
O PASSADO PRESENTE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Unidade Fornecedora de Alívio (UFA) foi à designação dada pela Prefeitura do Rio 

de Janeiro, aos novos banheiros públicos instalados pelas ruas da cidade.  A primeira, 

inaugurada em fevereiro de 2013, instalada na Central do Brasil, local de movimentação 

popular, tendo por finalidade impedir que as pessoas utilizem as ruas para a realização de 

suas necessidades fisiológicas (JORNAL O DIA, 26/02/2013). 

A veiculação da notícia sobre a promoção de local adequado para a eliminação das 

necessidades fisiológicas da população carioca se articula a história da cidade do Rio de 

Janeiro, no início do século XX. 

Entre 1902 a 1906, o Prefeito Pereira Passos comandou o processo de reforma 

implementado na cidade do Rio de Janeiro, em virtude da capital do país republicano 

preservar o seu aspecto colonial, com ruas estreitas e mal iluminadas, antigos prédios 

transformados em pobres habitações coletivas, profusão de vendedores ambulantes, 

mendigos e hábitos precários de higiene, agravados pela falta de serviços adequados de 

saneamento (KOK, 2005). 

Ademais, a falta de salubridade ameaçava a sobrevivência e a reprodução da mão-

de-obra, além de provocar a exclusão do Porto do Rio de Janeiro das rotas da maioria dos 

navios, com prejuízo na entrada de capitais e na chegada de imigrantes estrangeiros 

(FONSECA, 2007). 

Por esses motivos, o verbo civilizar passou a ser conjugado pelas elites cariocas que 

desejavam uma capital a altura de Londres e Paris. Isto implicou em investimento de 

interesses políticos ideológicos para reafirmar o poder das elites republicanas, e, por isso, 

tornou-se urgente concretizar a modernização e civilização da capital brasileira (KOK, 

2005). 

Para tanto, Pereira Passos foi o responsável em “curar” a cidade dos problemas 

deixados pelo Brasil Império, e por conta de suas ações, por muitos foi chamado de “bota-

a baixo”, em virtude das inúmeras obras urbanas e ações realizadas na cidade pelo interesse 

burguês em afastar o Rio de Janeiro do atraso, da desordem, da barbárie e da feiura para 

dar lugar aos princípios republicanos de ordem, de progresso, de beleza e de civilização 

(KOK, 2005; SANTOS & MOTTA, 2003).  

Sobre civilizar, o sociólogo Norbert Elias, sinaliza que a expressão surgiu na França, 

em meados do século XVIII, com o nítido propósito de demarcar, em termos de 

comportamento e estilo, novo espaço para a nobreza e a burguesia em ascensão diante do 



despojamento e hábitos rudes das camadas pobres e rurais (ELIAS, 1993). Desta forma, o 

conceito de civilização refere-se a uma gama de fatos: ao nível da tecnologia, à tipologia das 

maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos, às ideias religiosas e aos 

costumes.  Além disto, ele pode se incluiu aos aspectos de ordem prática, tais como: o tipo 

de moradia, a maneira como homens e mulheres interagem, a forma de cumprimento das 

leis e suas punições, ou até mesmo o modo de preparar os alimentos (ELIAS, 1994). 

Assim, dentre as ações realizadas pelo prefeito, no processo de civilização da 

cidade, como forma de solucionar o problema de saneamento da região, encontra-se a 

instalação de diversos banheiros nos espaços públicos, ações que foram registradas pela 

imprensa da época. 

Cabe destacar que, para o período, não se encontrou notícias veiculadas com a 

designação de banheiros públicos, mas de seus semelhantes pela função que 

desempenhavam: mictórios, dejectórios, latrinas e Water closet e exemplos dos registros 

encontrados se apresenta o fac-símiles abaixo. 

  

 

Na verdade, por meio da imposição à população carioca, no que se refere à 

reconfiguração de comportamentos (maneiras e modos sociais), na estrutura da 

personalidade do homem, tendo por efeito, desta ação, mudanças na forma de conduta e 

de sentimentos civilizados (ELIAS, 1993). 

Essa medida desenvolvida por Passos - da instalação de banheiros públicos - 

constituiu um espaço de (re)configuração social, onde se movimentou o processo 

civilizador no surgimento de um novo habitus. Este entendido como a incorporação da 

disciplina como reguladora da civilidade (ELIAS, 1994 e 1993). 

Figura n.1: Fac-símile do Jornal do Brasil, 
maio, 1903, edição 00147. 

 

Figura n.2: Fac-símile do Jornal do 
Brasil, agosto, 1905, edição 00213. 



Como se pode identificar, nos fragmentos das figuras de n. 1 e 2, a colocação de 

mictórios era uma das possibilidades de eliminar ou ao menos reduzir os problemas 

oriundos da falta de higiene, pelo destino inadequado dos detritos e mau cheiro resultante.   

Volta-se ao século XXI e foi possível encontrar que o mesmo jornal (Jornal do 

Brasil) veiculou, em agosto de 2014, a instalação, em diversos bairros da cidade, o 

quantitativo de UFA pela Prefeitura do Rio de Janeiro, sob a gestão do Prefeito Eduardo 

Paes, cento e onze anos após a tentativa de resolução dos problemas de insalubridade da 

cidade no que tangue ao saneamento realizado pelo Prefeito Pereira Passos. 

(...) ao todo, são 14 unidades do UFA espalhadas pela cidade nos bairros do 
Largo do Machado, Lapa, Praça XV, Madureira, Praça General Osório, Praça 
Santos Dumont, Largo do Pechincha e Praça Saens Pena. O mau cheiro e as 
poucas opções são alvo de críticas (JORNAL DO BRASIL, 10/08/2014). 
 

Associado ao quantitativo de mictórios instalados, a notícia veiculou que as UFA 

estão longe de ser solução para os problemas da falta de banheiros públicos na cidade.  Isto 

se deve, em especial, pelos principais motivos: o quantitativo em local de grande 

movimento, como, por exemplo, na Central do Brasil que somente há um disponível, o que 

conduz ao mau cheiro exalado, longas filas e o intervalo de limpeza. O resultado é que as 

pessoas continuam realizando suas necessidades fisiológicas nas ruas da cidade, apesar da 

possibilidade da aplicação do artigo n. 233 do Código Penal Brasileiro de 1940, que diz 

respeito à prática de ato obsceno, em lugar público. (JORNAL DO BRASIL, 10/08/2014).  

Problema do passado no presente conduz ao que relato Norbert Elias sobre o 

processo civilizador. Em outras palavras, a civilidade trata-se de dinamismo que reúne 

diversos fatores, não sendo processo estático, como ocorreu com a medida sanitária 

designada como banheiro público, que atualmente, apresenta problemas semelhantes aos 

do início do século passado. A Cidade do Rio de Janeiro permanece insalubre nos espaços 

públicos e potencializado, quando da execução de eventos, pela ausência de banheiros e 

comportamentos inadequados das pessoas que frequentam tais recintos. 

Identificar este tipo de problema é a possibilidade de investir no período de Pereira 

Passos, quando se acredita que houve certo progresso no processo de civilização com a 

instalação de mictórios.  Entretanto, cabe ressaltar que, a estratégia adotada pelo prefeito 

para civilizar a cidade, além da resolução dos aspectos de saneamento básico contou com a 

abertura de ruas e com o embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, sendo possível 

induzir que, a instalação dos banheiros públicos, pode ter sido uma estratégia mais 

direcionada a embelezar do que sanear, visto a sua não efetividade e necessidade de 



supressão da imagem de insalubridade que a cidade possuía no exterior, o que resultou, em 

1908, na titulação de Cidade Maravilhosa.  

Do passado para o presente, pensar na gestão do Prefeito da Cidade, Eduardo Paes, 

à luz de Norbert Elias, é possível entender a estratégia administrativa, por meio do 

processo civilizatório, de problema identificado por Pereira Passos há mais de um século.  

Vale ressaltar, que outra semelhança podem ser identificadas entre os dois prefeitos. 

O Prefeito Pereira Passos durante sua gestão de 1902 a 1906 foi o responsável pela 

abertura da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco.  Atualmente, observa-se essa 

Avenida, sendo reconstruída, após anos de existência, pelo Prefeito Eduardo Paes.  Será a 

repetição do embelezamento do passado no presente para a Cidade Maravilhosa?  

 A(s) resposta(s), apesar das semelhanças ditas, seria precoce para este momento, 

mas o investimento intelectual, neste fenômeno, poderá responder pela pesquisa na 

perspectiva histórica, o que requer localizar os documentos, deles extrair informações em 

dados para análise e discussão, tendo por produto a interpretação da história. 
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