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Manguinhos: uM século de projetos 
urbanos, ocupações e invasões 

2.

Numa vasta extensão
onde não há plantação
nem ninguém morando lá
cada um pobre que passa por ali
só pensa em construir seu lar.
E quando o primeiro começa
os outros, depressa, procuram marcar
seu pedacinho de terra pra morar.

E assim a região sofre modificação
fica sendo chamada de Nova Aquarela
e aí o lugar então passa a se chamar favela.

“Favela” 
Padeirinho – Oswaldo Vitalino de  

Oliveira – e Jorge Pessanha

Os compositores Padeirinho e Jorge Pessanha contam a história de 
uma das ‘novas’ favelas criadas ao longo do século XX, na cidade do Rio de 
Janeiro. É na Mangueira, mas poderia ser em Manguinhos. O desejo de um 
lar, de ocupar uma terra onde não havia nada, de marcar um pedacinho para 
morar e de construir um ‘lugar’, fez surgirem vários ‘lugares’ que passaram a 
se chamar favela. Na história contada nestes versos, como em Manguinhos, 
fica latente a ausência do Estado, que aparece, em geral, depois que a “região 
sofre modificações” e “passa a se chamar favela”. 
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Projetos urbanos e demarcação da área 

A constituição das comunidades da área de Manguinhos teve início 
nos primeiros anos do século XX como fruto, originalmente, de ocupações 
individuais ou coletivas de fazendas produtoras de gêneros alimentícios que 
abasteciam a cidade ou mesmo de espaços públicos. 

A partir da década de 1940, observa-se um intenso movimento de ocu-
pação das encostas, das margens dos rios e das áreas de manguezal aterradas, 
a partir da migração de outras regiões do país, principalmente do Nordeste 
e de zonas rurais, e deslocamentos internos na própria Manguinhos e de 
outras comunidades próximas, onde ocorreram incêndios ou inundações. 
Tiveram, também, papel importante para o aumento populacional da região 
as políticas habitacionais implementadas na cidade do Rio de Janeiro entre 
as décadas de 1940 e 1960. Vários projetos governamentais impuseram deslo-
camento de populações, principalmente da Zona Sul, para regiões distantes, 
menos valorizadas e sem estrutura urbanística e emprego, o que provocou, 
posteriormente, o retorno delas para áreas mais próximas do centro da 
cidade, como Manguinhos. Identifica-se, ainda, a construção de conjuntos 
habitacionais provisórios, como medidas paliativas para as classes populares, 
indicadas como ‘problemas’ para a cidade, que acabavam transformados, 
em sua maioria, em habitações definitivas. 

No espaço reconhecido como Morro do Amorim, Parque Oswaldo Cruz 
ou, simplesmente, Amorim, comunidade mais antiga da região, detecta-se, 
ainda, uma ocupação típica das primeiras décadas do século XX, de origem 
portuguesa, característica dos subúrbios cariocas. Observa-se, também, no 
Amorim, funcionários do então Instituto Oswaldo Cruz (IOC), hoje Funda-
ção Oswaldo Cruz, que ali se instalaram devido à proximidade do local de 
trabalho ou à possibilidade de conquista de emprego na instituição. A área 
oficialmente denominada Vila União apresentou, também, uma pequena 
ocupação a partir de 1913, iniciada por um migrante português, através 
de contrato de aluguel com a União/Ministério da Justiça, muito antes da 
configuração e da designação de Vila União, o que só ocorreu depois 
da década de 1950. 

A profunda migração e o deslocamento interno na cidade favoreceram, 
além do crescimento das favelas, a desproporção entre oferta de mão-de-obra 



71 

e de emprego, agravados pelo descaso do Estado com relação a estas questões. 
O morador de uma das comunidades de Manguinhos, Josué dos Santos, é 
um destes brasileiros que vivenciou esta história e nos contou em entrevista: 
“sou natural de Pernambuco, de um lugar por nome de Timbaú dos Mocós. 
Lá tinha muita fome, muita miséria. Meu pai perdeu tudo: plantações, gado, 
bode, cabra... Resolvemos procurar um lugar melhor, então viemos para o 
Rio, a família inteira” (Santos, J. F, 2004). 

A evolução física da área mostra como a cidade foi se expandindo para 
esta direção e como, a partir de um lento processo, a região, então considera-
da distante da cidade, passou a ser uma extensão de seu território. O acesso 
se fazia, primeiramente, pelas linhas de trem,14 pelo litoral, ainda próximo, 
e pelo rio Faria, ambos navegáveis à época. Antes da abertura das avenidas 
Leopoldo Bulhões e Brasil, na década de 1940, estas vias eram as únicas a 
permitir o acesso à localidade.

Na Figura 8, apresentam-se dois momentos, distantes por um século, que 
permitem perceber como estava estruturada a área de Manguinhos nos pri-
meiros anos do século XX, e como essa se anuncia em 2008, antes da implan-
tação do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC-Manguinhos).15 

14 No último quartel do século XIX, a freguesia de Inhaúma era percorrida pela Estrada de Ferro D. 
Pedro II, atual Central do Brasil, inaugurada em 1858, pela Estrada Rio d’Ouro, que começou a 
funcionar em 1876, pela Cia. Leopoldina Railway, iniciada em 1884, e ainda pela Estrada de Ferro 
Melhoramentos do Brasil, de 1893. As estações da Penha, Bonsucesso e Ramos foram construídas 
pela Cia Leopoldina em 1886. A Parada do Amorim, hoje denominada Manguinhos, foi oficializada, 
como estação, somente em 1910 (Oliveira et al., 2003; ver também o site do Instituto de Pesquisas 
e Análises Históricas e de Ciências Sociais da Baixada Fluminense (IPAHB), <www.ipahb.com.br/
transpor.php#riodouro>. 

15 Mais adiante, ao longo do texto, apresentaremos mapas referentes aos distintos períodos de ocupação 
que foram identificados na pesquisa como marcos cronológicos para a análise.
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Figura 8 – Manguinhos, 1904 e 2008

Ao longo de um século, percebe-se na comparação entre os dois mapas, 
profunda mudança na ocupação da área. Onde havia apenas algumas casas es-
parsas compondo o Parque Oswaldo Cruz, o Instituto Soroterápico Federal,16 

rios em seu trajeto original e uma estrada de ferro, hoje se visualizam doze 
comunidades, rios com trajetos retificados, a avenida Brasil e a Fiocruz. 

O então Instituto Soroterápico, instalado na propriedade de Rosa 
Alexandrina de Freitas, em 1899, foi a primeira instituição a ocupar uma 
parte destes terrenos, como mostrado na Figura 9, onde se observa o castelo 
mourisco, uma vasta área de manguezal e, à direita, o Morro do Amorim. 
O instituto enfrentou, durante os primeiros anos de funcionamento, difi-
culdades para o deslocamento de seus funcionários, devido à distância do 
centro da cidade onde morava a maioria deles e aos parcos transportes, o 
que facilitou a ocupação de seus terrenos.

16 Este teria a denominação alterada para Instituto Oswaldo Cruz, em 1908, e seria, desde sua criação, 
responsável pela fabricação de alguns soros e vacinas, devido à localização afastada do centro da 
cidade, o que se justificava pelos preceitos científicos da época. 
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Figura 9 – Vista aérea do Instituto Oswaldo Cruz, 1913 

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

A relação entre moradia e trabalho no IOC começou a ser alterada com 
a reforma urbana de Pereira Passos, quando a população que compunha 
as camadas mais pobres e habitava a área central da cidade foi deslocada, 
afastando-se do mercado de trabalho original, o que favoreceu o surgimento, 
naquele momento, dos bairros do subúrbio carioca. O IOC, assim como 
outras empresas e indústrias que viriam a ocupar a região se beneficiaram 
do aumento da oferta de mão-de-obra, ao mesmo tempo que auxiliaram 
a implantação de algumas comunidades que ali se fixaram em busca de 
trabalho e moradia. 

O Morro do Amorim, vizinho mais antigo e mais próximo do ins-
tituto, é um retrato dessa forma de ocupação, cujo processo originou, 
inclusive, disputa entre a instituição e moradores pela posse dos terrenos 
limítrofes. A demarcação da área do instituto somente foi oficializada em 
1948, com as propostas de urbanização de Manguinhos, que incluíam a 
questão fundiária.17 

Em 1917, o então diretor do IOC, Carlos Chagas, implementou um pro-
cesso de negociação entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo federal, 
para obtenção da posse definitiva do terreno da antiga fazenda, incluída, 
naquele momento, nas propostas de saneamento e urbanização da região. 
Estas negociações estavam inseridas em um projeto maior, desenvolvido no 

17 Ofícios n. 1.336, de 4/11/1948, e n. 1.554, de 3/12/1948. Instituto Oswaldo Cruz. Acervo De-
partamento de Arquivo e Documentação (DAD/COC/Fiocruz).
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âmbito do Ministério de Viação e Obras Públicas, que tinha como objetivo 
urbanizar toda a região limitada pelos rios Meriti e Guaxindiba, ou, melhor 
dizendo, entre o litoral da baía do Rio de Janeiro e a serra dos Órgãos. Este 
foi iniciado em 1910 e interrompido em 1916. Ao ser retomado em 1922, 
passou a incluir a urbanização da área de Manguinhos e, conseqüentemente, 
a demarcação dos terrenos do instituto. 

A proposta apresentava como justificativa acabar com os “mangues e 
brejos putrefatos [que] infesta[va]m de malária e verminose a própria Capital 
da República”, transformando seus pântanos e áreas alagadas em terrenos 
secos, salubres e irrigáveis, além de permitir seu povoamento sistemático 
(Brazil Ferro-Carril, 1922: 818). Buscava-se, desta forma, evitar o processo de 
favelização que já se delineava como um ‘problema’ para a cidade com o 
povoamento sistemático. 

No projeto de 1922, na parte referente à Manguinhos, a Empresa de 
Melhoramentos da Baixada Fluminense, responsável pelas obras, deveria 
entregar como patrimônio federal, para usufruto público, um cais com três 
quilômetros de extensão; 15 quilômetros de canais navegáveis, com atracação 
em 30 quilômetros de extensão, comparável à “do maior porto de navegação 
fluvial do mundo”; uma rede de canais eclusados e rios canalizados com 
150 quilômetros de extensão, possibilitando a irrigação de uma “vasta área 
suburbana e rural do Estado”; a construção de várias pontes e viadutos para 
permitir a travessia dos rios e canais; a urbanização de uma área de mais 
de um milhão de metros quadrados, para usufruto do governo federal e de 
suas repartições. A proposta, explicitamente, incluía a área do IOC e das 
estradas de ferro Central, Auxiliar e Rio d’Ouro e do Cais do Porto, “sem 
o atual atravancamento da cidade”, além da construção de uma estrada de 
rodagem entre a capital e a Raiz da Serra em Petrópolis, “com 40 quilômetros 
de extensão, permitindo a ligação entre o Rio de Janeiro e as mais longínquas 
povoações do Estado do Rio de Janeiro e de Minas, já servidas pela conhecida 
estrada União e Indústria” (Brazil Ferro-Carril, 1922: 819).

Em contrapartida, a firma receberia um patrimônio formado por terras 
urbanizadas de terrenos secos e salubres, anteriormente alagados e “empes-
tados por endemias”, que seriam destinadas a viabilizar a instalação de em-
presas de comércio e indústria, facilitada pela oferta de transporte marítimo, 
fluvial e terrestre e pela proximidade da região portuária, contribuindo para 
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o povoamento de toda a área, futuro mercado produtor e consumidor de 
exploração “pastoril, agrícola e industrial” (Brazil Ferro-Carril, 1922: 819).

O instituto, por sua vez, deveria ceder à Empresa de Melhoramentos 
da Baixada Fluminense a área alagada e sujeita à ação de maré até “trinta 
metros da linha de preamar média”, bem como os terrenos sólidos anexos à 
estrada de Manguinhos. A empresa se obrigaria, em contrapartida, a ceder 
ao instituto uma área cercada por muros, mais próxima à linha férrea, aos 
rios Jacaré e Faria-Timbó, que media 124.776 m². Além disso, se respon-
sabilizaria por todas as obras necessárias que implicassem a demolição e a 
construção de instalações pertencentes ao IOC, além da abertura de duas 
novas estradas de terra, com cinco metros de plataforma, para acesso aos 
edifícios do instituto, se comprometendo, ainda, a restabelecer o campo de 
futebol e suas dependências.18

Enquanto o aterramento era realizado, a área continuou em evidência 
nas propostas de urbanização e ocupação da região, viabilizando o cresci-
mento dos subúrbios após o surto imobiliário, que se verificaria na década 
de 1930 (Benchimol et al., 1988).

De fato, as várias propostas de urbanização apresentadas para Mangui-
nhos demonstram a percepção desta área como espaço estratégico para o 
crescimento da cidade e consolidação dos subúrbios, especialmente destina-
dos a atividades industriais. Em 1927, foram formuladas, para Manguinhos, 
duas propostas voltadas para a implantação de um bairro industrial. Uma 
constava do Plano de Melhoramentos para o Rio de Janeiro, de Alfred 
Agache, e a outra incorporava as propostas de urbanização anteriormente 
formuladas pela Empresa de Melhoramentos. Os dois planos, como discuti-
mos no capítulo anterior, destacavam o crescimento das favelas e propunham 
a construção de vilas operárias, incluindo Manguinhos, além da construção 
de vias de acesso à cidade.

A mesma Empresa de Melhoramentos realizou uma concorrência e re-
cebeu, então, quatro projetos: de Aristides Figueiredo, da própria empresa, 
de Jerônimo Alencar Lima (dono da empresa, mas concorreu como enge-
nheiro civil autônomo) e outro de Jorge Macedo Vieira, que foi o escolhido.  

18 Termo de ajuste entre o Instituto Oswaldo Cruz e a Empresa de Melhoramentos da Baixada 
Fluminense. DAD/Fiocruz, Fundo IOC, seção de Administração, série Administração Geral, 
25/2/1922.
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Para o engenheiro sanitário Saturnino de Britto, a proposta do engenheiro 
Aristides Figueiredo era a mais completa. A empresa, talvez na tentativa de 
se mostrar isenta na escolha, encarregou Vieira, vencedor da concorrência, 
da elaboração de um quinto plano, que atendesse, sobretudo, a melhorias 
no arruamento e no estabelecimento das vias férreas. A circulação no bairro 
industrial contaria com a articulação dos transportes marítimo, ferroviário 
e por terra. Quanto a essas últimas, tanto o projeto de Figueiredo quanto 
o de Vieira previam a abertura de duas vias, ambas na direção norte-sul: 
uma batizada avenida do Norte, próxima ao cais do litoral, e outra que se 
desenvolveria mais próxima à linha da Estrada de Ferro Leopoldina. As duas 
avenidas teriam, no projeto de Vieira, 32 metros de largura e, por sugestão 
de Britto, 35 metros.

Na Figura 10 (Oliveira et al., 2003: 87), que retrata a proposta elabora-
da por Vieira, observa-se a retificação do litoral e dos rios e a projeção de 
uma linha litorânea denominada avenida do Norte, que originaria a futura 
avenida Brasil. 

Figura 10 – Projeto de Jorge Macedo Vieira: “Bairro Industrial  
de Manguinhos”, 1927
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A viabilização desses acessos enfrentaria dificuldades impostas pelo 
terreno, formado por mangues, de um lado, e por serra, do outro. Para 
contorná-las, Britto (1944: 258) apresentou sugestões, tais como:

No caso de Manguinhos, grande parte do terreno vai ser obtida por 
aterro; morros que existem serão escavados até onde o preço do servi-
ço seja compensador, salvando-se desta violência à natureza o morro 
onde se ergue o Instituto Oswaldo Cruz ou de Manguinhos, onde no 
projeto antigo [o de Figueiredo] e no substituto [o de Vieira] por feliz 
idéia formar-se-á um parque.19

Nos mapas localizados no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 
referentes à primeira metade da década de 1920, o contorno do litoral perten-
cente ao IOC não aparece explicitado, assim como o trecho correspondente 
ao da avenida do Norte, revelando a indefinição quanto à demarcação das 
terras do instituto, em conseqüência da abertura de uma possível estrada 
que cortaria aquela região. A avenida do Norte é indicada nestes mapas por 
linhas tracejadas, que, segundo normas de desenho técnico, referem-se a um 
projeto ainda a ser construído.

De fato, entre 1926 e 1928, seriam abertas duas estradas ligando a 
capital federal à cidade serrana de Petrópolis e às demais regiões de Minas 
e a São Paulo, ambas inauguradas no governo de Washington Luiz (1926-
1930). Entretanto, percebe-se que as duas seguiram o leito das ferrovias da 
Leopoldina e da Central do Brasil, ignorando a proposta original referente à 
avenida do Norte. A proposta garantia a proximidade com o litoral, dada a 
conformação do terreno em manguezal, especialmente no trecho em frente 
ao IOC, o que somente se efetivaria com a abertura da avenida Brasil, na 
década de 1940. 

O trecho de ligação entre Petrópolis e o centro da cidade do Rio de 
Janeiro, que atravessa Manguinhos, ficaria conhecida durante vinte anos, 
até a abertura da avenida Leopoldo Bulhões, em 1941, como parte da es-
trada Rio-Petrópolis. A avenida Suburbana, como é identificada, apesar da 

19 O parque a que se refere Britto teria recebido projeto paisagístico da Empresa Sommers Arquitetos 
Associados, por volta de 1925. Entretanto, segundo nota na revista Brazil Ferro-Carril, de dezembro de 
1916, a Prefeitura do Distrito Federal estaria empenhada em iniciar a execução de parte do projeto 
de um bosque para Manguinhos, objetivando permitir que a Superintendência de Limpeza Pública 
começasse o aterro para o saneamento da área, depois de encerrado o contrato com a firma alemã 
Gebrueder Goedhart A. G. (Costa, 2006).
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denominação atual de Dom Helder Câmara, também se configura como 
uma das delimitações do bairro de Manguinhos, tendo sido aberta em 1923, 
como estrada da Penha. 

O plano de melhoramentos, formulado pelo urbanista Alfred Agache 
no mesmo período, reafirmava a proposta de Vieira de criação de um 
bairro industrial na região de Manguinhos, com previsão para a instalação 
de fábricas e de moradias operárias. Agache entendia o zoneamento como 
uma estratégia de planejamento urbano que permitiria a manutenção do 
valor da propriedade e do caráter de uma determinada área, sem ‘invasões’ 
por outras construções que pudessem alterá-lo. Neste sentido, o urbanista 
propôs a divisão da cidade do Rio de Janeiro em cinco áreas: a zona central 
e comercial, a zona industrial e do porto, a zona de residência, a zona su-
burbana e a zona de espaços livres e reservas arborizadas.

Uma das razões para que esta área, incluída no que se denominava Bai-
xada Fluminense, fosse indicada como bairro industrial era a proximidade 
com o centro da cidade e a região portuária. Igualmente contribuía o fato 
de que toda a região, sugerida para abrigar a zona da indústria e do porto, 
apresentava-se com obras de saneamento e urbanização desde os primeiros 
anos da década de 1920, como vimos. O plano de Agache descrevia como 
“novos bairros industriais de Manguinhos” a zona compreendida desde a 
Praça Mauá até aquele ponto da baía.

O próprio Agache (1930: 183) justificou assim a escolha:

A implantação do bairro industrial do Rio de Janeiro na Baixada 
Fluminense permite precisamente satisfazer à maior parte das exigên-
cias indispensáveis: o bairro industrial se encontrará na proximidade 
do centro comercial, ao mesmo tempo em que estará isolado pela 
disposição topográfica do lugar e realizará a junção indispensável 
entre as vias de transportes terrestres e marítimos, além de que a sua 
superfície é suficientemente vasta para alojar numerosas usinas e o 
preço do terreno bastante módico para permitir a aquisição fácil dos 
locais necessários às suas oficinas.

A adequação do terreno para a implantação da zona industrial pro-
posta, compreendida pela enseada de Manguinhos e pelos braços de mar 
que separavam as ilhas de Sapucaia, Bom Jesus, Pinheiro etc., ocorreria a 
partir do seu saneamento e do aterramento (com a terra proveniente do 
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arrasamento do morro do Pedregulho), criando uma superfície de cerca de 
6,5 quilômetros quadrados, segundo o próprio Agache. 

Na criação da zona industrial, respeitando outros projetos, o urbanista 
chamava atenção, ainda, para a vantagem que sua proposição traria para o 
setor econômico, para os meios de transporte e para a melhoria do tráfego 
de veículos nas demais áreas da cidade. Para ele, uma proposta não podia 
estar desvinculada da outra: “A partir do centro comercial, a reorganiza-
ção da rede de vias férreas e da trama das artérias principais da circulação 
[estava] intimamente ligada ao preparo de um bairro industrial” (Britto, 
1944: 182). A região de Manguinhos apesar de estar destinada, em sua 
grande parte, à zona industrial, compreenderia áreas de residência para 
os trabalhadores das indústrias e dos portos e áreas livres, configurando-
se claramente como uma área suburbana. Como podemos apreciar na 
Figura 11 (Agache, 1930), o litoral seria redesenhado para ampliar a região 
portuária, transformando Manguinhos em um local de intensa atividade 
econômica com aumento significativo do fluxo de transportes viários e 
marítimos, reduzindo a área do instituto praticamente à colina principal, 
observada ao centro do mapa. 

A proposta para a bacia de Manguinhos resultou no aterramento do 
litoral e na retificação dos rios, seguindo os trabalhos iniciados em 1922, 
no entanto, sem acompanhar os desenhos de Vieira ou Agache, tampou-
co a proposta de constituição de um bairro industrial com residências 
populares. 
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Figura 11 – Projeto para o bairro industrial/Plano Agache, 1930 

Em 1935, o projeto de construção de um aeroporto para a capital federal 
também acabou por envolver as negociações para a demarcação das terras 
do instituto. Havia duas propostas de local para abrigá-lo, uma indicando o 
trecho litorâneo aterrado na década de 1920 e outra indicando a Ponta do 
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Calabouço, onde hoje se localiza o aeroporto Santos Dumont. Esta indefini-
ção inicial acabou por obrigar a retomada das negociações com o IOC que, 
naquele momento, estava sob a direção do cientista Cardoso Fontes. Nessa 
região não se construiu um aeroporto, e sim um aeroclube, com instalações 
mais modestas destinadas a uma escola de aviação. A parte a ser ocupada pelo 
aeroclube tomou como linha divisória as terras da instituição e a avenida do 
Norte, indicada no projeto elaborado por Agache para o bairro industrial, 
em 1927, e que seria aproveitada para a abertura, em 1939, da variante da 
Rio-Petrópolis, futura avenida Brasil (Figura 12). 

Figura 12 – Vista da avenida Brasil, no sentido Penha-Centro, com o  
aeroclube à esquerda e o Instituto Oswaldo Cruz à direita, década de 1940

Acervo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Outros acordos acerca da urbanização da área de Manguinhos seriam 
ainda propostos envolvendo áreas do IOC, como uma parte do terreno da 
instituição que havia sido desmembrada para a instalação da sede do escritório 
da Empresa de Melhoramentos da Baixada Fluminense. Esta permaneceu insta-
lada naquele local, mesmo depois da rescisão do contrato feito com o governo 
federal em 1932, e ainda durante o ano de 1933, até a criação da Comissão de 
Saneamento da Baixada Fluminense, estabelecida para continuar as obras a 
cargo da extinta empresa. A comissão manteve o escritório em Manguinhos até 
sua transferência para o centro da cidade, e a construção foi alvo de disputas 
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entre a empresa, o IOC e a Prefeitura, conforme se observa em relatório apre-
sentado a Olympio Ribeiro da Fonseca, então diretor da instituição (Relatório, 
1949). Esta almejava a posse do terreno para a instalação do Hospital Abrigo 
Torres Homem, construído entre 1937 e 1938 para tuberculosos, administrado 
inicialmente pelo Departamento Nacional de Saúde Pública e transferido à 
Prefeitura do Distrito Federal entre 1941 e 1942. 

A posse deste terreno seria novamente incorporada às discussões sobre o 
delineamento da área do IOC a partir de 1948, já na gestão do quarto diretor 
da instituição, Henrique Aragão, quando foi lavrado o Termo de Entrega ao 
instituto de dois terrenos, demarcando e oficializando, definitivamente, a 
sua área em Manguinhos, onde se incluía o percurso definitivo da avenida 
Brasil. A última etapa da obra de abertura da avenida, finalizada somente 
em 1947 (Figura 13), e que correspondia ao trecho litorâneo em frente ao 
instituto, certamente contribuiu para o atraso e o término das negociações 
para a demarcação dos limites do IOC (Costa, 2006).20

Figura 13 – Visita do presidente Getúlio Vargas às obras de abertura da  
avenida Brasil, década de 1940 

.

Acervo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

20 A avenida Brasil teve inaugurações parciais ao longo da década de 1940: em novembro de 1944 
foi inaugurado o trecho entre Benfica e a rua Lobo Júnior; em fevereiro de 1946, o trecho entre a 
Lobo Júnior e Parada de Lucas. Finalmente, em abril de 1947 foi entregue ao público o trecho entre 
São Cristóvão e Manguinhos. Entre 1950 e 1954 a avenida Brasil passaria por obras de duplicação, 
ganhando vias laterais e a conformação que possui hoje.
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A abertura da avenida Brasil, que teve grande influência no adensa-
mento populacional da região, tinha como justificativa não apenas facilitar 
a ligação da capital federal às demais cidades do país e permitir o acesso 
ao norte da cidade, como beneficiar a população dos subúrbios. Estavam 
igualmente presentes as noções de ‘progresso’ e de melhoria para os que 
viviam ao longo de seu percurso, como se observa na reportagem do Correio 
da Manhã, de 11/4/1941, que anuncia que “os mangues que tanto prejudicam 
(...) vão desaparecer, beneficiando consideravelmente as populações que se 
aglomeram por todo subúrbio da Leopoldina” (apud Costa, 2006). 

A justificativa para a construção da avenida foi apresentada em um 
folheto lançado durante as obras da via que chamava atenção para seu tra-
çado, descrito como “magnífico”, ressaltando que valorizaria e embelezaria 
a região. O documento destaca ainda que os lugares poluídos ou insalu-
bres, maltratados e abandonados, como era apresentado o espaço, seriam 
“transformados em recantos belíssimos e habitados”. Como justificativa 
para a abertura da avenida, foram elencados oito tópicos descritos ao longo 
do texto original, entre os quais se destacavam o saneamento da região e o 
adensamento populacional da área, ainda considerada pouco habitada ou 
mesmo abandonada face às suas condições geográficas, além da ampliação 
da zona industrial da capital (Costa, 2006: 235).

Em uma das ilustrações do referido folheto (Figura 14), podem-se ver 
o traçado proposto para a avenida e a lista de obstáculos que deveria ser 
vencida para a sua instalação, como as características topográficas e sanitá-
rias da área.

As variáveis que compõem este cenário dizem respeito, ainda, aos pro-
jetos habitacionais propostos para Manguinhos que estavam articulados 
às propostas relativas aos meios de transportes, a saber, estradas de ferro, 
portos, campos de pouso de aviação e estradas de rodagem.
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Figura 14 – Folheto referente às obras da avenida Brasil, década de 1940

Acervo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro/Coleção Oliveira Reis

Durante a gestão do prefeito Henrique Dodsworth (1937-1945), simul-
taneamente às propostas de Vitor Tavares de Moura para a construção de 
habitações higiênicas, como vimos, foi apresentado, em 1943, o projeto 
denominado Park-way Faria-Timbó21 como parte do Plano da Cidade do Rio 

21 O park-way se diferenciava de outro tipo de via, como as avenidas, por exemplo, por adotar padrões 
menos retilíneos e mais adaptados às condições topográficas locais, tirando partido da natureza. 
O park-way Faria-Timbó, conforme reportagem da Revista Municipal de Engenharia, começa “na 
área da baixada, na confluência dos rios Faria-Timbó e Jacaré, onde [era] o vazadouro de lixo 
da limpeza urbana, próximo à estação do Amorim. Seguindo pelo leito alargado dos rios Faria e 
Timbó, atravessa em nível a Avenida dos Democráticos, interessando-se pelo Jardim Higienópolis, 
ao longo e na direção das linhas de transmissão da Light até encontrar a Estrada Velha da Pavuna, 
no cruzamento desta com a Estrada de Timbó. (...) A partir do cruzamento da Estrada Velha da 
Pavuna, o [park-way] se bifurca seguindo cada ramo os leitos respectivos dos rios Faria e Timbó. 
O primeiro toma a direção de Del Castilho até encontrar-se com a E. F. Rio d’Ouro e a Avenida 
Automóvel Clube. O segundo se orienta para a estrada da Freguesia (...) em direção às fraldas da 
Serra da Misericórdia até cruzar novamente a Estrada Velha da Pavuna” (Reis, 1943: 94). Alguns 
documentos localizados no acervo da COC/Fiocruz também se referem ao park-way e suas propos-
tas para o entorno da intituição (Ofício n. 250, de 14/3/1962. Instituto Oswaldo Cruz. Acervo 
Departamento de Arquivo e Documentação – DAD/COC/Fiocruz).
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de Janeiro. Em seu texto apresentava a preocupação em viabilizar a ocupação 
ordenada da área de Manguinhos, salvaguardando “os interesses dos futuros 
moradores da região, proporcionando o saneamento, moradia higiênica, a re-
creação, a economia de tempo no transporte pelo acesso fácil” (Reis, 1943: 95). 
Este projeto acrescentava, ainda, que a proposta se voltava para a tentativa 
de “transformar [aquela área], pelo paisagismo, num dos mais atraentes 
subúrbios cariocas, desde que orientada por um plano de conjunto, e obe-
decido na expansão natural do uso, o aproveitamento racional dos terrenos” 
(Reis, 1943: 94). Alguns anos mais tarde, na publicação O Urbanismo no Rio 
de Janeiro, Szilard e Reis (1950: 15) defendiam que “a execução do plano 
[dotaria] a cidade de um dos mais belos e acessíveis parques ajardinados”. A 
Figura 15 mostra um dos trechos do projeto Park-way, referente ao viaduto 
de Bonsucesso, sobre a avenida Brasil, próximo a Manguinhos, com traços 
diferenciados das propostas habituais até então, por adotar padrões menos 
retilíneos e mais adaptados às condições topográficas locais, como ressaltava 
Reis. Em relação à proposta original do projeto Park-way pouco foi viabilizado, 
principalmente no que tange à questão urbanística e habitacional.

Figura 15 – Imagem de trecho do Projeto Park-way Faria-Timbó construído  
na área de Manguinhos, s. d.

Acervo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
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Ao contrário do que se queria para Manguinhos – “uma zona digna de 
figurar entre as melhores urbanizadas”, conforme escrevera Reis (1943: 94) – o 
processo de ocupação, intensificado a partir dos anos 40, e a inoperância do 
Estado com relação aos problemas habitacionais da cidade transformaram-na 
em uma das áreas mais carentes em termos de infra-estrutura e organização 
espacial. Observa-se em Manguinhos, a partir desse período, o início de 
construções com material precário e aproveitamento das proximidades dos 
rios para o esgotamento sanitário direto de cada moradia, o que marcou o 
perfil de várias regiões com as mesmas características. A retificação dos rios 
Jacaré e Faria-Timbó, uma das poucas intervenções urbanísticas concreti-
zadas na região, e a abertura da avenida Leopoldo Bulhões e da rua Carlos 
Chagas, sem projetos habitacionais, urbanísticos e sociais, contribuíram 
para o adensamento populacional e o agravamento das questões a serem 
enfrentadas pelos moradores. Os poucos projetos oficiais implantados, 
até meados do século XX, como principalmente a construção dos parques 
provisórios de Manguinhos, posteriormente transformados em CHP2 e São 
José, apresentavam soluções aquém do requerido para a questão habitacio-
nal, como discutiremos adiante, favorecendo as ocupações por iniciativas 
individuais.

Na década de 1960, foi solicitado pelo governador do estado da Gua-
nabara, Carlos Lacerda (1960-1965), a elaboração de um plano de desen-
volvimento urbano que abarcasse todos os problemas da cidade do Rio de 
Janeiro, com o objetivo de prepará-la para o, então, distante ano de 2000. 
O plano foi encomendado ao escritório Doxiadis Associates, do urbanista 
grego Constantínos Apóstolos Doxiadis, que tomou como base para sua 
elaboração a ‘teoria equística’, desenvolvida pelo próprio escritório. 

Esta teoria apontava como parâmetros e objetivo estudar os “aspectos 
físicos, sociais, econômicos e demográficos, ou seja, o habitat, natural dos 
grupamentos, suas populações, nível econômico, estrutura social e comercial, 
padrões de uso da terra, distribuição de edifícios de uso comum e instalações, 
rede de transportes e de serviços de utilidade pública” (Doxiadis apud Leme, 
1999: 373). A metodologia a ser seguida com base nesse plano, entregue 
em 1965, considerava três escalas de atuação na cidade, a macro, a meso 
e a microescala, tendo o conceito de ‘comunidade’ como norteador dessa 
hierarquia, e o de zoneamento como balizador da distribuição do espaço 
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físico. A dimensão de cada comunidade a ser estudada variava em função de 
sua capacidade de aglutinar grupos humanos em torno de bairros dotados 
de uma mesma infra-estrutura básica de comércio, instalações públicas e 
sistemas de transporte, o que, para o projeto, possibilitaria que alcançassem 
condições de desenvolvimento (Leme, 1999). A principal estratégia centrava-
se na questão viária, com maior ou menor impacto em determinadas áreas 
da cidade, face à posição geográfica e ao diagnóstico. Segundo o estudo das 
escalas, a região de Manguinhos era considerada um nó viário, devido à sua 
ligação com a Baixada Fluminense, São Paulo e Minas Gerais. 

Como vimos o zoneamento urbano proposto desde a década de 
1920 para Manguinhos, tanto nos planos elaborados por Jorge Macedo 
Vieira e por Alfred Agache, quanto no estudo de Doxiadis, previa para 
a região a consolidação de um perfil de área industrial e residencial. De 
fato, sobretudo a partir de 1937, a ocupação da área se configurou com a 
implantação de indústrias de grande, médio e pequeno porte, empresas 
prestadoras de serviço e um grande número de residências, em geral bas-
tante precárias (Abreu, 1987). Na realidade, este perfil industrial deveu-se 
às iniciativas do setor privado, e não propriamente aos investimentos de 
políticas públicas ou de orientação governamental, como apontavam os 
primeiros projetos. 

As propostas tanto de caráter urbanístico, quanto habitacional, elabo-
radas entre as décadas de 1920 e 1960, foram alteradas em decorrência das 
profundas mudanças na condução política brasileira, ocorridas ao longo do 
período. A instalação do Governo Provisório (1930-1934) causaria inúmeras 
revisões e tentativas frustradas de implantação do Plano Agache. O golpe 
militar de 1964, por sua vez, levaria à suspensão do Plano Doxiadis retomado 
e posto em prática após trinta anos de sua idealização.

Nesse longo período verificou-se uma marcante degradação socioeconô-
mica na área, com intensa ocupação dos terrenos vazios para construção de 
moradias bastante precárias, e invasão e ocupação de terrenos pertencentes 
a empresas e indústrias ali instaladas, que abandonaram a região em face 
do quadro. 

A falta de um projeto habitacional e social, assim como a carência de 
planejamento para urbanização da área ocasionaram em Manguinhos uma 
demarcação que seguiu uma lógica de ocupação, formulada em geral pelos 
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próprios moradores, nem sempre resultante de consensos, ao contrário. 
Como já apontamos anteriormente, a partir das reflexões de Roncayolo 
(1997), a construção das cidades contemporâneas, como o Rio de Janeiro, se 
dá de uma forma tensa, como um campo de forças, fruto de práticas sociais 
igualmente tensas e, mesmo contraditórias, que estabelecem rupturas entre 
os espaços, mesmo nos muito próximos. 

Somente em 1988, pelo decreto de 12 de agosto, é que ocorreu a de-
limitação de Manguinhos com a conformação de bairro, seguindo novos 
parâmetros de demarcação da cidade. Esta nova orientação incorporou a 
área, oficialmente, à malha da cidade, o que não significou uma absorção da 
favela pelo espaço urbano e pela sociedade. A demarcação oficial do bairro 
ignorou o processo a que refere Roncayolo – tenso e contraditório – de im-
plantação destas comunidades, constituídas a partir de formas diferenciadas 
e, em alguns momentos, extremamente conturbadas devido a interesses 
específicos, localizados, inclusive, fora das comunidades. 

Apesar da demarcação e da denominação oficial como bairros cariocas, 
as favelas podem ser observadas na cartografia da cidade, elaborada em 
1990, ainda como áreas brancas, ao contrário das demais, onde as edifica-
ções aparecem com representações específicas, o que reforça o estigma de 
favela e ressalta o papel do Estado como promotor da representação que se 
tem destes espaços específicos. Em Manguinhos, observa-se a adoção por 
alguns moradores de uma referência postal de outros bairros já reconheci-
dos, como é o caso de Bonsucesso e Benfica. Carlos Cardoso, morador de 
uma das comunidades, afirmou, neste sentido, que “tem uns [moradores] 
que não gostam de chamar de Manguinhos. Tem gente que mora aqui e as 
cartas vêm como Bonsucesso. As minhas não, as minhas vêm todas como 
Manguinhos”. E reafirmou: “para mim aqui é Manguinhos. Em todos os 
meus documentos está Manguinhos” (Cardoso, 2004). 

Comunidades de Manguinhos: políticas públicas, 
ocupações e invasões 

No início do século XX, como já indicamos, Manguinhos era ainda 
uma área de difícil acesso, em relação ao centro da cidade, constituída por 
manguezal e por uma pequena extensão de fazendas de produção agrícola. 
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Começou a ser habitada a partir dessas fazendas, com a conformação 
de um subúrbio carioca, através, em sua maioria, da venda e aluguel de 
terrenos, inclusive ilegalmente. No contexto de destruição dos cortiços e 
remoção de habitações precárias em áreas valorizadas da cidade, iniciou-
se a ocupação dos espaços públicos, em geral pertencentes ao governo 
federal, que constituíam as áreas de mangue à beira da baía de Guanabara, 
que iriam posteriormente configurar um perfil identificado como favela. 
Os programas de remoção aplicados às favelas da cidade, que marcaram 
as décadas de 1940 a 1970, intensificaram a ocupação da área, pois esta 
se localizava próxima ao centro da cidade, apresentava terrenos vazios e 
contava ainda com importantes vias de acesso, como a via férrea, a ave-
nida Leopoldo Bulhões, a avenida Brasil e a rua Doze de Outubro, que 
passou a ser denominada avenida Suburbana e, posteriormente, Dom 
Helder Câmara. 

Apesar dos inúmeros projetos urbanos e habitacionais elaborados para 
a região, o que resultou, de fato, foi o aterramento de parte da área de man-
gue, a retificação dos rios e a construção de alguns conjuntos habitacionais, 
bem como a realização de obras esparsas e de pequeno vulto direcionadas 
em geral para o saneamento básico. 

A profunda migração de vários pontos do país, de áreas diversas da 
cidade e mesmo no interior de Manguinhos propiciou a constituição de 
um grupo de comunidades com perfil bastante heterogêneo, com mudan-
ças constantes que acarretam uma reconfiguração constante do território.  
O projeto original, de transformação da região em uma área industrial, 
não foi efetivado como projeto governamental, apesar de várias empresas e 
indústrias ali se instalarem no período entre meados da década de 1940 e o 
início da de 1990. Atualmente, ao contrário do que foi planejado, a maioria 
das empresas, localizadas na região, vem transferindo-se para outras áreas, 
dada à realidade que conjuga, em graus diferenciados, invasão, violência, 
criminalidade e tráfico de drogas (Schmidt, 2005; Silva, H. N., 2008). 

Diante das distintas trajetórias das comunidades, criadas por processos 
oficiais – no caso dos conjuntos habitacionais e das intervenções urbanís-
tica – ou informais – fruto de invasões e ocupações –, nos deparamos com 
diferentes, porém escassas, possibilidades documentais, o que gerou análises 
específicas, como será observado adiante. 
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Identificamos cinco momentos marcantes relacionados à origem destas 
comunidades, quais sejam: início do século XX – Parque Oswaldo Cruz/
Morro do Amorim ou Amorim; 1941 – Parque Carlos Chagas/Varginha; 
1951-1955 – Parque João Goulart, Vila Turismo, Centro de Habitação 
Provisória 2 (CHP2) e Vila União; 1990-1995 – conjuntos habitacionais 
Nelson Mandela e Samora Machel e comunidade Mandela de Pedra; 2001-
2005 – comunidades Embratel/Samora II, Vitória de Manguinhos/Conab 
e Embratel/Nova Mandela. 

Comunidades de Manguinhos

Comunidade Ano de ocupação
Parque Oswaldo Cruz/Morro do Amorim/Amorim 1901

Parque Carlos Chagas/Varginha 1941

Parque João Goulart 1951

Vila Turismo 1951

Centro de Habitação Provisória 2 (CHP2) 1951

Vila União* 1955

Conjunto Nélson Mandela 1990

Conjunto Samora Machel 1991

Comunidade Mandela de Pedra 1995

Conjunto Samora II/ Embratel 2001

Comunidade Vitória de Manguinhos/Conab 2002

Comunidade Embratel/Nova Mandela 2005

No capítulo seguinte nos dedicaremos a analisar as diferentes trajetó-
rias de cada comunidade de Manguinhos, ressaltando suas peculiaridades 
e buscando identificar as diferentes políticas governamentais direcionadas 
para a área.

* A Vila União apresenta uma pequena ocupação iniciada em 1913, quando ainda não era referenciada 
com esta denominação.




