 

se localizavam no prédio 7A que até hoje possui o mesmo revestimento. A pesquisa documental 

revelou que ainda em 1897 foi realizada no Asilo de Mendicidade uma cirurgia de remoção de 

ovário “com nada menos de 52kg de massa” (IMPORTANTE, 1897) de uma pedinte conhecida 

do largo da Carioca, Natalia Montanhen, pelo doutor Daniel de Almeida (ERA, 1897). Desde 

1914, sabe-se também que foi criado o cargo de médico-cirurgião residente no asilo 

(MENSAGEM, 1914). 

O primeiro relato encontrado sobre o Hospital Francisco de Assis foi o registro no diário da 

diretora da Escola de Enfermeiras do DNSP, Louise Kienninger, que o visitou antes mesmo da 

inauguração:  

Na manhã seguinte fomos levados ao hospital. Localizado no Mangue (um 

canal no centro da rua) ladeado por uma fileira de palmas reais. É um bonito 

hospital cercado por um muro e com um grande portão de ferro na entrada. 

Tem o formato de uma estrela de seis pontas, sendo que em cada ponta 

existe uma enfermaria independente da outra, abrindo para um pátio 

azulejado. As enfermarias também eram azulejadas. No primeiro andar 

ficavam os escritórios e duas grandes salas para o curso de enfermagem. 

Todos os compartimentos eram revestidos de azulejos. Meu escritório estava 

completamente mobiliado. Mais tarde nos colocamos na segunda sala, 

maquinas de escrever, de mimeografar, e mesas de escritório. Não existiam 

livros de enfermagem e todos tiveram que ser traduzidos. [...] O primeiro 

andar era reservado aos homens: havia uma grande clínica e o departamento 

de Raio X. O segundo andar era para mulheres e crianças e salas de 

operações. As enfermarias eram todas de janelas francesas que nunca se 

fechavam. O hospital tinha sido dedicado anos antes à São Francisco de Assis 

Figura 89 

Laboratório em 1913 

(Acervo FMIS-RJ) 

 

Figura 88 

Sala de equipamentos em 1913 

(Acervo FMIS-RJ) 
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(o Master Kuthumi) e tem o seu nome. É o hospital escola para médicos e 

estudantes de medicina e enfermagem. [...] O equipamento das enfermarias 

constava somente de camas, colchões, travesseiros, criados mudos. Não havia 

roupa de cama. Tudo para o hospital precisava ser feito. [...] Entre os muros e 

o hospital havia um edificio de dois andares que seria a residência das 

estudantes. No andar térreo ficava um quarto muito espaçoso, a cozinha, a 

sala de jantas e um patio bem grande. O quarto servia perfeitamente como 

sala de aula. Nós o arrumamos completamente. O segundo andar constava de 

uma pequena sala de estar, dormitórios e um pequeno quarto de estudos. O 

pátio era grande e bonito, lá tomávamos as refeições. Era agradabilissimo. 

Fizemos uma passagem subterrânea entre o hospital e a casa que até hoje 

existe. O pátio servia perfeitamente para qualquer festa que fizessemos, 

Possuia grandes portões de ferro na entrada. 

Apesar de fornecer uma descrição da ambiência, não é possível retirar do relato a organização 

dos usos, a não ser sua distribuição vertical. No térreo do conjunto, havia escritórios, salas de 

aula, clínica masculina e sala de radiografia. A clínica feminina e as salas de cirurgia se 

localizavam no pavimento superior. Também não é possível inferir qual era o edifício que serviu 

de residência às estudantes, sabe-se que se localizava no atual terreno da Escola de 

Enfermagem Anna Nery pela referência ao túnel existente sob a atual rua Afonso Cavalcanti, 

porém não era o edifício que hoje lá se encontra porque ele só foi edificado em 1927. Uma 

alteração perceptível em relação à função anterior é o recobrimento da textura marmorizada 

das paredes (Figura 22, p. 101), presente pelo revestimento em azulejo ainda hoje existente.  

As obras de adaptação realizadas para transformação em Hospital São Francisco de Assis não 

puderam ser plenamente esclarecidas pela pesquisa, pois não foram encontrados documentos 

suficientes nos arquivos consultados. Talvez a constatação mais importante nesse sentido foi a 

localização da ata de lançamento da pedra fundamental do pavilhão de tuberculosos, cuja 

construção foi prevista no regulamento do Hospital São Francisco de Assis, como visto 

anteriormente. Curiosamente, ela é datada de 7 de novembro de 1922, mesmo dia da 

Figura 90 

Consultório em 1913 

(Acervo FMIS-RJ) 
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inauguração do hospital. Infelizmente, a ata não fornece qualquer informação espacial sobre a 

localização desse edifício, assim não se sabe nem onde se encontrava ou mesmo se foi 

concluído.  

A segunda descrição encontrada é de reportagem de 24 de fevereiro de 1923
64

: 

O Dr. Garfield de Almeida, a quem fomos surprhender no seu gabinete de 

trabalho [...] Estavamos numa ante-sala fresca e arejada, de mobiliario sobrio e 

novo. Paredes recentemente pintadas, denunciando a transformação a que foi 

submettido o edificio e, aguarnecendo as janellas amplas, aberta para a rua, 

largos reposteiros franjados de renda. Bôa impresão. Estavamos na 10ª 

enfermaria, destinada a mulheres. Houve um levantar de cabeças nos leitos, 

dispostos em ordem, muito asseiados, com os seus lençóes lavados. Um 

cheiro forte a phenol erra o ambiente. O ar entra em golphadas lavando o 

salão. E a gente logo comprehende pela bôa disposição dos enfermos o 

optimo tratamento que recebem. Ao lado, está uma dependencia vasta em 

condições identicas. Mas não tem um só doente. Interrogamos por que. O 

director explica que é o salão das enfermeiras. – Estão na hora do descanso, – 

acrescenta. Realmente, aqui e ali, dispersas pelo aposento, repousando em 

leitos ou em cadeiras de balanço, e de vime, umas mocinhas sympathicas 

trajando um uniforme azul quadriculado, o uniforme da casa. [...] Passamos a 

um outro salão, onde havia grande numero de crianças, victimas, na sua 

maioria de accidentes. [...] Era a 9
a
 enfermaria. [...] Visitamos, ainda, em 

companhia de S. S. varias outras dependencias do hospital: a 1ª, a 4ª e a 8ª 

enfermarias de ambos os sexos e diferentes moléstias; ambulatorios, 

installações cirurgicas, laboratorios e almoxarifado... Ao passarmos pelo jardim 

vimos dois convalescentes, sentados em um banco. Traziam um uniforme 

escuro, que os distingue dos funcionarios. Aqui, observou o director – ha 

liberdade demais. Os doentes se divertem como é possível. [...] 

Recommendou-lhe nos conduzir ao outro lado do edificio. Atravessamos um 

pequeno subterraneo e, dentro em pouco saimos num largo pateo, onde 

alguns canteiros se recortavam em arabescos, ostentando ao sol da tarde uma 

variedade de rosas e de cravos. Desse lado do estabelecimento visitamos a 

geladeira do necroterio, a lavanderia, a cosinha e o laboratorio de 

Manguinhos, annexo ao hospital. Ao regressarmos percorremos as 

installações do gabinete soa Raios X. Duas horas haviam decorrido, mas a bôa 

impressão que nos deixara a visita, nos havia feitos esquecer o tempo.  

64
 EEAN. Centro de Documentação, Módulo G, Caixa 26 Documento sem número. 

Reportagem sobre os serviços do Hospital São Francisco de Assis em periódico 

desconhecido na data de 24 de fevereiro de 1923 
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O primeiro ponto que se destaca é a descrição de um ambiente muito mais agradável em 

relação aos relatos do momento asilar, a todo tempo são feitos elogios ao asseio e a boa 

aparência da edificação e também de seus internos. Quanto a distribuição do programa, o autor 

se utiliza da numeração das enfermarias conforme corrente à época, o único registro 

encontrado que apresenta essa numeração é bastante posterior, de 1946
65

. Esse registro são as 

plantas componentes do inventário do edifício na ocasião de sua transferência para a 

Universidade do Brasil. É possível que nesse intervalo de tempo, vinte e três anos, a numeração 

tenha se alterado, porém as próximas observações são feitas supondo-a a mesma. Das 

enfermarias citadas no relato, têm-se: a 9ª enfermaria corresponde ao pavimento superior do 

prédio 2. Pelo menos o andar pode ser confirmado pela afirmação do relato de Louise 

Kienninger que contém a informação de que o pavimento superior de destinava às mulheres e 

crianças. A 4ª enfermaria foi equivalente ao térreo do prédio 2.  A 1ª enfermaria se localizava no 

térreo do bloco frontal do prédio 7A e a 8ª enfermaria no pavimento superior do prédio 1 

(Figura 91). Não se sabe a que especialidade de atendimento se dedicava cada enfermaria. O 

relato esclarece que estavam no atual terreno da Escola de Enfermagem Anna Nery, além da 

primeira residência das enfermeiras, o laboratório, o necrotério e a lavanderia. No mesmo 

terreno, foi edificado em 1935 o Pavilhão Carlos Chagas, ainda hoje existente, onde foi dada a 

aula inaugural do curso de clínica de doenças tropicais e infectuosas por Eurico Villela
66

. 

A descrição mais completa encontrada é a transcrição de um relato técnico do edifício à época 

da inauguração de origem desconhecida que compõe um histórico arquivado no centro de 

documentação da EEAN. De acordo com ele: 

A parte estática do Hospital São Francisco de Assis satisfaz. Trata-se de uma 

adaptação inteligente em que as condições de higiene do prédio foram 

tomadas de perto. Durante algumas exigências gerais, como localização, falta 

65
 EEAN. Centro de Documentação, Módulo G, Caixa 26 Documento sem número. 

Plantas componentes do inventário do edifício na ocasião de sua transferência para 

a Universidade do Brasil. 

66
 Arquivo da Casa de Oswaldo Cruz (COC-FIOCRUZ). Fundo Eurico Villela, série 

Docência e Pesquisa, dossiê 3 Separatas (BR RJCOC EV-DP-03). Separata do O 

Hospital (Orgão da Sociedade Médica do Hospital São Francisco de Assis) Anno VII - 

Tomo I Maio de 1935 N.5 Eurico Villela - Chefe de Serviço de Clínica Médica Aula 

inaugural do curso de clínica de doenças tropicaes e infectuosas. 

 

Figura 91 

Esquema de nomenclatura dos edifícios conforme o Plano Diretor 

(Adaptado de FREIRE, 2004) 
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de parque, zona ruidosa e de poeira, compensadas todas essas pela condição 

de ser fácil ao acesso dos que lhe batem à porta todas as horas, pode-se dizer 

que o hospital preenche as exigências de técnica sanitária moderna. Uma 

rápida visita descritiva dos seus 13 pavilhões transformados em enfermarias, 

nolo mostrará. [...] São pavilhões livres de dois andares, comunicando com a 

área central do edifício no andar térreo e com galarias [sic] abertas sobre a 

mesma, no andar superior. Esses pavilhões variam nas suas divisões internas, 

sendo que todos tem um salão principal, de paredes impermeaveis, com pé 

direito de 4 metros, circundado de janelas largas e altas, permitindo uma 

iluminação natural completa e bom isolamento. Os pavilhões destinados aos 

doentes de cirurgia tem outras pequenas salas para os doentes operados 

recentemente, para curativos e exames, para arsenal cirúrgico, deposito de 

peças anatomo-patológicas e escritório do Chefe de Serviço. Os destinados a 

medicina em geral também os tem para laboratório de pesquisa e outros 

misteres. A capacidade de cada pavilhão varia, há 4 deles que comportam 24 

doentes, 9 comportam apenas 19 leitos. Cada doente tem 7 metros e fração 

de área de enfermaria. A exigência do teto redondo e dos angulos mortos das 

paredes laterais não foi cumprida, por não ter sido o prédio construído para o 

fim a que hoje se presta. O assoalho é de ladrilho lavável nas enfermarias do 

pavimento térreo e de revestimento impermeável nas do primeiro andar. Cada 

um dos pavilhões ou melhor, enfermaria possue instalações sanitárias 

completas de lavabos, banheiros, mictórios e lagrimas na proporção de mais 

de um para cada grupo de 10 doentes. Há separação rigorosa dos sexos, 

ocupando o masculino todas enfermarias do andar térreo e o feminino todas 

as do andar superior. As comunicações são feitos por escada ligando as 

galerias superiores à inferiores. Há, além disso, um elevador para o transporte 

de doentes. A orientação geral do edifício sendo francamente norte e e [sic] 

insolamento exigido para os hospitais é o melhor possível. [...] O pavilhão de 

operações ocupa a área central; as suas instalações ficam no segundo andar e 

se compõem de duas salas com paredes impermeáveis revestidas até a altura 

de 2 metros com ladrilho branco, semiângulos de parede e com tetos 

redondos, iluminadas, por janelas largas, defendidas com tela de arame. São 

dotadas de iluminação artificial abundante. Em uma sala há uma galeria para, 

[sic] quem queira assistir as intervenções; em outra há um aparelho refletor 

próprio para operações à noite. As instalações compreendem ainda a sala de 

esterilização e desinfecção das mãos, podendo 6 operadores se prepararem 

simultaneamente; saleta para anestesia e aplicações de aparelhos, saleta para 

preparação do material cirúrgico a esterilizar; idem da enfermeira chefe da 

sala de operações; idem para depósito de material esterilizado. As condições 

físicas do pavilhão de cirurgia são boas; embora se note escassez de espaço e 
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as salas de operação sejam cercadas por todos os lados pelas enfermarias 

circumvizinhas das quais se acha pavilhão separado por um espaço de 8 

metros, sem prejuízo algum da iluminação natural. O gabinete de raios X fica 

no pavimento térreo do pavilhão central. As suas instalações padecem de 

escassez de espaço, de modo a produzir-se um certo atropelo entre os 

interessados, médicos e doentes, nos dias de grande movimento do serviço o 

que é habitual. Alguns melhoramentos no sentido da comodidade do 

trabalho, não só dos técnicos como dos doentes, fariam desaparecer 

facilmente estes senões ligeiramente apontados. Os aparelhos ocupam um 

salão espaçoso, dotado de todas as exigências da técnica radiológica. Desde a 

cor castanho escuro das paredes até o fechar hermético das portas e janelas, 

privando a sala de qualquer raio luminoso substituído por iluminação artificial 

elétrica e renovado o ar por meio de aparelhos exaustores e refrigerantes, 

tudo indica que a montagem dos raios X do Hospital São Francisco de Assis 

preenche as condições da especialidade. A mesa de exame, da fábrica 

americana Vistor, ocupa o centro do salão e está ligada por antenas ao 

transformador Gaeffe, de grande potencial o qual por sua vez se acha em 

ligação direta com o aparelho regulador, que fica em um recanto da sala, 

protegido por uma cabine de paredes revestidas de chumbo. É a cabine de 

comando. Anexo a este salão funciona o laboratorio de fotografia para o 

preparo imediato das chapas tiradas as quais são examinadas prontamente 

nos negatoscópios, após banho revelador. O Laboratório de pesquisas clínicas 

fica separado do edifício e dá para uma área ajardinada. É uma dependência 

do hospital em que as condições de adaptação foram das menos felizes, por 

que [sic] a redução de espaço para as duas diversas instalações não permite 

melhora-las. E um salão unico, grande, bem iluminado, com as exigências 

sanitárias requeridas para tais departamentos, onde as pesquisas clínicas e 

bacteriológicas se fazem juntamente, sem nenhuma separação real. Como se 

vê, a natureza diferente desses, [sic] trabalhos pede que eles tivesses [sic] 

também separação real de espaço, mas não teem infelizmente. Aparelhos de 

esterilização, microscopio mesas e secretaria do chefe do serviço ficam 

amontoados em extremidade do salão, enquanto na outra estão as pias e 

esgotos as instalações de gás, etc., diante das quais permanecem, nas horas 

de trabalho, os diversos funcionários do laboratório. O serviço de anatomia 

patológica acha-se instalado em edifício próprio, compreendendo andar 

terreo e primeiro pavimento. No andar terreo achasse situada a sala de 

autopsia, com duas mesas e espaço suficiente para serem efetuadas duas 

autopsias conjuntamente. Esta sala é envidraçada em duas faces, o que 

assegura uma iluminação natural conveniente. As suas janelas são guarnecidas 

de telas de arame. Procedendo a sala de autopsias existe a sala onde se 



170   

 

Do Asilo de Mendicidade ao Hospital Francisco de Assis: a Cidade e a Saúde (1876-1922) 

acham instaladas as máquinas frigoríficas “Sabroe” (Dinamarca), com 

capacidade para 8 cadáveres. Na mesma sala existe a balança destinada a [?] o 

peso do cadáver e uma mesa para lavagem dele, após a recomposição. Uma 

porta de comunicação liga esta sala ou capela ardente, onde o cadáver 

recomposto e vestido aguarda o enterro. O primeiro andar compreende dois 

laboratorios, contendo estufa de parafina, microtomo de congelação e de 

parafina, vasilhame de vidro e reativos necessárias a pesquisas anatomo-

patológicas e microscópicas.  

Apesar de rico em detalhes técnicos e descritivos do interior dos edifícios, o relato não 

apresenta muitas noções espaciais do conjunto. Primeiramente, o texto esclarece que os únicos 

acessos verticais são escadas localizadas nas galerias e um elevador, logo provavelmente as 

escadas internas dos pavilhões existentes no momento asilar foram demolidas. Os usos do 

pavilhão central são reportados como salas de radiografia no térreo e salas de cirurgia e afins 

no pavimento superior. A descrição confirma que o laboratório e o serviço de anatomia 

patológica ocupavam edifícios próprios fora do conjunto atualmente tombado do HESFA, no 

terreno da atual Escola de Enfermagem Anna Nery. Outra informação é sobre o número de 

leitos dos pavilhões, pode-se supor que os quatro maiores, para 24 pessoas, se localizavam no 

prédio 7A, ocupando os dois pavimentos. Os nove menores, com 19 leitos, nos pavilhões radiais, 

que totalizam dez salões (um deles aplicava-se a outro uso desconhecido). Assim, a cubagem 

dos pavilhões radiais pode ser aferida em 56m³ 
67

, parâmetro mais adequado do que os 11m³ 

existentes no momento asilar.  

Não se pôde recuperar toda a distribuição do programa no momento hospitalar, mas, com base 

nos relatos e nas plantas de 1946, têm-se a organização básica apresentada abaixo (Figura 92 e 

Figura 93). Salienta-se que as enfermarias número 14 e 15 foram criadas entre 1922 e 1946, pois 

no momento inaugural do hospital tinha-se apenas 13.  

67
 Aferição realizada considerando as dimensões atualmente encontradas nos 

pavilhões que parecem corresponder com as do período, com exceção da altura 

que tornou-se impossível averiguar pela inexistência dos forros originais. São elas 

10,60 metros de largura por 18,40 metros de comprimento por 5,50 metros de 

altura. 
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Figura 93 

Esquema de usos no pavimento superior do Hospital São Francisco de 

Assis, conforme plantas de 1946 

(Autora, 2014) 

Figura 92 

Esquema de usos no pavimento térreo do Hospital São Francisco de 

Assis, conforme plantas de 1946 

(Autora, 2014) 
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Cabe ainda acrescentar algumas informações. A capela hoje se encontra fora do conjunto radial, 

no bloco 13, entende-se que com a transformação do pavimento superior do bloco central, 

prédio 5, em centro cirúrgico ela foi para lá transferida. Conforme folheto intitulado Lembrança 

da benção da nova capela no Hospital São Francisco de Assis (Figura 94)
 68

, a inauguração 

ocorreu em 16 de julho de 1930.  

Também podem ser feitas algumas observações quanto às aberturas. No momento asilar, os 

vãos possuíam peitoris altos. Apesar de no relato de inauguração do asilo (FOLHETIM, 1879), 

essa configuração ser considerada positiva por isolar os internos do mundo exterior, ela já era 

criticada em 1988: 

De facto, sendo ellas [as janelas] talhadas a dous e meio metros, 

aproximadamente, acima do nivel do solo ou do soalho, e tendo as dimensões 

de um metro e poucos centímetros quadrados, é claro que só em certas e 

determinadas circumstancias os raios solares poderão penetrar directamente 

em taes compartimentos, o que redunda em prejuízo da sua salubridade. 

Accresce que estabeçecendo-se correntes de ar directamente de janella para 

janella, só a parte da atmosphera comprehendida entre ellas é varrida de suas 

impurezas, como o demonstrava a exhalação nauseabunda que desprendia-se 

do soalho e taboas das camas, apezar dos quatro ventiladores existentes em 

cada sala e da ventania que soprava estando todas as janellas abertas de par 

em par. É forçoso considerarmos que estas janellas, so podendo ser 

interceptadas por meio de uma vidraça, de maneira que durante os dias e 

noites invernosas, sendo mister fechar-se grande numero d’ellas, os individuos 

alli retidos permanecem em miseraveis condições de ventilação [...] (ASYLO, 

1888b) 

 

 

 

Figura 94 

Folheto de inauguração da nova capela 

(Acervo EEAN) 

 68
 EEAN. Centro de Documentação, Módulo G, Caixa 26 Documento sem número. 

Folheto intitulado Lembrança da benção da nova capela no Hospital São Francisco 

de Assis de 16 de julho de 1930. 

. 
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Possivelmente, nas obras de adaptação do hospital a maioria das janelas foi ampliada, pois em 

imagem da década de 1930
69

 (Figura 95) os pavilhões laterais, prédios 4 e 7 (Figura 91), já 

apresentam peitoris mais baixos. Atualmente, pode-se constatar as emendas nas cantarias de 

pedra em quase todos os vãos (Figura 96 e Figura 97), com exceção dos prédios 6, 2 e térreo do 

prédio 5 que já possuíam janelas maiores desde a construção, talvez por se destinarem a usos 

administrativos ou coletivos, como o refeitório. Os vãos voltados para o pátio interno dos 

prédios 4 e 7 nunca foram ampliados (Figura 98). Nas atuais obras de restauração, foram 

encontradas nos três raios posteriores pequenas aberturas vedadas próximas ao piso (Figura 99) 

que poderiam indicar o emprego da ventilação cruzada em algum momento. No entanto, não 

há descrição desse sistema em nenhum dos relatos encontrados.  

Outra alteração de vãos que se percebe pelas marcas na cantaria é a transformação das janelas 

entre pavilhões do pavimento superior em portas que se abrem para três pequenas varandas 

externas entre os pavilhões 4 e 1, 1 e 2 e 2 e 3 (Figura 100 e Figura 101). Talvez essa alteração 

seja contemporânea da execução da passarela de ligação com o prédio 7A, por apresentar em 

duas delas o mesmo guarda-corpo e sistema estrutural semelhante em vigotas metálicas, 

diferentemente das varandas internas ao pátio que possuem barrotes de madeira.  

 

 

 

Figura 95 

Fotografia da fachada do Hospital São Francisco de Assis em ano 

estimado em 1936 

(Acervo EEAN) 

 
69

 EEAN. Centro de Documentação, Módulo G, Caixa 26 Documento sem número. 

Livreto intitulado Hospital Geral de Assistência de data desconhecida. Outro 

documento na mesma localização, o poema de adeus ao hospital, afirma a imagem 

foi publicada na revista As pioneiras no cinquentenário do edifício, ou seja, em 1936. 

 



174   

 

Do Asilo de Mendicidade ao Hospital Francisco de Assis: a Cidade e a Saúde (1876-1922) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 

Detalhe do vão do raio posterior, prédio 3, apresentando emenda na cantaria de pedra gnaisse  

(Autora, 2014) 

 

Figura 96 

Vão do raio posterior, prédio 3, apresentando emenda na cantaria de 

pedra gnaisse 

(Autora, 2014) 
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Figura 99 

Abertura vedada abaixo da janela, indicando possível sistema de ventilação cruzada  

(Autora, 2014) 

 

Figura 98 

Vãos que permaneceram com peitoris altos na fachada do pavimento 

superior do raio frontal, prédio 7 

(Autora, 2014) 
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Figura 100 

Varanda externa entre os prédios 2 e 3 

(Autora, 2014) 

 

Figura 101 

Passarela de acesso ao prédio 7A 

(Autora, 2014) 
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4.5 SIGNIFICAÇÃO 

4.5.1 Um bem cultural tombado e os valores associados 

O edifício em questão foi tombado em 1983 por seu valor artístico, atribuído por ser o edifício o 

melhor representante do tipo pan-óptico no Brasil e remanescente da arquitetura oitocentista 

de maior vulto construída no antigo Mangue de São Diogo, atual Cidade Nova, e por seu valor 

histórico como parte da assistência pública tanto no primeiro momento de função asilar quanto 

após sua transformação em hospital. 

Nesse subcapítulo, busca-se entender o edifício como um bem cultural a partir do respectivo 

processo de tombamento (Processo IPHAN 978-T-78), e das questões e valores então 

levantados. Como afirma Maria Cecília Londres Fonseca (1997), processos de tombamento 

constituem espaço de expressão dos interesses conflitantes na proteção de bens culturais e, por 

isso mesmo, são fontes de apreensão dos agentes envolvidos e de sua influência na 

preservação.  

O pedido de tombamento foi realizado em 1978 pelo professor e médico Hélio Aguinaga, tendo 

em vista a publicação em boletim interno da UFRJ da intenção de demolição do edifício que 

estava, à época, desativado e ocupado irregularmente
70

. Anteriormente à solicitação de 

tombamento, a UFRJ havia desativado o Hospital Escola São Francisco de Assis devido à 

inauguração do Hospital Universitário no Fundão e já intencionava a alienação do imóvel como 

explicitado na lei n.
o
 6027 de 09 de abril de 1974. 

O primeiro parecer integrante do processo, elaborado pela arquiteta Dora Monteiro de 

Alcântara (p. 17 a 24)
 71

, indicou a consideração do edifício sob um triplo aspecto: primeiro, o 

aspecto arquitetônico por ser um dos dois últimos remanescentes da arquitetura oitocentista de 

70
 Segundo informações encontradas no processo de tombamento do IPHAN (978-

t-78, p. 161), houve uma ação de reintegração de posse requerida pela UFRJ contra 

as duas clínicas particulares que ocupavam o imóvel no ano de 1979 a qual 

permanecia sem parecer da Procuradoria Federal até 1981. 

71 
Os documentos citados neste subcapítulo pertencem ao processo de tombamento 

IPHAN 978-T-78, encontrado no Arquivo do IPHAN no Palácio Gustavo Capanema, 

Rio de Janeiro. A fim de evitar repetições, as referências dos pareceres indicaram 

somente as páginas do processo. 
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maior vulto no Mangue e pelo esquema radiante da planta; segundo, o aspecto histórico por 

sua representatividade nos serviços da assistência pública, iniciada com o asilo e reafirmada 

quando da adaptação para hospital geral; e, por último, o aspecto assistencial que presta até 

hoje, atendendo a população carente. Com base nesse parecer, o relator Gilberto Ferrez 

recomendou o tombamento e a eliminação dos acréscimos descaracterizantes, na 81ª reunião 

ordinária do Conselho Consultivo do IPHAN, realizada em 04 de agosto de 1978. 

Em 1º de setembro de 1978, a UFRJ fez um pedido de reconsideração (p. 90-98) em que 

reiterou sua intenção de alienação do imóvel, recomendada pelo Conselho Universitário e 

autorizada pela lei citada anteriormente. A instituição argumentava que o pedido de 

tombamento fora realizado por motivação pessoal de Hélio Aguinaga e afirmou ainda que, 

como foi o próprio médico que forneceu às informações ao IPHAN, a arquiteta do parecer foi: 

[...] por isso mesmo, induzida ao equívoco de entender tombável um imóvel 

que – data vênia – carece de valia histórica e artística para constituir tal 

patrimônio, à luz do art. 1º do Decreto-lei n. 25 de 30 de novembro de 1937. 

(p. 95) 

O pedido de reconsideração da UFRJ se baseou no fato de o imóvel ter sofrido muitas 

alterações, acréscimos e por se encontrar em péssimo estado de conservação, levantando a 

questão: “Quanto custaria a restauração do imóvel e sua conservação, vindo a ser tombado? A 

quem tocaria o ônus?” (p. 97). Em reunião do Conselho Consultivo do IPHAN de 12 de setembro 

de 1978, o pedido de reconsideração foi negado. 

Iniciou-se então uma discussão que durou alguns anos sobre quais edifícios do conjunto seriam 

objeto do tombamento e quais seriam os “pavilhões originais”, tal debate foi responsável pelo 
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intervalo de oito anos entre o pedido de tombamento (1978), a efetiva inscrição nos Livros do 

Tombo (1983) e a ainda mais tardia publicação em Diário Oficial (1986). 

A primeira consideração que se pode fazer a partir do processo de tombamento é sobre a 

motivação da solicitação. Como aponta Fonseca (1997), em muitos casos é a ameaça de perda – 

e não uma seleção feita em inventário prévio – que dá início ao processo, exatamente porque os 

interesses contrários à preservação já se manifestaram. Ou ainda, como afirma Françoise Choay 

(2006), o amor à arte e ao saber histórico não foi suficiente para a preservação, sendo 

necessárias ameaças concretas aos monumentos para que se tornassem objetos do interesse 

público. No tombamento em questão, o risco era a alienação para arrecadação de fundos para a 

segunda etapa do Plano de Obras Prioritárias no Fundão. Essa tendência centralizadora das 

atividades da UFRJ nos campi e, de certa forma, hostil aos imóveis históricos isolados se 

apresenta ainda hoje no Plano Diretor 2020 (UFRJ, 2011)  o qual, além de não reunir diretrizes 

para a utilização dos bens tombados, afirma: 

 Nos prédios mais antigos, a fortiori aqueles tombados, as restrições de uso e 

de reforma limitam severamente as possibilidades de ampliação das 

atividades e de melhorias expressivas das condições de trabalho e estudo. 

Essa situação tem contribuído para que pensemos esse patrimônio antes 

como passivo que como ativo, antes como um peso que como conjunto de 

recursos a serem mobilizados e colocados à disposição das atividades-fim 

da Universidade. (UFRJ, 2011, p. 23, grifo nosso) 

Sobre as justificativas da solicitação de tombamento por agentes externos ao órgão, Fonseca 

(1997) afirma que a ênfase é atribuída ao valor histórico, baseado em pesquisa de documentos 

e bibliografia, uma vez que a aferição do valor artístico depende de conhecimento técnico. Isso 

foi exatamente o que ocorreu na solicitação de tombamento do Hospital São Francisco de Assis. 

Desde a solicitação, verifica-se no processo que o valor histórico pode ser mais facilmente 
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atribuído pela representatividade do edifício no serviço assistencial de saúde pública no 

passado e ainda em momento pouco anterior ao tombamento, pelo que passou a ser conhecido 

como o Hospital dos Pobres. Como afirma Lígia Martins Costa (p. 87-89) ao elencar o hospital 

como um dos “[...] testemunhos expressivos no país do apreço de nossas autoridades públicas 

do séc. XIX pelos problemas sociais, traduzidos não por palavras nem por atos de favor mas por 

obras” (p. 88). 

Em alguns momentos, como no documento sem autoria Tombamento do Hospital São Francisco 

de Assis encontrado nos apêndices do processo IPHAN 978-T-78, o valor histórico foi acrescido 

pela relação do edifício com personalidades históricas como o Duque de Caxias, o lançamento 

da pedra fundamental na presença da Princesa Regente Isabel, a inauguração pelo Imperador 

Dom Pedro II e ainda a transformação em hospital por Carlos Chagas, “glória da ciência 

nacional”, além da referência a outros médicos que lá trabalharam. O mesmo documento 

reforçou a representatividade do edifício pela proximidade com a Escola de Enfermagem Anna 

Nery, pelo pioneirismo em serviços, como transfusão de sangue e tratamento de câncer por 

radioterapia, e pela importância como sede da publicação da revista O Hospital. 

A atribuição do valor artístico pelo emprego do tipo arquitetônico do pan-óptico foi consenso 

em praticamente todos os documentos do processo. Porém, a aferição do valor artístico da 

linguagem arquitetônica é controversa. O parecer de Dora Alcântara afirma “sem ser um 

edifício de excepcional valor, é, ainda assim, um interessante exemplar clássico das últimas 

décadas do século XIX.” (p. 18, grifo nosso), recaindo o valor artístico na sua monumentalidade 

e remanescência e não exatamente na expressividade de sua arquitetura. A informação de Sônia 

Rabello de Castro de 1981 (p. 155-162) considerou – em direção oposta, sem nem ao menos 

citar a configuração radial – que o valor foi atribuído “por ser ele um dos últimos remanescentes 
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da arquitetura oitocentista de maior vulto no mangue e, também, por ser um interessante 

exemplar clássico das últimas décadas do século XIX. O prédio tem feição neoclássica, de 

influência italiana.” (p. 156). A informação de Umberto Napoli (p.201-204) de 1984 devolveu o 

valor artístico à planta radiada, porém não fez qualquer valoração das outras características 

arquitetônicas. 

No documento Tombamento do Hospital São Francisco de Assis, apêndice do Processo IPHAN 

978-T-78, o valor artístico também foi acrescido com novas informações que não figuravam 

anteriormente no processo. Uma delas é sobre dois edifícios em que a planta do Asilo da 

Mendicidade se basearia, um deles na Holanda e outro nos Estados Unidos, que foram 

conservados como legado cultural em seus países. O documento expôs reportagens jornalísticas 

do fim do século XIX que louvavam a arquitetura do edifício de “[...] concepção arrojada, sendo 

o primeiro prédio de proporções monumentais a ser construído na área, sobretudo pela ousadia 

de ter sido levantado em pleno mangue”, “pela beleza e simplicidade de suas linhas 

neoclássicas” e pelo “magnífico edifício atual que honra nossa civilização”. Além disso, levantou-

se, no documento acima citado, que o valor do edifício já fora reconhecido anteriormente pela 

sua preservação no Plano de Urbanização da Cidade Nova do Estado da Guanabara e pela 

decisão de desvio da linha do metrô.  

Pode-se explicar essa variação no reconhecimento do valor artístico das características 

arquitetônicas além do pan-optismo do Hospital São Francisco de Assis por sua localização em 

um momento de revisão de conceitos do IPHAN, a década de 1970. Segundo Fonseca (1997), tal 

revisão ocorreu em dois sentidos; um de inclusão de estilos mais recentes e outro de ampliação 

do entendimento de história da arte. O segundo sentido, que tem sua discussão iniciada com o 

tombamento do conjunto da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, buscava relativizar juízos de 
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valor na arte, baseando-se em uma concepção não-canônica que contextualiza e historiciza os 

fenômenos. Esse entendimento do valor artístico contextualizado remete à Kunstwollen de Aloïs 

Riegl (1903) e ao pressuposto por ele formulado de que todo monumento de arte é 

simultaneamente um monumento histórico. É possível supor que esse segundo sentido de 

ampliação no entendimento de história da arte ainda estava em curso durante o processo de 

tombamento do HESFA; assim, o valor artístico do estilo neoclássico tardio era algumas vezes 

reconhecido e utilizado para reforçar o valor artístico atribuído ao pan-óptico, outras vezes 

apenas citado ou ainda simplesmente ignorado. Segundo Gustavo Rocha-Peixoto (2000), coube, 

de certo modo, aos modernistas que criaram o órgão nacional de patrimônio histórico e 

artístico explicitar as ideias da geração moderna sobre história e teoria da arquitetura. Devido a 

isso, a ação do órgão tombou primeiramente a arquitetura colonial e, em seguida, a neoclássica 

da primeira metade do século XIX. A proteção da arquitetura eclética foi rejeitada ao ponto de 

Lúcio Costa classificá-la como fora da linha legítima da evolução arquitetônica. Por isso mesmo, 

o edifício em estudo que corresponde ao neoclássico tardio ou ecletismo classicizante, foi 

tombado apenas na década de 1970. 

Nos oito anos de processo de tombamento, os valores atribuídos ao edifício foram 

constantemente reavaliados, mas continuaram centrados na discussão tradicional de um bem 

móvel arquitetônico. Essa dissertação contém também uma tentativa de revisitar tais valores, 

porém, a partir dos conceitos apresentados no primeiro capítulo, pretendeu inserir o edifício em 

uma conjuntura maior, seja ela apenas abstrata, do ideário corrente nos períodos abordados, ou 

concreta, das transformações que ocorreram na materialidade dessa obra arquitetônica. Nas 

considerações finais que seguem, procura-se sintetizar esses processos que tornaram a 

edificação um lugar de memória da cidade, da saúde e da arquitetura. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de lugar de memória, abordado no primeiro capítulo, foi fundamental para o 

desenvolvimento dessa dissertação. A partir dele, apreende-se o edifício como um suporte da 

memória de que a história se reapropria, estabelecendo um elo do bem produzido no passado, 

interpretado no presente e transmitido ao futuro. Mais ainda, a partir do entendimento do 

patrimônio cultural como um campo expandido que, mesmo na sua aplicação tradicional, ou 

seja, a definição de um edifício como um bem cultural, pretende ir além na busca dos valores 

intangíveis associados ao bem. Tais valores são também reavaliados de forma intermitente seja 

pela associação com o tempo tridimensional, seja pelo estabelecimento de relações cada vez 

mais interdisciplinares para o entendimento dos seus múltiplos significados. Dessa forma, se 

construiu essa dissertação, no levantamento infindável de questões e na obtenção possível de 

respostas por meio do que se intencionou fazer entender o objeto de pesquisa, nas suas 

diferentes temporalidades, em escalas diversas e, dentro dos limites de um trabalho individual, 

pelo viés de diferentes campos do saber. Pois, embora o objetivo seja compreender os 

processos que definiram o edifício como um lugar de memória de diversos campos – um objeto 

entre saberes –, tornou-se necessária a análise das relações estabelecidas com cada um deles. 

Foi o que se pretendeu com o segundo e terceiro capítulos. Nessa última seção, faz-se um 

esforço de síntese, de conexão final desse percurso empreendido. 

O entendimento como um lugar de memória da cidade se dá no momento asilar e no momento 

hospitalar, tanto pelas relações abstratas com o ideário higienista/sanitarista e ordenador 

quanto pela inserção física. No primeiro momento, a associação dos saberes dos médicos e 

engenheiros propiciou uma reflexão sobre a cidade, elencando, fosse por motivos econômicos, 

por causas de salubridade ou por intenções de embelezamento, as alterações que deveriam ser 
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realizadas na cidade colonial do Rio de Janeiro para transformá-la na capital do Império, em 

consonância com as grandes cidades europeias. Além de pretender modificar o urbano, esses 

ordenadores, sobretudo por meio da medicina social, tencionavam definir também a 

urbanidade, o comportamento aceitável dos que ali viviam. O principal desafio a esse projeto 

civilizatório era o modo de vida da população pobre, em especial da população ociosa. Os 

mendigos resistiam não só à urbanidade que se buscava estabelecer, mas também à ordem de 

trabalho vigente, tornando-se assim perigosos. Como visto, a questão urbana não foi 

acompanhada da preocupação em resolver o problema social, por isso a solução empregada foi 

a construção de um depósito para o recolhimentos dos indesejáveis à ordem que se pretendia, 

assim se constituindo o Asilo de Mendicidade.  

Ainda que no início do século XX, as intervenções urbanas tenham se orientado em uma direção 

mais científica, pode-se dizer que permaneceram dois pressupostos do século anterior, a 

intenção civilizatória e a eliminação do suporte de vida das camadas mais pobres, presentes na 

reforma de Pereira Passos, assim como na derrubada do Morro do Castelo. Foi, porém, também 

nesse período que se iniciam ações governamentais mais atuantes referentes à questão social, 

por meio, sobretudo  da saúde e da educação, processo que se consolidaria no primeiro 

governo de Getúlio Vargas, após 1930. Civilizar não significava mais só excluir, passava a ser 

transformar a realidade social por meio de ações interventoras do Estado. Nesse processo então 

incipiente de ação do estatal para criar uma nação sadia e economicamente eficiente, entre 

outras medidas, o Departamento Nacional de Saúde Pública implantou um hospital geral 

voltado ao atendimento da população pobre, o Hospital São Francisco de Assis. 

Percebe-se que mesmo nessa tentativa de isolar os campos da cidade e da saúde, ambos 

acabam por se interpenetrar, pois, em um primeiro momento, a necessidade de se pensar a 
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cidade decorreu da questão sanitária, imposta pelo aparecimento frequente de epidemias e, em 

um segundo momento, com a saúde utilizada como instrumento modernizador e formador do 

Estado-nação brasileiro, em que a cidade se apresentava como um espaço privilegiado para a 

difusão desse  novo ideário. 

Até aqui se tratou das duas instituições – Asilo de Mendicidade e Hospital São Francisco de 

Assis – como inseridas em um ideário composto de verbos como higienizar, ordenar, sanear, 

civilizar, embelezar, disciplinar, entre outros. Colocando-se de lado a escala urbana e 

adentrando a média escala, há também a inserção física do edifício no bairro da Cidade Nova na 

cidade do Rio de Janeiro. Assim como uma instituição para o recolhimento de mendigos, a 

Cidade Nova foi uma das tentativas de consolidação de uma concepção do que seria uma 

cidade ordenada, contrapondo-se à cidade velha pela definição de um traçado mais retilíneo. 

Quando da edificação do Asilo de Mendicidade, a área foi interessante por estar em zona 

limítrofe da mancha urbana, ou seja, atendeu à necessidade de estar afastada por ser um uso 

indesejável, porém permaneceu próxima por consistir em uma função urbana necessária. Na 

ocasião da transformação em Hospital São Francisco de Assis, a localização mais uma vez foi 

adequada à intenção, exposta no regulamento do estabelecimento, de socorrer a população 

carente. Visto que nesse momento o bairro já possuía ocupação consolidada; próxima dos 

habitantes que haviam resistido à expulsão dos menos favorecidos da área central, ocupantes 

do morro da Providência e da Praça Onze; e ainda acessível aos demais necessitados pelo 

serviço de transporte público da época. 

Quando se trata o edifício como um lugar de memória especificamente do campo da saúde, da 

história de suas instituições, também se pode situar o objeto em seus dois momentos nas 

transformações dessa área de conhecimento. Como visto, o Asilo de Mendicidade pode ser 
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relacionado com a especialização dos estabelecimentos de saúde e assistência pública por 

funções ocorrida ao longo do século XIX no Rio de Janeiro. Surgiram assim o hospital para os 

doentes, o hospício para os loucos, o recolhimento para os órfãos, o asilo para os mendigos, 

entre outros, indicando a formação inicial de uma rede de assistência. A partir da criação desses 

estabelecimentos voltados para um público alvo, desenvolveram-se também os tratamentos 

específicos em cada um deles.  

O hospital, sobretudo, é palco do processo de medicalização em que se abandona a 

caracterização desse tipo de instituição como espaço de doença e acúmulo em direção a um 

espaço guiado pela intenção de cura. Tal processo se consolidaria no início do século XX no Rio 

de Janeiro, tendo como uma de suas afirmações concretas a criação do Hospital São Francisco 

de Assis. Com serviços tais quais radiografia, autópsia e de laboratórios, o hospital pretendia se 

afirmar como científico, moderno e ainda formador de mão de obra qualificada, já que estava 

definitivamente vinculado ao ensino da medicina e da enfermagem, afastando-se do modelo 

caritativo de cuidado dos doentes. Caracteriza-se assim como uma iniciativa do Estado, por 

meio de um aparelho burocrático do campo que começava a se formar na assistência da 

população carente, não mais dependente da filantropia. 

Mais uma vez, apesar da preocupação dessa dissertação de separação dos campos para análise, 

há intercruzamento dos saberes nesse processo de modernização da cidade, da saúde e da 

arquitetura. Embora as funções citadas acima na especialização das instituições todas se refiram 

ao recolhimento de indivíduos e, portanto, possuam alguns traços em comum, cada uma delas 

desenvolveu características arquitetônicas próprias. A arquitetura se particularizou e aprimorou 

ao se articular com os problemas da população, da saúde, do urbanismo.  
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O Asilo de Mendicidade, com seu propósito ordenador, assemelhava-se a uma prisão. Pelos 

relatos encontrados têm-se uma ambiência suja, escura, com características de um depósito e 

de abandono. Sua arquitetura era baseada em um tipo arquitetônico, o do pan-óptico de 

Bentham, consagrado para estabelecimentos criminais, ainda que, como se defende nessa 

pesquisa, tal inspiração tenha se dado apenas em nível de projeto e não tenha se concretizado 

no uso e na ocupação do edifício.  

As descrições do Hospital São Francisco de Assis encontradas nas fontes primárias, ao contrário, 

expõem uma ambiência mais agradável e destacam um espaço limpo, azulejado, moderno e 

equipado. Pode-se constatar aí a transformação do edifício em sua materialidade, em sua 

arquitetura, junto com a evolução do campo da assistência e da saúde públicas.  

Por último, como um lugar de memória da arquitetura têm-se algumas abordagens. É um 

monumento-documento, suporte das memórias dos processos até aqui descritos que 

modificaram sua materialidade e deixaram resquícios hoje perceptíveis, alguns deles abordados 

no último capítulo como a modificação das aberturas, circulações, revestimentos e divisões 

internas. Possui ainda algumas especificidades intrínsecas ao campo da arquitetura, uma delas é 

a de ser um patrimônio arquitetônico, cujo valor artístico reside, segundo o processo de 

tombamento, exatamente na escolha do tipo pan-óptico. Como visto no subcapítulo dedicado a 

esse tema, essa pesquisa considerou a edificação do atual Instituto de Atenção à Saúde São 

Francisco de Assis influenciada pelo pan-opticismo apenas no momento de concepção, por sua 

forma radial e a intenção do estabelecimento de uma sala central de vigilância. O emprego 

desse tipo arquitetônico faria então sentido pelo objetivo de ordenamento dos internos e pela 

consonância com os modelos utilizados na Europa para o mesmo fim. No entanto, por 

contingências de espaço e pela execução apenas parcial do projeto arquitetônico, ainda que 
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configure uma planta radial e a centralidade esteja presente, não houve aplicação do ideal de 

vigilância automática, característica fundamental do pan-óptico. Na reconstrução programática 

apresentada no subcapítulo 4.4.2, observou-se que o centro do edifício nunca foi ocupado por 

uma sala de guarda ou uso afim, mas sim pela cozinha e, após a adaptação em hospital, pela 

sala de radiografia.  Considerou-se, assim, que o edifício possui apenas configuração radial, não 

consistindo em um dos únicos exemplares do pan-opticismo no Brasil, como é alguma vezes 

defendido. 

Quanto aos aspectos arquitetônicos, tentou-se esclarecer as etapas construtivas do complexo 

arquitetônico, o programa e a distribuição no recorte temporal entre 1876 e 1922. Destaca-se 

aqui que algumas informações apresentadas nessa pesquisa não aparecem em outros estudos 

sobre o edifício como a datação mais precisa do chamado anexo suplementar, Prédio 7A, e as 

alterações de programa e distribuição de usos que são geralmente abordadas como se tivessem 

permanecido inalteradas ao longo da trajetória de função asilar. 

Cabe ainda uma reflexão sobre o edifício hoje. Devido ao seu estado de degradação e aparência 

de abandono, ele adquire um valor simbólico reverso, torna-se emblemático da falta de cuidado 

com o patrimônio cultural no Rio de Janeiro e no Brasil. Sua conformação radial que tanto é 

destacada nos estudos técnicos é praticamente imperceptível pelos anexos que foram 

construídos dentro do mesmo terreno e pela densa malha urbana que hoje o circunda. Apesar 

do Plano Diretor da UFRJ (2011, p. 23), indicar os imóveis tombados “antes como um peso que 

como conjunto de recursos a serem mobilizados”, atualmente estão sendo executados projetos 

e obras para restaurar o edifício e torná-lo um ambiente digno ao atendimento dos 

necessitados, função que o acompanha em toda a sua trajetória.  
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Como encerramento, ressalta-se a existência de questões não respondidas, seja pela não 

localização de documentos, pela exiguidade do tempo ou por estarem fora do escopo 

estabelecido. Um convite a novas pesquisas sobre, entre outros, a biografia ainda obscura de 

Heitor Rademaker Grunewald e André André Augusto de Pádua Fleury; relações com o edifício 

não esclarecidas a fundo como as obras do engenheiro Carlos Penna e o papel desempenhado 

pelo médico Eurico Villela na transformação em hospital; o período após 1922, em especial o 

fechamento e depredação ocorrida na década de 1980; e o próprio processo de restauração que 

apesar de iniciado algumas vezes não foi plenamente concluído em nenhuma delas. Espera-se 

que com a recuperação do devido destaque ao edifício, tais obras finalmente sejam levadas a 

cabo e permitam a conservação dos valores tanto materiais, quanto imateriais do edifício. 
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