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RESUMO                                                                                                                                          
A comunicação Igreja N. S. da Saúde: considerações iniciais sobre domínio e visualidade foi 
escrita a partir do corpo teórico produzido, entre outros,  por pesquisadores envolvidos com 
o seu restauro, entre 2004 e 2007, tomando como referência principal Macedo (2011): 
distinguiu as igrejas tombadas da região do cais do porto do Rio de Janeiro e propôs um 
esquema com  etapas de domínio e visualidade para a Igreja N. S. da Saúde. 
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ABSTRACT                                                                                                                           
The communication Church Nossa Senhora da Saúde: initial considerations on domain and 
visuality was written from the theoretical body produced, among others, by researchers 
involved with its restoration, between 2004 and 2007. It took as main reference Macedo 
(2011): distinguished the churches registered by the municipal and federal patrimony of the 
dock region of the port of Rio de Janeiro and proposed a scheme with  stages of domain and 
visuality for Igreja Nossa Senhora da Saúde. 
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Inicial 
Atuamos na Universidade Santa Úrsula (USU), localizada no Rio de Janeiro, junto 

ao Curso de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e ao mestrado Profissional de Gestão 

do Trabalho para a Qualidade do Ambiente Construído (MPGTQAC), onde 

desenvolvemos o projeto de pesquisa Ambiente construído, arquitetura e arte. 

A partir de agosto de 2015 o CAU USU passou a oferecer um currículo baseado em 

ateliers multidisciplinares, ancorados em sítios específicos da cidade.  

A disciplina de Projeto no Atelier 3, relativa ao terceiro período do curso, tem como 

foco um sítio vinculado ao processo de revitalização da região do cais do porto, a 

qual compreende setores dos bairros Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte do 

Centro do Rio de Janeiro.  

No primeiro semestre de 2017 ela foi ministrada pelo professor  Gabriel 

Schvarsberg,  em confluência com as disciplinas Expressividade e Criatividade III / 

Gráfica; Informática I e Imagem avançada;  Plástica II / Composição; Filosofia; e 

Grupos e Participação sob a  responsabilidade respectivamente dos professores  

Jorge Soledar, João Machado, Vitor Garcez, Beatriz XXX e Cíntia Moreira. 

O planejamento do atelier do terceiro período do curso previu “Aproximações ao 

contexto: construção da problemática”  orientados para uma “Área de intervenção”, 

delimitada por:   “1. Uma vila existente”  e “área de intervenção imediata” a qual 

contém:  “2. Via Binário do Porto; 3. Igreja Nossa Senhora da Saúde; 4. Praça 

Coronel Assunção (Praça da Harmonia); 5. Moinho Fluminense; e 6. Aquário 

Marinho do Rio” (ATELIER 3 CAUUSU, 2016). 

Com a intenção de colaborar com a contextualização da área de intervenção 

imediata do sítio escolhido para o estudo do Atelier 3, definimos como objetivo desta 

comunicação estudar a Igreja Nossa Senhora da Saúde no que se refere às 

diferentes etapas de domínio e visualidade. 

Igreja Nossa Senhora da Saúde e Igrejas vizinhas tombadas  
No cenário de revitalização da região do cais do porto da cidade do Rio de Janeiro,  

a Igreja Nossa Senhora da Saúde foi incluída pela prefeitura, no mapa de 11 igrejas 
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das imediações do porto e  localizadas  nos bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo 

e parte do Centro Janeiro. São elas:  

1. Igreja situada no Morro  de São Bento;                                                                          

2. Igreja de Nossa Senhora da Saúde;                                                                                      

3. Igreja Matriz de Santa Rita;                                                                                                     

5. Oratório do Cristo Redentor;                                                                                                       

6. Igreja de Santo Cristo dos Milagres;                                                                                      

7. Igreja de Nossa Senhora das Graças da Gamboa;                                                                     

8. Igreja de São Francisco da Prainha;                                                                                                   

9. Igreja de Nossa Senhora da Conceição;                                                                                

10. Igreja de Nossa Senhora da Penha Providência; e                                                                  

11. Paróquia Sagrada Família.                                                                                            

(FOTOS E VÍDEOS DE IGREJAS DA REGIÃO PORTUÁRIA, 2016): 

Entre as igrejas arroladas pela prefeitura, até o momento identificamos registro de 

tombamento de seis delas, as quais apresentamos em ordem cronológica de início 

da construção e com as seguintes informações complementares: nome do bem 

tombado e data de início da construção; endereço; instância de tombamento (se 

federal: F ou municipal: M); data de tombamento com respectivo decreto; e 

referências complementares, obtidas em órgão de tombamento. 

Igreja e Mosteiro de São Bento e todo o seu acervo [1590]                                                                        

Rua Dom Gerardo, 68, Centro 

F. tombamento 15/7/1938, livro histórico, vol. 1, inscrição 85, livro belas-artes, vol. 1, 

inscrição 178. 

Em 1590, já existia no local humilde capelinha. Em 1617, os 

Beneditinos encomendaram as plantas de um cenóbio, cuja 

construção durou, com intervalos, de 1620 a 1755. A decoração em 

talha levou igualmente mais de 100 anos para ser executada. A 

igreja é maneirista. A talha é barroca, com exceção do altar-mor, da 

Capela do Santíssimo e alguns outros detalhes em fino rococó. É 

com justiça, a jóia mais preciosa de nossa arte colonial (GUIA DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL CARIOCA, p.90). 
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Igreja de São Francisco da Prainha [ca 1710]                                                                       

Rua Sacadura Cabral, s/nº., Saúde                                                                                         

F. tombamento 8/7/1938, livro belas-artes, vol. 1, inscrição 162 livro histórico, vol. 1, 

inscrição 74.  

O Padre Francisco da Mota legou à Ordem Terceira da Penitência, 

em 1704, um trapiche e terras nas faldas do morro da Conceição, à 

margem da atual Rua Sacadura Cabral. Em 1710, durante a invasão 

francesa, o trapiche foi destruído. Posteriormente foi construída a 

nova capela. A ornamentação interna data do final do século XIX, 

com grades e escada helicoidal de ferro fundido (GUIA DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL CARIOCA, p.236). 

 

Igreja de Santa Rita e todo o seu acervo [1720]                                                                                        

Largo de Santa Rita, s/nº, Centro                                                                                                                       

F. tombamento 15/7/1938, livro histórico, vol. 1, inscrição 79, livro belas-artes, 

vol.1,inscrição 165. 

Foi construída entre 1720 e 1751, quando se tornou sede da 

paróquia. Era um dos templos onde condenados rezavam antes de 

serem conduzidos à forca. Tem frontão barroco e torre sineira (GUIA 

DO PATRIMÔNIO CULTURAL CARIOCA, p.88). 

 

Igreja de Nossa Senhora da Saúde [1742] 

Rua Silvino Montenegro, s/nº, Gamboa 

F. tombamento 2/8/1938, livro histórico, vol. 1, inscrição 96 , livro belas-artes, vol. 1, 

inscrição 200. 

Em 1742, o devoto Manoel da Costa Negreiros obteve a provisão a 

fim de erguer uma capelinha dedicada a N. Sra. Da Saúde. 

Reformada em 1898, ainda é a mesma que chegou aos nossos dias. 

Igreja barroca, possui nichos e altar-mor em estilo rococó e 

interessante serralheria policrômica (GUIA DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL CARIOCA, p.136). 

 

Igreja de Santo Cristo dos Milagres [1890]                                                                                              

Morro da Gamboa,  s/nº, Gamboa                                                                                                               

M. decreto 6.057/86, de 23/8/1986 

Conjunto compreendendo o Hospital de Nossa Senhora da          

Saúde e a Igreja de Santo Cristo dos Milagres, inaugurada                     

em 1890                                                          

(http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/bens-tombados). 

http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/bens-tombados
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Oratório do Morro da Providência [1901]                                                                                                             

Morro da Providência , s/nº, Saúde                                                                                                                 

M. decreto 6.057/86, de 23/8/1986 

Erigido em 1901, revela tipologia estilística semelhante às                                     

torres sineiras das edificações religiosas jesuíticas                                     

(GUIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL CARIOCA, p.236) [ a mais 

recente das igrejas pesquisadas]. 

 
 

Igreja Nossa Senhora da Saúde: domínio e visualidade 
Tomamos como referência a tese de doutorado “Os nós da arqueologia: leituras da 

paisagem e memória da igreja Nossa Senhora da Saúde”, de Jackeline de Macedo, 

apresentada à USP em 2011 para alcançar os proprietários sucessivos da Igreja 

Nossa Senhora da Saúde.                                                                                                                       

 

No segundo capítulo da tese de Macedo (2011), “Conhecendo a Igreja nossa 

Senhora da Saúde”, a autora nos apresenta dois encaminhamentos analíticos: o 

primeiro, “Uma igreja e seus arredores no tempo e no espaço”; o segundo, ”De 

capela a igreja: os vestígios arqueológicos da Igreja da Saúde”. 

 

Em larga e minuciosa exposição sobre a evolução histórica e geográfica da Igreja 

Nossa Senhora da Saúde e seus arredores, a autora nos faz alcançar circunstâncias 

que contribuíram para  conformar, a partir do século XVIII, a visualidade da igreja. 

 

O trabalho da autora nos ajudou a construir um esquema resumido, no qual 

podemos estabelecer seis domínios para a Igreja Nossa Senhora da Saúde. Desde 

a construção da igreja podemos observar  a ocupação física da região do entorno, 

em consonância com a população que ali se estabeleceu gradualmente, 

acompanhando o espraiamento do Rio de Janeiro para a periferia, a norte da região 

central da cidade colonial do século XVII. 

 

Domínios  
O esquema  a seguir advém das informações obtidas em Macedo (2011). Em outra 

oportunidade pretendemos cotejá-las com as obras de referência sobre as quais a 

autora se apoia, bem como com fontes primárias. 
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O primeiro domínio da Igreja Nossa Senhora da Saúde foi privado, possivelmente 

como propriedade de Manoel da Costa Negreiros e família. Em razão de ter sido 

liberada a, antes proibida, ocupação da região da Gamboa, no governo Gomes 

Freire (1735-1762) surgem as construções as quais “faziam parte então de um 

processo que visava à modernização da cidade” (MACEDO, p.13). 

Entre o armazém dos beneditinos na região da Prainha, construído em 1737 

(MACEDO, p.13) e a instalação do Arsenal da Marinha em 1762 (MACEDO, 2011, 

p.30), assistimos à construção da inicial capela de Nossa Senhora da Saúde, em 

1742 (Macedo, p. 21), pelo comerciante de escravos  Manoel da Costa Negreiros, 

em devoção à Nossa Senhora da Saúde.  

Macedo (2011, p. 21) apoia-se em Pereira (2004) ao referir-se ao fato da devoção à 

Nossa Senhora da Saúde ser de origem portuguesa:  

Em Portugal, a devoção a Nossa Senhora da Saúde teve origem na 

época da Grande Peste, que assolou a cidade de Lisboa em meados 

do século XVI. O número de mortes era imenso e o povo recorreu à 

Mãe de Deus, organizando procissões de penitência em sua honra. 

Do reino, esta invocação veio para a América Portuguesa, 

localizando-se em Salvador, Rio de Janeiro e em algumas cidades 

de Minas Gerais (PEREIRA, 2004, p.22). 

Segundo Macedo (2011, p.20) o Vice-Rei do Brasil Luiz de Vasconcelos ao entregar 

o governo ao seu sucessor Conde de Rezende, referendou em 1774, mesmo sob o 

protesto e muitos negociantes,  a recomendação da Câmara “acerca do tráfico 

dentro da cidade ordenando o fim do comércio nas ruas do centro e a concentração 

de todos os novos negros dentro dos navios oriundos dos portos da Guiné e da 

Costa da África”: 

[...] de bordo das mesmas embarcações que os conduzirem, depois 

de dada visita da saúde, sem saltarem em terra, sejam 

imediatamente levados ao sítio do Valongo, onde se conservarão, 

desde a Pedra da Prainha até a Gamboa e lá se lhes dará saída e se 

curarão os doentes e enterrarão os mortos [...].(RELATÓRIO DO 

VICE-REI DO BRASIL LUIZ DE VASCONCELOS, 1774). 

A preocupação com a saúde se fazia  sentir também, em decorrência dos brejos 

ainda não saneados.  
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As circunstâncias problemáticas relacionadas à saúde possivelmente fizeram 

ressurgir a devoção portuguesa à Nossa Senhora da Saúde. Estas razões 

possivelmente levaram o comerciante de escravos Negreiros, em chácara adquirida 

na região, a erigir uma capela em devoção à Nossa Senhora da Saúde. 

O segundo domínio da Igreja Nossa Senhora da Saúde foi privado, possivelmente 

pela transferência da propriedade  a Antônio Leite Pereira em 1754 (MACEDO, 2011 

p. 22), membro de uma família que exercia “atividades relacionadas ao comércio” 

(MACEDO, 2011, p.23). Estas informações foram obtidas por Macedo (2011) em 

Restier Gonçalves (s/d.). A capela original “passou a ser filiada à da Igreja Matriz de 

Santa Rita, em virtude da então recente criação da Freguesia de Santa Rita, em 

1751”: 

Foi neste momento, quando os Leite passaram a ser proprietários da 

chácara que ocorreram as modificações na forma e na estrutura da 

capela, transformando-a em igreja. Uma das intervenções ocorridas 

naquele momento foi a ampliação da edificação, tanto vertical quanto 

horizontalmente. Estas intervenções podem ser verificadas através 

dos vestígios recuperados a partir das prospecções realizadas nas 

alvenarias da edificação (MACEDO, 2011, p. 22) 

 A autora pesquisada dá notícia de que a família Leite e seus descendentes 

apareceu na documentação do século XVIII e início do XIX como proprietária do 

Complexo Arquitetônico da Saúde, compreendendo casa de chácara, igreja e 

trapiche. A partir de Pereira (2005) a autora refere-se à aparição dos Leite em 

“alguns documentos cartográficos”, nos quais “o Trapiche de Antônio Leite (ou 

somente Leite), estava localizado na encosta do Morro da Saúde”.  

Segundo ela, existem fontes documentais as quais “propiciam a confirmação de que 

a família Leite foi proprietária da área durante um longo período”.  Ela atesta, ainda, 

que isto pode ser verificado  através de um imposto criado por D. João VI, “a Décima 

Urbana”. Registros do pagamento deste imposto no ano de 1808   comprovavam 

que  “os herdeiros de Antônio Leite Pereira apareciam como os maiores proprietários 

da antiga Rua da Saúde, hoje Sacadura Cabral” (MACEDO, 2011, p.24).  

A autora assim se manifesta, com relação ao funcionamento do logradouro, apoiada 

em Cavalcanti: 



 

 
MOREIRA, Cíntia Mariza do Amaral. Igreja Nossa Senhora da Saúde: considerações sobre domínio e visualidade, 
In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o 
Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3972-3986. 

3979 

Nesse logradouro funcionaram os armazéns de venda de escravos, 

os grandes trapiches da cidade, a fábrica de cordas, os armazéns da 

Fazenda Real e, após a chegada da Corte, o quartel da polícia. 

(CAVALCANTI, 1998, p.89). 

A autora prossegue: 

[...] Os maiores proprietários de imóveis nesse logradouro eram os 

herdeiros de Antônio Leite Pereira (dono do famoso trapiche do 

Leite), possuidores de 55 imóveis, incluindo o citado trapiche. 

(CAVALCANTI, 1998, p.89). 

O terceiro domínio da Igreja Nossa Senhora da Saúde foi privado, tendo sido a 

propriedade da Igreja possivelmente transferida à família Rodrigues Ferreira, a partir 

de indicação da autora estudada, baseada em Gerson (1965, p.152-153). A  autora 

depreende a instauração deste novo domínio, devido a coincidência da localização 

entre  o trapiche do Ferreirinha e, o  citado anteriormente, trapiche dos Leite, a partir 

de referências e mapas por ela estudados. Ela crê que no momento em que a 

família Ferreira passou a fazer uso do antigo trapiche dos Leite, a propriedade da 

chácara e da Igreja da Saúde também teriam sido transferidas para esta família.  

Para consolidar esta idéia, a autora se apoia em Pereira  (2004): 

A propriedade da capela, chácara e trapiche dos Leite  passa para a 

família Rodrigues Ferreira. A propriedade do trapiche é indicada 

pelos inventários post mortem, de meados do séc. XIX, e da chácara, 

pelo pedido de pena d’água feita pelos filhos de José Ferreira. A 

posse da capela, até  primeira metade do século XIX pela família 

Ferreira está associada à lápide encontrada na nave (PEREIRA, 

2004, p. 26). 

Para Macedo (2011, p. 29), a Igreja Nossa Senhora da Saúde teria se mantido com 

a família dos Ferreira apenas até a morte do patriarca José Rodrigues Ferreira, em 

1835,  pois ela não consta na distribuição de seus bens a herdeiros [sanguíneos] 

após o inventário, em 1863:   

Inventários: FEREIRA, José Rodrigues – 3 J, SDJ, CX 2747, n.2, 626 

F; FERREIRA, Cândido Rodrigues – 3 J, SDJ, cx 7078, maço 401, n 

7316 / 1882; FERREIRA, Luiz Rodrigues 3J, SDJ, cx 334, n. 2550 / 

1863 (ARQUIVO NACIONAL).   
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Sobre o quarto domínio da Igreja Nossa Senhora da Saúde, entre a morte de José 

Rodrigues Ferreira, em 1835 e o ano 1898, a autora aponta indicações não 

conclusivas de Pereira (2004):    

Nos inventários dos herdeiros Rodrigues Ferreira não aparece 

indicação sobre a capela, o que leva a crer que, com a morte do 

patriarca, ela tenha sido deixada à viúva ou entregue à Igreja 

Católica, deixando de ser particular (MACEDO, 2011, p. 29). 

Para Pereira (2004) o domínio da igreja no período aludido poderia ter sido privado e 

de propriedade da viúva de José Rodrigues Ferreira, família não sanguínea do 

patriarca, ou da Igreja Católica, como se viu. 

O quinto domínio da Igreja Nossa Senhora da Saúde, para Macedo (2011), apoiada 

ainda em Pereira (2004 p. 58), assumiu um caráter público, e iniciou a partir de 

1898, momento de criação da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde que adquire 

a propriedade da capela e a transforma em igreja: 

[...] no momento em que a Irmandade da Saúde passou a ser 

propriedade da igreja, um grande percentual da população daquela 

área residia em cortiços, como também, era grande o percentual de 

estrangeiros inscritos na freguesia de Santa Rita, a qual a irmandade 

pertencia, no final do século XIX (MACEDO, 2011, p. 32). 

O sexto domínio da igreja Nossa Senhora da Saúde se instaurou com o fim da 

Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, em 1960, e deu início ao período no qual a 

igreja passou a ser administrada pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, segundo a 

autora pesquisada (Macedo, 2011, p.33). 

Entre 2004 e 2007 foi realizada a restauração da Igreja Nossa Senhora da Saúde 

“com projeto de restauro aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, IPHAN”. O projeto contou com o apoio técnico da Assessoria e 

Arqueologia do IPHAN – RJ e com apoio financeiro do BNDS (MACEDO, 2011, 

p.37). 

Visualidade 
Apresentamos uma vista da região da Gamboa de Von Planitz, na qual estão 

presentes à direita, o Mosteiro de São Bento e à esquerda, a região da Gamboa, na 
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qual aparecem, possivelmente,   Morro do Livramento, Morro da Saúde e Morro da 

Gamboa em meados do século XIX.  

A imagem apresenta a sinuosidade do saco da Gamboa,  uma enseada  

desaparecida  hoje, em função dos sucessivos aterramentos responsáveis por tomar 

ao mar uma faixa de terra, responsável pela conformação  do cais do porto do Rio 

de Janeiro. 

 

Figura 1.Vista da Cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro:                                                                        

Tirada da Ilha das Cobras [Iconográfico],                                                                                             

disponível em site da Biblioteca Nacional 

 

Complementa a imagem precedente um mapa do início do século XIX. Ao observá-

lo podemos atentar para o saco da Gamboa e toda uma larga  faixa litorânea que 

parte do Morro de São Bento e chega ao Morro da Saúde perdidos ao mar como 

resultado da atividade econômica em anos seguintes. 
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Figura 2 – Início do século XIX 

Fonte: CARDOSO, E. et al. História dos bairros: Saúde, Gamboa, Santo Cristo.                                

Rio de Janeiro: Index, 1987, p. 38. 

A igreja de Nossa Senhora da Gamboa não ficaria imune a estas transformações. 

Macedo (2011), a partir de pesquisa arqueológica durante a restauração da Igreja da 

Saúde entre 2004 e 2007 propõe três momentos distintos para a edificação: 
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Figura 3. Imagem retratando plantas da Igreja da Saúde em três momentos:                                                      

à esquerda, 1742; no centro, meados do séc.XVIII; e à direita, Séc XIX                                    

Assessoria de Arqueologia / Thalia Fonseca - 2004 

[ Em ] um primeiro momento a igreja estaria relacionada à chácara e 

ao seu partido, sendo a mesma bastante simples: composta apenas 

pela nave, presbitério e uma pequena sacristia; em um segundo 

momento, o presbitério teria sido ampliado para a parte posterior da 

igreja e a torre sineira. Num terceiro momento tem-se um acréscimo 

no sentido horizontal da edificação, na profundidade do presbitério 

com um retábulo maior e a construção de uma nova sacristia. 

Com a restauração de 2004 a 2007, a Igreja Nossa Senhora da Saúde manteve-se 

fiel a planta do século XIX. No entanto, devido a circunstâncias problemáticas, não 

permanece plenamente acessível aos fiéis e eventuais visitantes. 
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Figura 4  Foto da Igreja da Saúde restaurada 

http://literaturaeriodejaneiro.blogspot.com.br/2017/04/igreja-de-nossa-senhora-da-saude-na.html 

Considerações finais:  

A Igreja Nossa Senhora da Saúde ao longo dos seis domínios de sua existência, nos 

últimos 267 anos foi integrando à sua visualidade, um pouco de cada época com a  

qual dialogou em todo esse tempo. 

Olhar para  Igreja Nossa Senhora da Saúde após a restauração entre os anos 2004 

e 2007, nos permite  imaginar como teria sido a pequena capela original, mais 

restrita na altura e menos alongada em sua planta baixa, com a ausência da torre 

sineira. 

Entrar em contato com os vários períodos desta igreja, erigida como capela em 

devoção à Nossa Senhora da Saúde, em 1740, nos faz compreender o porquê de 

sua variância na terra e pregnância no imaginário dos bairros cariocas da Saúde, 

Gamboa e Santo Cristo e sintonizar com os quase trezentos anos de sua existência.   
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Este resgate talvez ofereça o espírito necessário a fazer com que a restauração 

arquitetônica da Igreja Nossa Senhora da Saúde, a qual lhe proporcionou uma 

visualidade renovada, possa nos sensibilizar para o fervor das práticas religiosas 

que um dia a comunidade do entorno a esta igreja lhe devotou. 

Cabe aos cidadãos cariocas, aos moradores dos bairros vizinhos, às autoridades 

eclesiásticas da Arquidiocese do Rio de Janeiro,  à Prefeitura da Cidade o Rio de 

Janeiro e, em nosso caso, também ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Santa Úrsula RJ,  Atelier 3, refletir, com vistas a resgatar  este elo 

perdido entre a Igreja e o morador ou visitante da cidade. 
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