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Comunidades de manguinhos e suas TrajeTórias:  
 de fazendas e manguezal a subúrbio e favelas

3.

A favela nunca foi reduto de marginal
Ela só tem gente humilde marginalizada 
e essa verdade não sai no jornal

A favela é um problema social 
Posso falar de cadeira 
Minha gente é trabalhadeira 

Nunca teve assistência social 
Ela só vive lá 
Porque para o pobre, não tem outro jeito 
Apenas só tem o direito 
A um salário de fome e uma vida normal.

A favela é um problema social

“Eu sou favela” 
Sergio Mosca e Noca da Portela

“Em defesa de todas as favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embai-
xador”! É assim que Bezerra da Silva inicia a gravação desta música. Como 
migrante nordestino e morador de favela, em seu trabalho, denunciava os 
problemas sociais dos morros e favelas. Nas comunidades de Manguinhos, 
originárias de fazendas e de um vasto manguezal, que em cem anos se trans-
formaram em subúrbio e favelas, seus moradores igualmente, através de várias 
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expressões, delatam problemas, expressam sua indignação e enaltecem sua 
cultura compondo um conjunto de cinquenta mil “embaixadores”. 

Morro do Amorim: vizinhança entre um subúrbio carioca 
e uma favela da Zona Norte 

O Morro do Amorim, também conhecido como Parque Oswaldo Cruz, 
ou simplesmente como Amorim, começou a se estruturar nos primeiros 
anos do século XX, ocupando uma faixa de fazendas, vizinha às instalações 
do, então, Instituto Soroterápico Federal (Figura 16). A denominação ori-
ginou-se do nome da família Amorim, porém alguns documentos e versões 
construídas na memória popular sobre a origem do local apontam como 
proprietários da fazenda distintos personagens, como João Dias Amorim, 
Joaquim Antonio Dias de Amorim, Joaquim Francisco Amorim e João 
Augusto Pereira de Amorim.22 

Além da divergência entre as informações com relação ao proprietário 
das antigas fazendas, o nome da família Amorim aparece mencionado em 
vários documentos e textos, referindo-se a fazendas que ocupavam uma 
extensão maior do que a área que hoje é englobada pelo Amorim, que 
diz respeito apenas à colina. O acervo iconográfico do Arquivo Geral da 
Cidade do Rio de Janeiro identifica algumas fotografias como “Amorim”, 
retratando o trecho que engloba as comunidades atualmente denominadas 
João Goulart, CHP2 e Vila União, que correspondia à área de manguezal. 
As diferentes denominações da área influenciaram, também, as mudanças 
de nomenclatura da estação de trem, que passou de Amorim, para Carlos 
Chagas e depois para Manguinhos. Na Figura 17, observam-se a estação 
do trem, suas primeiras instalações no início do século XX e a vasta área 
desocupada nas proximidades. 

22 O nome de João Dias de Amorim é indicado no livro História das Ruas do Rio, de Gerson (2000: 
379) onde o autor se refere a esta localização como: “entre o Abrigo [Cristo Redentor] e a Praia 
Pequena de Benfica era o Morro do Amorim, de João Dias Amorim, senhor de uma grande carvoaria 
numa parada da Leopoldina, a Parada do Amorim (futura estação Carlos Chagas), tudo ainda na 
periferia do velho Engenho da Pedra”. O nome de Joaquim Antonio Dias de Amorim consta do 
parecer sobre o Processo de Desapropriação para o Projeto de Saneamento, publicado pela Inspe-
toria Federal de Portos, Rios e Canais, em 19/9/1925, localizado no Fundo Ministro Francisco Sá, 
Arquivo Histórico do Museu da República. A referência a João Augusto Pereira de Amorim nos 
foi encaminhada por Gabriel Menezes, pelo site do LTM. Ele nos informou que sua avó, Palmyra 
Silveira de Menezes, era neta de João Augusto. Outro nome indicado, Joaquim Francisco Amorim, 
consta do blog de Daniel Soranz, hospedado no site da Ensp/Fiocruz.
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Figura 16 – Parque Oswaldo Cruz/Morro do Amorim ou Amorim e  
Instituto Oswaldo Cruz, 1904 

Figura 17 – Estação do Amorim, início do século XX

<www.estacoesferroviarias.com.br>

Apesar de incorporado ao grupo de comunidades de Manguinhos, o 
Morro do Amorim, ou somente Amorim, denominação que assumimos ao 
longo do texto, forma um núcleo à parte, pois apresenta tipos de assenta-
mentos e de instalações bastante distintos dos outros da região. Deparou-se, 
ao longo do período, com formas diferenciadas de ocupação referentes a 
momentos específicos. Uma corresponde à estruturação como subúrbio e 
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deu-se no início do século XX. Outra diz respeito ao estabelecimento de 
moradias em terrenos do IOC, seguindo a lógica de habitação de funcio-
nários por proximidade ao local de trabalho, o que perdurou até a década 
de 1940. Esta, na realidade, associa-se à migração portuguesa, dado que 
alguns dos migrantes trabalharam também no IOC, conforme a instituição 
foi ampliando seu escopo de atuação. Mais recentemente, observa-se uma 
ocupação característica do que se reconhece como favela, inclusive em parte 
dos terrenos que originalmente pertenciam ao IOC.

A primeira ocupação, favorecida pela abertura da linha de trem, em 
fins do século XIX, seguiu o modelo de construção e arruamento típicos 
dos subúrbios cariocas, com forte influência da migração portuguesa, que 
ocorreu no início do século XX para algumas cidades brasileiras, onde se 
destaca o Rio de Janeiro. Observam-se ainda neste trecho algumas casas 
claramente influenciadas pela cultura portuguesa, o que se traduz em resi-
dências de um ou dois pavimentos, com telhas de cerâmica, platibandas, 
janelas em veneziana de madeira, varandas e acessos laterais, e quadros de 
azulejos, principal referência, com desenhos de São Jorge e/ou paisagens 
lusitanas, geralmente aplicadas em diagonal na entrada da varanda e/ou 
acima da janela principal da frente do imóvel (Figuras 18 e 19). Este trecho 
apresenta como limites o terreno do então IOC, a colina identificada hoje 
como Morro do Amorim e a Estrada de Manguinhos. 

Figura 18 – Amorim, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
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Figura 19 – Desenho em azulejo na fachada de uma casa do  
Morro do Amorim, 2005

 Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Alguns moradores reafirmaram a relação entre o Morro do Amorim 
e o processo de migração portuguesa, que possibilitou a constituição de 
grandes núcleos e a geração de descendentes, que marca a tipologia carioca. 
A moradora Elza de Jesus Oliveira (2004) nos narrou que seu pai veio para 
o Brasil chamado por um tio que já havia migrado de Portugal, destacan-
do como característica a agregação familiar. Ressaltou que: “sabe como é 
português (...) ele chamou meu pai. Depois veio outro, veio outro”. Carlos 
Cardoso (2004), morador antigo da região, confirmou a origem portuguesa 
no Amorim: “aqui nessa rua a maior parte das casas era de portugueses, 
que eu me lembre. Nessa rua eu acho que não conheci nenhum brasileiro 
dono, eram todos portugueses”.

A segunda forma de ocupação, com instalação de moradias em grandes 
terrenos na parte mais alta do Morro do Amorim, se tornou inclusive um 
problema para o IOC entre 1920 e 1940. Nessa ocasião, em função das ne-
gociações estabelecidas durante as obras de urbanização a cargo da Empresa 
de Melhoramentos da Baixada Fluminense, mencionadas anteriormente, 
tanto a colina quanto a estrada de Manguinhos passaram a ser incorporadas 
ao terreno do instituto. Diante disso, a instituição estabeleceu a cobrança de 
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aluguel das moradias ali instaladas, pertencentes, em sua grande maioria, a 
seus funcionários, o que acarretou disputas entre o IOC e os moradores pelo 
uso da área. Em 1948, durante a gestão de Henrique Aragão na direção do 
instituto, em virtude do não estabelecimento de um acordo, a instituição 
liberou esta parte do terreno, construindo um muro de separação entre ela 
e as áreas de residência, desde a rua Benedito Lacerda até a confluência com 
a rua Sizenando Nabuco, atravessando a estrada de Manguinhos. 

Com relação a esta etapa da ocupação do Amorim e à possível vincu-
lação direta entre a origem da comunidade e o IOC, há divergências nas 
versões construídas pelos moradores. José de Carvalho Filho, ex-morador, 
pertencente a uma das famílias mais antigas da região, constituída por imi-
grantes portugueses e por funcionários do IOC, como seu tio-avô, seu pai 
e ele próprio, assim nos narrou: 

Acho que a minha família, com meu tio-avô, foi uma das primeiras 
daqui do Amorim. Ele veio em 1915-16, não sei, tenho que ver na 
escritura. Quando eu era rapazola, garotote, com dez, doze anos, já 
tinha muita gente. A construção do instituto é que deu origem, talvez, 
a esses moradores daqui de cima, do morro. Ele era praticamente de-
serto. (...) Não sei explicar como o meu padrinho, esse meu tio-avô que 
veio de Portugal, comprou o terreno da nossa casa. Ele está no ponto 
culminante desse morro. Outros terrenos também foram comprados 
no mesmo local. (Carvalho Filho, 2003)

A versão da moradora Elza de Oliveira sobre a chegada de sua famí-
lia ao Amorim relativiza a vinculação, estabelecida por alguns, entre a 
formação da comunidade e o IOC. Seu pai era português e não chegou 
a trabalhar na instituição. Sobre ele e a chegada da família na atual casa, 
Elza nos contou que: 

Ele [o pai] era taxista. Uma vez, num posto de gasolina, ele conheceu 
um senhor. Esse homem perguntou quem queria comprar uma casinha 
aqui. Meu pai disse: “É pra já.” Botou o homem no táxi, veio aqui 
e gostou. Depois foi buscar minha mãe pra ela ver e ficou. Foi uma 
bênção meu pai ter encontrado esse senhor. (Oliveira, 2004) 

A moradora ressaltou, no entanto, a relação estabelecida entre os 
moradores e a instituição no que diz respeito à absorção de mão-de-obra, 
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afirmando que, “quando construíram o Instituto Oswaldo Cruz, a maioria 
dos moradores daqui foi trabalhar lá. Duas vezes me arranjaram emprego lá, 
mas meu pai não deixou”. Certamente Elza testemunhou o crescimento do 
instituto e a relação que se estabeleceu entre este e a comunidade, no que se 
refere à moradia-emprego, mas não à criação da instituição, que ocorreu em 
1900. A origem e a trajetória da comunidade se articulam, na realidade, a 
uma série de fatores, como já apresentamos, migração portuguesa, subúrbio 
carioca, emprego no instituto e, por fim, crescimento das favelas. 

A questão relativa à legalização da posse da terra nestes terrenos é simi-
lar à de várias regiões de Manguinhos, assim como à de outras localidades 
do Rio de Janeiro, onde os moradores não possuem titulação dos terrenos 
por ser fruto de ocupação, cujas terras foram loteadas por posseiros e, pos-
teriormente, vendidas ou alugadas. Um trecho do Amorim que pertencia 
à União teve uma parte doada e outra alugada até meados do século XX. 
A narrativa de José de Carvalho Filho, a seguir, aponta para uma dúvida 
que é comum em várias histórias de moradores, em que a versão original se 
perdeu na memória dos antepassados, atores diretos da história. 

Não sei se foram posseiros que ocuparam o terreno, e depois ven-
deram. Português, sabe como é, é muito controlado nas suas coisas. 
Meu tio-avô, quando comprou o imóvel, tomou posse, comprou com 
a escritura do primeiro comprador e do segundo comprador, quer 
dizer, ele tem três escrituras porque tem a escritura definitiva também. 
(Carvalho Filho, 2003)

A implantação do IOC pode ser reconhecida, de fato, como um dos 
fatores originários da ocupação do Amorim, sendo sua área incorporada à 
vida das pessoas, mesmo aquelas que não possuíam vínculo de trabalho com 
o instituto. A trajetória de vida de José de Carvalho Filho é emblemática da 
história do Amorim e desta relação. Ele nos contou que: 

A parte dos fundos do instituto, onde eu nasci e morei, a duzentos 
metros da minha casa, era um morro pouco habitado. Os terrenos 
tinham mais de 500 m², com as casinhas isoladas umas das outras. 
Era um lugar muito bom porque eram pessoas amigas, a maior parte 
de funcionários do instituto, e eu conhecia praticamente todos os 
moradores. Aquilo ali pertence ao governo federal, não é uma área 
livre. (Carvalho Filho, 2003).
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O IOC estava agregado à vida dos moradores, mesmo dos que não eram 
funcionários da instituição. Era um espaço de brincadeira para as crianças, 
de coleta de água para o consumo, de passagem até o litoral e até de lazer 
para adultos. Vários dos entrevistados ressaltaram a ausência de fronteiras 
entre a instituição e os moradores. Como afirmou Vilma Pereira (2004), 

[O instituto] era aberto. Ainda não tinha muro e o pessoal fez o 
campo de futebol ali. Tinha até torcida, era uma alegria pra gente ver 
os rapazes daqui jogarem. Outro lazer da gente era andar de bicicleta 
por dentro da fundação. (...) Esse era o nosso lazer, esse era o nosso 
mundo. Porque tudo era aberto, não havia muros. Nós íamos ver os 
macacos, o bicho que tinha lá...

O morador Carlos Cardoso (2004) se referiu ao IOC como extensão da 
comunidade, confirmando o relacionamento existente antes da construção 
do muro, como uma marca da memória afetiva com o lugar, afirmando:  
“A gente entrava lá no prédio, quando era criança. A gente entrava por um 
lado e saía pelo outro, ninguém falava nada. Não tinha muro, não tinha 
nada, era livre. (...) Tinha um campo de futebol que era aqui nessa rua. Era 
tudo aberto”. José de Carvalho Filho (2003) complementou a ‘viagem’ de 
Carlos pelas lembranças da infância: 

Comecei a estudar no Colégio Bahia, em Bonsucesso, em 1942/43. 
Quando eu ia para a escola aqui não tinha nada, era um matagal. Eu 
atravessava por dentro dos terrenos da fundação, do Instituto Oswaldo 
Cruz. A cerca era de arame farpado, com os moirões, aqueles arames 
esticados ali. Eu descia por aqui, atravessava onde tem o Pavilhão de 
Cursos, e não tinha nada, era completamente liso.

A foto de família (Figura 20) denota a relação de afinidade dos mora-
dores com os terrenos da Fiocruz, assumidos como área da comunidade a 
ser incorporada à história e às memórias preservadas em fotografia, tendo 
ao fundo à direita o castelo mourisco, prédio principal do IOC, estando a 
família à frente da cerca instalada pela instituição. 
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Figura 20 – José de Carvalho Filho e família na estrada de  
Manguinhos n. 199, década de 1940

Álbum de família 

A instalação de moradias de funcionários nos terrenos do instituto até 
certo momento foi estimulada pela própria instituição. Era de interesse do 
IOC manter algumas categorias de servidores residindo próximo, ou mes-
mo nos seus terrenos, como serventes, vigias e porteiros, responsáveis pelos 
serviços de limpeza, segurança e manutenção das instalações. As residências 
localizadas no lado direito da estrada de Manguinhos e nas ruas Rosa da 
Fonseca e Sizenando Nabuco pertenciam ao IOC ou à União (denominadas 
“próprio nacional”), vinculadas ao Serviço de Patrimônio da União. Os alu-
guéis das casas eram descontados diretamente do pagamento dos servidores, 
como mostram os documentos referentes à cobrança destes aluguéis, em que 
estão relacionados nominalmente os servidores.23 

A partir de 1942, no entanto, a direção do instituto já expressava pre-
ocupação com o processo de delimitação dos terrenos e, por isso, iniciou a 
instalação de cercas divisórias. Nesse mesmo ano, em resposta à demanda 
do governo federal sobre as condições da instituição em atender ao esforço 
de guerra, através da cessão de áreas para o estabelecimento de depósitos 
seguros para a guarda de material bélico, o IOC informou que para isso seria 
23 Ofícios dos períodos de 1938-1939, 1948-1949 e de 1958. Acervo Departamento de Arquivo e 

Documentação (DAD/COC/Fiocruz). Ofícios n. 1.336, de 4/11/1948, e n. 1.554, de 3/12/1948. 
Instituto Oswaldo Cruz. Acervo DAD/COC/Fiocruz.
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necessário recuperar áreas que haviam sido ocupadas sem consentimento 
institucional. Henrique Beaurepaire Aragão, então diretor da instituição, 
assim se pronunciou em resposta a tal consulta:

O instituto se acha cercado de casas e em seus arredores estão se 
constituindo favelas cujos moradores nem sempre inspiram confiança. 
Convém acrescentar que o terreno do instituto, que tem uma área de 
700 mil metros quadrados, é todo aberto e muito facilmente acessível. 
Já insisti para que fosse cercado, ao menos com uma cerca de arame 
farpado e agora essa providência se torna mais urgente para melhor 
garantia do seu valioso patrimônio.24 

O termo “favelas”, utilizado no ofício em resposta à consulta, denota a 
preconceito com que estas formas sociais de construção eram vistas pelo poder 
público, ressaltando que os moradores “organizaram uma ‘favela’ com todas as 
suas inconveniências sociais sobejamente conhecidas”. O documento denuncia 
as formas precárias de moradia, a partir de construção de “barracos” no mes-
mo lote residencial, para obtenção de renda extra por parte dos moradores. 
E acrescenta que, no seu lugar, a intenção do IOC era construir um bairro 
residencial para os seus técnicos,25 aspecto não mencionado na documentação 
anterior a este período e não levado a cabo, posteriormente.

Uma série de ofícios, datados de 1948 e 1949, retrata a preocupação 
da instituição em estabelecer um mapeamento para identificar aqueles que 
teriam direito à moradia e que passariam a ter o valor dos aluguéis descon-
tados diretamente dos vencimentos. Para isso foram indicadas as residências 
que ainda pertenciam ao IOC ou à União e que, portanto, seriam passíveis 
de cobrança de aluguel. Concluiu-se que menos de 50 servidores teriam 
este direito e 13, chamados “intrusos”, não o teriam, além de ter sido deter-
minado que as áreas “perdidas” e “invadidas” seriam passíveis de processos 
de reintegração de posse.26 Ao mesmo tempo que legalizava a utilização dos 

24 Ofício n. 644, 10/9/1942, de Henrique Beaurepaire Aragão para a Presidência da República. 
Acervo Departamento de Arquivo e Documentação (DAD/COC/Fiocruz).

25 Ofício n. 1.336, 1948. Acervo Departamento de Arquivo e Documentação (DAD/COC/Fiocruz). 
Ofícios n. 1.336, de 4/11/1948, e n. 1.554, de 3/12/1948. Instituto Oswaldo Cruz. Acervo DAD/
COC/Fiocruz.

26 Constam do Acervo Departamento de Arquivo e Documentação (DAD/COC/Fiocruz) diversos 
ofícios datados de 25/11/1958 (n. 721, 722 e 724) que apontam o pedido de desocupação de 
um imóvel por parte de seu morador e remetem à União o termo de cessão. Outros documentos 
indicam imóveis a serem incorporados ao IOC. Não sabemos precisar quais teriam, de fato, sido 
devolvidos ou não ao instituto.
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terrenos, o IOC buscava oficializar a extensão de suas terras junto ao Serviço 
de Patrimônio da União, processo iniciado na década de 1920.

Alguns dos servidores, ou seus descendentes, envolvidos nesse processo 
foram identificados por nós e, quando possível, concederam entrevistas. Manuel 
Francisco, de origem portuguesa e ex-servidor do IOC, foi um dos primeiros a 
constituir residência na área pertencente ao instituto, na rua Rosa da Fonseca,  
n. 26. Ele trabalhava cuidando das cabras da instituição, onde era também guarda 
noturno, sendo contemporâneo de Joaquim Venâncio, também ex-funcionário 
do instituto, que hoje empresta seu nome à Escola Politécnica da Fiocruz. 

Maria das Graças, filha de Manuel, nos apresentou a documentação 
sobre o aluguel de sua moradia no período de 1947 a 1967. Segundo ela, o 
pagamento era efetivado diretamente ao Ministério da Fazenda, conforme 
se observa no recibo referente ao aluguel do imóvel, que foi mantido por 
sua mãe e por ela, mesmo após o falecimento do pai (Figura 21).

Figura 21 – Recibo de pagamento de aluguel referente à casa de  
Manuel Francisco  à Secretaria de Patrimônio da União, 1947

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
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Atualmente, Maria das Graças ocupa, mediante pagamento de aluguel, 
a casa que pertenceu à família de José de Carvalho Filho, também ex-
funcionário a quem já nos referimos, pois o terreno onde se localizava sua 
casa foi gradativamente ocupado por outros moradores com aquiescência 
do pai. Segundo Maria das Graças (2005), seu pai “foi deixando as pessoas 
fazerem casas aqui dentro do nosso terreno (...). Era uma coisa que era dele, 
um gesto de bondade. Ele foi deixando um fazer casa, outro fazer casa, aquela 
coisa toda, ficou esse monte de casa aqui”.

Maria das Graças nos relatou, ainda, que não apenas seu pai, mas também 
sua tia residiam em uma das casas construídas nos terrenos da União: 

Essas casas, dizem que eram da União, como essa casa aqui do lado, 
da vizinha. (...) Minha tia morava ali, na estrada de Manguinhos, 18. 
Então, lá, também, a casa era um casarão que era dividido para três 
famílias. Minha tia morava numa parte, na outra parte morava a vizinha 
do lado, que era a dona Olga. (Maria das Graças, 2005) 

Em diversos trechos do seu depoimento, percebemos como a localidade 
se constituiu seguindo a representação que se tem de favela, o que marca 
a tendência da terceira forma de ocupação desta comunidade, mesmo que 
alguns trechos da área mantenham a característica original. Com a política 
de remoções de outras favelas da cidade e a redução do poder aquisitivo da 
população, esta região começou a ser ocupada densamente por barracos, 
transformados, ao longo da década de 1980, em habitações de alvenaria, 
seguindo a lógica de estruturação de outras áreas da cidade. Quanto a esta 
mudança e à forma de ocupação deste trecho, a moradora Elza de Oliveira 
(2004), nos disse: “Ali cresceu muito! Eu conheci aquilo ali com umas dez 
ou quinze casas, e agora tem milhares de casas lá dentro, casas de dois ou 
três andares, com terraço e tudo”. 

Maria das Graças, reafirmando a narrativa acerca de seu pai, relatou o 
processo de ocupação, em que os primeiros proprietários das casas foram 
cedendo uma parte da área das moradias para parentes próximos (filhos) 
e depois para parentes mais distantes (sobrinhos), que, por sua vez, foram 
acrescentando novos andares e chamando outros parentes para coabitar, 
adensando a ocupação original. Ilustrou esta afirmativa com o exemplo de 
uma casa vizinha.
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Você vê como é que cresceu aqui. No [número] 26 eram dois por-
tugueses, agora você vê quantas casas tem aqui, tem uma aqui, tem 
outra. E depois um fez pra o filho, em cima, outro fez, entendeu? (...) 
Você vê, no lugar de uma casa ele fez pra ele (...) a esposa fez pra filha, 
depois deixou uma sobrinha, depois a filha fez em cima, entendeu? 
(Maria das Graças, 2005) 

Esta forma de ocupação expressa relações de solidariedade típicas de 
tais organizações sociais. Vilma Pereira (2004), também moradora, expôs 
sua vivência, relatando que “os becos ficaram cada vez mais estreitos porque 
a gente não tem noção dessas coisas, só vai ver depois. As pessoas querem 
mais é um lugar pra fazer sua casa, uma casa pra morar. E vale a pena”.

É importante salientar, ainda, algumas características da organização do 
espaço reconhecido como favela, que define o perfil deste trecho do Amorim. 
O endereçamento postal da área, por exemplo, refere-se a uma das moradias 
situada na rua principal, sendo o nome do morador de fundamental impor-
tância para a localização de sua residência no centro da comunidade. Vilma 
dos Santos Pereira (2004) ilustrou esta questão com um exemplo: “Moro 
na Rosa da Fonseca, 106; 106 é ali! Você vai, entra no 106, tem mil casas. 
(...) Eles dão o nome da rua principal. Então se diz que mora na Rosa da 
Fonseca, 106, quando se chega lá não encontra a pessoa”.

Na realidade, os becos e ruas internas têm identificação própria, es-
colhida por seus habitantes, que optaram por nomes de artistas, músicos 
e personalidades brasileiras, a partir, segundo Vilma, da sugestão de um 
antigo presidente da associação de moradores, conhecido como Jangada. 
Ela, assim, nos contou:

Tem um beco lá em cima que se chama César de Alencar. Ninguém 
gosta de César de Alencar! E não aceitam, e dizem que é Sizenando 
Nabuco, não sei que número. Cidinha Campos eles já aceitam. De 
cantores, de músicos: Cartola, Dircinha Batista, Linda Batista, Dalva de 
Andrade... Tem Jamelão... Beco Jamelão também ninguém põe quase. 
Porque é um beco tão curtinho que eles botam a Rosa da Fonseca, 
122. É logo ali na entrada. Eles também não gostam de botar Jamelão. 
Tem Roberto Carlos, tem Vila Lobos, tem Cidinha Campos, que não 
é artista, mas é jornalista... Só de celebridades, pessoas famosas. E eu 
acho bom também porque as pessoas não esquecem. (Pereira, 2004)
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A Figura 22 ilustra a rua Orlando Silva, neste trecho do Amorim; na 
Figura 23 destaca-se a entrada da rua Chico Buarque de Holanda, com placa 
confeccionada pela comunidade, como todas as demais. Pode-se também 
perceber algumas características da precária urbanização da comunidade, 
como a falta de canalização de águas pluviais, a estreiteza da rua e a inexis-
tência de calçada.

Figura 22 - Rua Orlando Silva, no Amorim, à esquerda o muro da Fiocruz, 2009 

Figura 23 – Rua Chico Buarque de Holanda, no Amorim, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
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Vilma Pereira (2004) reiterou as observações acerca do saneamento dos 
becos e ruas da localidade, acrescentando que:

O nosso saneamento é péssimo ainda. Aqui tem mesmo água, luz e 
esgoto muito ruim, muito deficiente, enquanto que as outras favelas 
têm outras coisas. Eu sei que cresceram mais em relação a muita 
coisa. Aqui hoje a gente ainda tem a briga da água porque de vez em 
quando fica todo mundo sem água. Lá em cima então, tem pessoas 
que carregam água o dia todo! Aqui na parte de baixo não.

Quanto à pavimentação das ruas Vilma nos informou, ainda, que: 

A maioria dos pisos dos becos é cimentada. Isso foi da época da asso-
ciação. Não estou muito por dentro disso, mas sei que à noite chegava 
um bocado de material. Aí todo mundo da comunidade ia botando 
de beco em beco. Foi na gestão do presidente Jangada (...). O Jangada 
trazia tudo à noite. Eu sei que ele arrumava à noite. Agora, de onde 
vinha eu não sei. Cada dia era num beco. Eu só sei que todo mundo 
ficava esperando com sua pá, enxada, pra cada um ajudar a cimentar 
o seu beco, ajudar a espalhar o concreto que já vinha pronto. Era 
resto de obra, não sei se do metrô ou de outra obra que fizeram aí. 
Eu quase não via isso porque era à noite, quando eu via já estava tudo 
espalhado. E foi assim que conseguiram cimentar tudo, senão ainda 
estava como era antes.

A iniciativa dos moradores, com relação às melhorias de suas locali-
dades, denota, mais uma vez, a ausência do Estado, o que contribui para 
caracterizar o perfil destas comunidades, lidando com improvisação de 
obras na área externa às casas que deveriam ser assumidas como obras 
públicas. Como nos apontou Gleide Guimarães, moradora e pesquisadora 
deste estudo, durante a entrevista com Vilma Pereira (2004): 

Esse tipo de história é um tanto comum na região. No CHP2 tem uma 
rua asfaltada que foi sobra da usina de asfalto que tem na Francisco 
Bicalho. Aí tem um cara que mora na comunidade e trabalha com o 
deputado tal, que é candidato a deputado, que é funcionário de lá, 
e pra ganhar voto da comunidade traz o resto da obra de lá pra cá. E 
era resto mesmo. Trazia pra cá, asfaltava a rua e ganhava a simpatia 
da comunidade.

Como vimos no início da análise sobre o Amorim, esta é uma área 
subdividida, com características bastante particulares. O trecho mais seme-
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lhante aos bairros do subúrbio carioca apresenta, inclusive, atualmente, uma 
perspectiva de mudança em seu perfil. Várias casas e terrenos vêm sendo 
transformados em galpões, ocupados por empresas ou pequenas indústrias, 
o que pode ser confirmado pela narrativa de Carlos Cardoso (2004). 

Isso aqui ficou ruim porque virou uma zona industrial. (...) É um 
barulho que ninguém suporta. (...) Onde tem todos esses galpões 
antes eram casas que moravam portugueses. Ali do lado tem uma 
escola de segurança. Era de um português também. Aqui tudo era 
casa, não tinha galpão nenhum, nada, vieram depois, muito depois. 
Com a construção da avenida Brasil, da Leopoldo Bulhões, veio mais 
gente, mais comércio. Aqui mudou muito. Só nessa rua deve ter uns 
28 galpões, todos alugados.

É interessante perceber que, a partir do ano de 2000, ao contrário do 
que ocorreu em outras comunidades, inclusive na área mais conhecida 
como Manguinhos (CHP2, João Goulart e Vila Turismo), onde se observa 
ocupação e invasão de indústrias e terrenos particulares para instalação  
de moradias, o Amorim sofreu o processo inverso, com implantação legal de 
empresas onde, originalmente, existiam casas (Figura 24). 

Figura 24 – Galpões no Amorim, 2009 

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
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Apesar das mudanças em um trecho que passa, de fato, a assumir um 
caráter empresarial, percebe-se que as moradias mais recentes aproximam-
se bastante do perfil que se desenhou para a descrição de favelas. Esta 
denominação é rejeitada, no entanto, por uma parte dos moradores, 
principalmente pelos residentes na área mais alta com ocupação mais 
antiga. A característica de favela, não absorvida, no entanto, por todos, 
favorece afirmativas como a de Carlos Cardoso (2004), que mora na parte 
portuguesa/empresarial: “Eu não gosto nem que digam que isso aqui é 
morro, ainda mais favela!”. E complementou, esboçando sua relação de 
afetividade com o local onde vive: “Tenho orgulho de morar aqui. E ainda 
tem outra, moro perto da cidade”.

A afirmativa de Carlos Cardoso, rejeitando as expressões ‘morro’ e ‘favela’, 
refere-se à imagem atual que se construiu para a favela carioca, fortemente 
atrelada ao comércio ilegal de drogas, à violência e à criminalidade, inclusive 
policial. Apesar de Manguinhos ser um bairro identificado com esta forma 
de violência, algumas de suas comunidades, como o Amorim, não foram 
ocupadas, ao menos de forma conflituosa, por facções criminosas, como nos 
apontou Wilma Pereira (2004): “O lugar aqui é muito bom. Muito calmo, 
muito família, todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem. Não tem vio-
lência, não tem tráfico de droga”. E acrescentou: “Deus passeia por aqui”.

Parque Carlos Chagas/Varginha: primeira ocupação do 
manguezal

A área identificada como Parque Carlos Chagas, referência a um cientis-
ta do IOC, também conhecida como Varginha, teve a ocupação iniciada na 
década de 1940, em meio aos projetos de urbanização, como o mencionado 
saneamento da Baixada Fluminense. Na realidade, este projeto se resumiu 
à retificação dos rios e aterramento do litoral, alterando a característica de 
manguezal, o que possibilitou o alojamento de barracos, em geral sobre 
palafitas, na margem dos rios Jacaré e Faria-Timbó, cujo encontro delimita 
atualmente a Ilha das Cobras, área que foi densamente povoada e hoje abri-
ga uma praça. Nesse período, foi também aberta uma pequena rua, com o 
nome de Carlos Chagas, cortando ao meio a área que havia sido delimitada 
pela retificação dos rios. A Figura 25 mostra estas mudanças e apresenta as 
alterações estabelecidas no desenho do litoral e nos terrenos do IOC.
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Figura 25 – Comunidades de Manguinhos e Instituto Oswaldo Cruz,  
década de 1940

Igualmente ao Morro do Amorim, esta área apresenta uma subdivisão 
referente não só ao espaço, como à própria origem, com instalação gradual 
da população. Começou a ser ocupada por moradores provenientes de di-
versas regiões da cidade e de outros estados. Nicolina Laia (2004), oriunda 
de Acari, esposa de João Felipe dos Santos, migrante de João Pessoa, contou-
nos sobre sua chegada: “Dava medo da gente morar aqui. Era muito mato, 
mato mesmo, com um capinzal grande à beça (...) não existia campo [de 
futebol] nem existia Ciep [Centro Integrado de Educação Pública Juscelino 
Kubitscheck], nada, era só matagal”. 

A Figura 26 retrata o início da instalação da comunidade na margem 
direita do rio Faria-Timbó com uma área ao fundo ainda desocupada. Em 
primeiro plano, à esquerda, visualizam-se o terreno da Fiocruz e, ao fundo, 
a Refinaria de Petróleos de Manguinhos S. A. e o conjunto habitacional 
Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho).
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Figura 26 – Terreno do Instituto Oswaldo Cruz e o  
Parque Carlos Chagas/Varginha, s.d.

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz 

As moradias bastante precárias, em forma de palafitas e próximas às 
margens dos rios, sofriam as conseqüências das constantes enchentes, com 
a falta de escoamento da água, como nos narrou João Felipe Silva (2004):

Perdemos tudo na enchente, em [19]60. Ela chegou a uma altura de 
quatro metros d’água. Acabou com tudo o que a gente tinha. A porta 
dos fundos arrebentou e a água carregou tudo. Só ficou o estrado da 
cama. O estrado ‘engadanhou’ na porta e ficou... com aquela lama, 
com cobra, com rato, e foi um sufoco pra gente tirar. A gente morou 
quase um ano assim, no estrado da cama. A gente sofreu, mas graças a 
Deus, nunca... Nós não tínhamos dinheiro pra comprar colchão nem 
nada. Tinha uns caixotes, e a gente botou cada caixote assim... com 
umas caixas de cerveja, e a gente dormia ali em cima. 

Quando João Felipe e Nicolina já tinham dois filhos, sofreram outra 
enchente e foram abrigados no hospital próximo. Sobre o episódio João 
Felipe nos contou: 

Aqui a gente sofreu duas enchentes. A gente já tinha o Jorge e a Fá-
tima. Eu saí com um, ela saiu com outra. Fomos lá para o [hospital] 
Torres Homem, que era ali do lado da Fiocruz, do lado da Ensp [Escola 
Nacional de Saúde Pública]. Naquela subidinha ali. Era o hospital de 
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tuberculosos. (...) Peguei ela, ela pegou o menino e eu a menina, e 
fomos, ficamos a noite toda lá. Eu nem lembro mais, mas acho que 
foi em 62 [1962].

A gente ainda continuou morando lá na época dessas enchentes, 
lá atrás. A gente não podia fazer outra coisa, não. Aí eu falei assim: 
“Olha, eu não vou comprar móvel porque vai dar outra enchente e a 
gente vai perder tudo”. (Silva, J. F., 2004)

A narrativa de João Felipe ilustra a ausência do Estado no processo de 
constituição destas localidades naquele momento, tanto no que diz respeito 
à questão da urbanização, quanto ao que se refere aos aspectos habitacionais 
e fundiários ligados à propriedade do solo urbano. A possibilidade de remo-
ção, que marcou as décadas de 1960 e 70, representava uma grande ameaça 
para estas populações, acarretando um desinteresse em investir na própria 
moradia, mesmo que tivessem condições financeiras de fazê-lo. 

Na década seguinte, com o processo de redemocratização do país, da 
politização de uma parte da sociedade brasileira e do estabelecimento de 
eleições diretas, esta população foi destacada como importante personagem, 
dada a possibilidade de converter seus problemas em votos para políticos que 
buscavam ascensão através da solução paliativa de problemas habitacionais 
e urbanísticos.

A remoção de comunidades populares instaladas em áreas valoriza-
das da cidade, somada à migração advinda de áreas próximas e de outras 
regiões, ocasionou o adensamento populacional em locais de menor valor 
especulativo, como Manguinhos, acarretando agravamento das condições 
de moradia dessas populações.

Em algumas localidades, as associações de moradores, assim como os 
próprios moradores individualmente, como é o caso do Parque Carlos Cha-
gas, passaram a controlar os espaços ainda disponíveis, com a justificativa de 
que estariam evitando que se transformassem em ‘favelas’, demonstrando 
a visão diferenciada entre áreas internas das mesmas comunidades. Sobre 
estas invasões e a distinção deste trecho em relação à área identificada como 
favela, João Felipe nos disse:

Se não fosse pelo pessoal que já morava aqui, isso aí era uma favela, 
porque o povo invadiu umas quatro, cinco vezes. A gente não deixava, 
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não! A gente pedia, coisa e tal... Vinha a polícia, vinha esse pessoal 
dali dos Correios, e não deixavam. Eles chegaram a marcar terreno 
para os barracos. Deus me livre de ali se tornar favela! Eu não estaria 
aqui, porque aí já ia virar bagunça, porque ia ser favela aqui. E ali, no 
Brizolão [Ciep], invadiram umas cinco vezes. (Silva, J. F., 2004)

A Varginha apresenta uma trajetória que se cruza, desde a década de 
1960, com a história de uma das quadrilhas mais organizadas de assalto a 
bancos e seqüestros, que, em função da repressão a estes tipos de crimes, 
passou a organizar o comércio ilegal de drogas. Uma das casas da comunidade 
chegou a ser ocupada para depósito de armas e drogas e refúgio de trafican-
tes, transformando a área em importante pólo de irradiação da violência, 
somada à falta de segurança policial (Lima, 2005). 

A partir da década de 1980, principalmente nas duas gestões do go-
vernador Leonel Brizola (1983-1987 e 1991-1994), verificaram-se algumas 
mudanças na infra-estrutura da comunidade que alteraram seu espaço físico. 
O traçado estreito deu lugar a ruas largas e de fácil acesso, transformando, 
significativamente, o perfil da comunidade. A abertura das vias colocou 
em evidência as ruas internas e dificultou, em um primeiro momento, a 
permanência das facções criminosas, ligadas ao tráfico de drogas, que já 
haviam, inclusive, ampliado sua rede para outras comunidades dentro e 
fora de Manguinhos. 

Foi aberta e pavimentada uma rua margeando o rio Jacaré, denomina-
da Beira-Rio, que se liga à rua Carlos Chagas através da rua Jacaré, ambas 
alargadas e pavimentadas. As construções sobre palafitas que seguiam os 
rios até a Ilha das Cobras, ilustradas na Figura 27, foram completamente 
removidas, assim como as vielas e becos.

A junção da rua Beira-Rio e a Oswaldo Cruz, que margeia o canal Faria-
Timbó, com o espaço entre Varginha e a Ilha das Cobras, foi transformada 
em uma pequena praça (Figuras 28 e 29). 
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Figura 27 – Ilha das Cobras, Varginha, década de 1970

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Figura 28 – Praça da Ilha das Cobras, Varginha, à esquerda conjunto  
Nelson Mandela, 2003

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz
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Figura 29 – Vista da Praça da Ilha das Cobras a partir do terreno da  
Fiocruz, ao fundo o conjunto Nelson Mandela, 2003

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

As obras realizadas nesta área, no entanto, não previram medidas como 
a dragagem dos rios e do terreno e a instalação de rede de esgoto, que conti-
nua a ser lançado no leito do rio. A moradora Josefa Tangina Silva fez uma 
comparação com a favela do Jacaré, onde foram executadas obras com este 
objetivo, e nos disse: 

O esgoto da gente vai pra dentro do rio. (...) Mas, se dragasse o rio, 
ficaria melhor, se fizesse bem fundo, do jeito que a gente pediu. Tem 
muito lixo. A água entra no esgoto, não cabe dentro do ralo e sai 
fora pelas paredes... Os canos são fundos, aí, quando a maré enche, 
já viu, a água vai... onde tiver buraco vai entrando, vai estourando as 
casas. Um tempo atrás era um pouco melhorzinho. Se fizesse esse rio 
do jeito que a gente falou, as coisas iam melhorar um pouco, o rio ia 
ficar puro. (Silva, J. T, 2005) 

Foram instalados também na área, o Centro Integrado de Educação 
Pública (Ciep) Juscelino Kubitscheck e alguns equipamentos sociais, como o 
Centro Comunitário de Defesa da Cidadania (CCDC), o Centro Municipal 
de Atendimento Social Integrado (Cemasi) e uma creche, além de terem 
sido realizadas obras no campo de futebol Rio-Petrópolis. A implantação 
destas instituições e as obras de urbanização deram a Varginha um perfil 
diferente das outras comunidades da região, não só no que diz respeito ao 
acesso aos serviços sociais, como ao traçado mais ampliado da área ocupada. 
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Além disso, para os moradores, as mudanças, em um contexto contrário às 
remoções em massa, favoreceram a consolidação de um tipo de moradia de 
melhor padrão de construção, apesar de não ter sido solucionada a questão 
fundiária.

Este projeto respondia a uma expectativa de inibir a atuação dos grupos 
ligados ao tráfico de drogas e de tornar Varginha um modelo de intervenção 
pública e social, a ser aplicado em outras comunidades similares na cidade do 
Rio de Janeiro, o que não ocorreu. Inicialmente a iniciativa, de fato, inibiu a 
ação do tráfico na comunidade, mas na década seguinte, vários episódios de 
confronto entre traficantes, atingindo inclusive prédios da Fiocruz, apontam 
para uma mudança desta realidade (Goulart, 1993). 

Ainda na década de 1980, uma área da comunidade, localizada na aveni-
da Leopoldo Bulhões, ao lado da sede da Associação dos Caminhoneiros do 
Rio de Janeiro (Ascarj), que se encontrava desocupada, foi doada à Prefeitura 
para assentamento. Um incêndio ocorrido ainda no final da década, no 
Parque João Goulart, situado no lado oposto da avenida, apressou o projeto, 
obrigando a instalação provisória, na localidade, de uma parte da população 
em barracas de lona. O grupo foi, em seguida, transferido para barracões 
construídos em madeira e na década seguinte, mais uma vez, deslocado para 
os recém-criados conjuntos Samora Machel e Nelson Mandela, também em 
Manguinhos, e para o Parque das Missões, no município de Caxias. 

A demolição destes barracões favoreceu um segundo processo de 
ocupação, organizado pelo grupo insatisfeito com a transferência, dando 
origem a uma querela que envolveu vários grupos. Na disputa pelo terreno 
havia as pessoas que estavam alojadas e não pretendiam abandonar o local, 
a associação de moradores de Varginha, que queria construir ali a escola 
de samba da comunidade, ou mesmo uma praça, e a Ascarj, que desejava 
ampliar sua área de ocupação. Em decorrência, originou-se uma pequena 
comunidade, denominada Green Ville (Figura 30), em uma área isolada de 
Varginha, apesar de estar localizada em terreno contíguo. O nome era uma 
alusão à telenovela “A indomada”, exibida no ano de 1997, em que pessoas 
de uma cidadezinha nordestina se esforçavam para falar inglês, tentando 
ostentar uma classe superior. 

A moradora Consuelo Guimarães, durante entrevista com Gleide 
Guimarães (2004), ressaltou que os moradores de Green Ville não se iden-



115 

tificam com Varginha, e sim com a comunidade de Nelson Mandela, devido 
à sua origem com migração recente e à caracterização como um conjunto 
habitacional, ao contrário de Varginha, que se constitui, principalmente, 
de moradores mais antigos, com uma migração que data da década de 1950 
e com origem vinculada ao perfil de favelas. 

Figura 30 – Entrada de Green Ville, 2004

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Na década seguinte alguns dos equipamentos ali instalados foram desati-
vados, ou mesmo ocupados, sem que fosse dada seqüência aos investimentos 
promovidos pelo próprio poder público. Apesar de ter sido foco de obras de 
urbanização substanciais, a carência no saneamento básico e principalmente 
na drenagem do terreno continuam acarretando problemas em períodos de 
chuvas, com alagamentos em ruas e casas.

A despeito disso, Varginha hoje se configura como uma das áreas mais 
valorizadas destas comunidades. Por iniciativa dos moradores, as casas foram 
remodeladas e a margem do rio Faria-Timbó, arborizada.

Alguns lembram o vínculo de solidariedade construído em Varginha e 
apontam as marcantes mudanças na história da área, que atualmente difi-
cultam a constituição de novos traços de relacionamento, que nas gerações 
passadas teriam sido estabelecidos desde a infância. Fátima Gomes (2005), 
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apesar de comentar as mudanças, destacou os laços de afinidade e nos 
disse: “Eu vou de um lado pra o outro e paro pra falar com todo mundo... 
pra cumprimentar”. Ressaltou, ainda, a importância da afinidade entre 
os moradores, que na sua geração foi construída desde a infância, relacio-
nando o fato à liberdade e segurança que tinham quando eram crianças, 
relembrando que: 

Naquela época podia-se brincar de amarelinha, de pique-bandeira... 
Isso me dá saudade. É uma história muito boa que hoje em dia a gente 
já não vê mais tanto nessa comunidade, como em outras comunidades. 
Hoje se vê os pais alertando os seus filhos pra que não fiquem na rua! 
Infelizmente.

Acrescentou, em tom de saudade e poesia, que “brincar na rua, ficar 
à vontade... Nada é melhor do que um passarinho voando. Eu tiro uma 
criança como um passarinho. Um passarinho gosta de viver voando, 
correr! A alegria de uma criança é viver bem, e à vontade. Hoje você não 
mais vê isso”. Fátima associou o vôo do passarinho a alguns trabalhos 
educativos desenvolvidos pela Fiocruz na comunidade, e nesse sentido 
nos contou: 

O meu pai tinha um armazém e então eles [profissionais da Fiocruz] 
se concentravam ali pra os projetos de teatro. Traziam cursos profissio-
nalizantes pra cá. (...) Fechava essa rua pra brincadeiras. Por exemplo, 
no Dia das Crianças, fechava a rua e “Vamos brincar”, “Você trabalha 
com jogos”... O professor Mendonça nos levava pra o teatro no Catete. 
Aonde tinha teatro ele nos levava. Lona da Ilha, também a mesma 
coisa. Quer dizer, foram coisas boas que aconteceram aqui. (Gomes, 
F. R. S., 2005)

Josefa Tangina da Silva (2005), outra moradora, estabeleceu também 
uma comparação entre o passado e presente a partir de um enfoque dife-
renciado, lembrando que: “Antigamente a gente plantava aipim, cenoura, 
abóbora, plantava de tudo aqui. Era uma beleza, só que agora mudou um 
pouco. A terra não dá mais nada, tá ruim, aí fizeram essas obras todas para 
as crianças, fizeram essas creches”. 

Esta visão da Varginha vem sendo substituída, mais uma vez, pelo re-
torno dos confrontos em torno do comércio ilegal de drogas . 
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Parque João Goulart, Centro de Habitação Provisória 2 
e Vila Turismo: migração, ocupação e provisoriedade 

As comunidades do Parque João Goulart, Centro de Habitação Provisória 2 
(CHP2) e Vila Turismo podem ser observadas em conjunto, devido à proxi-
midade espacial e à lógica político-social que favoreceu o início do processo 
de densificação deste espaço, no período entre 1951 e 1955. O grupo compõe 
a área originalmente identificada como ‘Manguinhos’, denominação ainda 
hoje reconhecida pela maioria dos moradores da região, apesar de legalmente 
referir-se a uma extensão maior. A estrada de Manguinhos marca a separação 
entre Vila Turismo, CHP2 e a parte do Parque João Goulart próxima ao rio 
Faria-Timbó e à estrada de ferro. O CHP2 e o Parque João Goulart apresentam 
algumas diferenças em suas estruturas marcadas pelas características dos con-
juntos habitacionais originais e pela especificidade de algumas ocupações. A 
Figura 31 permite visualizar estas comunidades, além das outras duas instaladas 
anteriormente na área – Parque Oswaldo Cruz e Carlos Chagas.

Figura 31 – Comunidades de Manguinhos e Instituto Oswaldo Cruz, 1951
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A trajetória das três comunidades está relacionada ao fluxo de ocupa-
ção desencadeado por vários fatores. Entre eles, destacam-se: a conjuntura 
política; a migração populacional de outras regiões da própria cidade, de 
outros estados e mesmo do interior de Manguinhos; a política governamen-
tal de remoção de favelas de outros pontos mais valorizados da cidade; a 
instalação de conjuntos habitacionais, além do início da industrialização da 
área (viabilizada logo depois da Segunda Guerra Mundial), e a absorção da 
mão-de-obra de baixo custo e espacialmente concentrada. Também contri-
buiu para a ocupação da área a abertura de eixos viários e estradas, como as 
avenidas Leopoldo Bulhões e Brasil, a rodovia Rio-Bahia e a nova rodovia 
Rio-São Paulo, que possibilitou a circulação de pessoas e mercadorias no 
meio urbano e, principalmente, entre os estados e municípios (Abreu, 1987). 
Grandes problemas de infra-estrutura marcam a história destas comunidades, 
como a adutora da Cedae e a rede e as torres de alta tensão da companhia 
de energia elétrica Light que cortam a região, além da precariedade do es-
gotamento sanitário e pluvial. 

Figura 32 – Trecho da adutora da Cedae sobre o rio Jacaré, ao fundo  
moradias da Vila União, 2005

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

As áreas em torno da adutora, assim como da rede e das torres de alta 
tensão são, ainda, de risco e foram ocupadas durante algumas décadas por 
grupos populacionais parcialmente removidos no início da década de 1990. 
A Figura 32 ilustra uma parte da adutora e expõe o risco a que a população 
continua se deparando tanto pela precariedade das instalações, com um 
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visível vazamento na conexão, como pela proximidade das moradias, diante 
de um possível rompimento da tubulação. Uma parte da rede de alta tensão 
atravessa estas comunidades (Figura 33), expondo também a população a 
acidentes, o que já constituiu um quadro de maior gravidade, quando alguns 
grupos se instalaram na área em torno das torres. 

Figura 33 – Torres de alta tensão da companhia de energia elétrica  
Light, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz 

A instalação de empresas nesse período não é resultado de nenhum 
programa governamental de incentivo à industrialização na área, conforme 
discutimos no capítulo inicial. Ao contrário, articula-se ao movimento autô-
nomo, compatível com a conjuntura do pós-guerra, e facilitado pela abertura, 
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principalmente, da avenida Brasil. Além de indústrias, observa-se também, 
a instalação de empresas estatais, como o então Departamento de Correios 
e Telégrafos em 1942 (hoje Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), da 
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S. A. em 1954, da Empresa Brasileira 
de Telecomunicações (Embratel) em 1982 e da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

O período inicial da instalação destas comunidades se deu por inicia-
tivas individuais, com a ocupação das margens dos rios e dos manguezais, 
que apresentavam, inclusive, bancos de areias com pequenas praias, que 
favoreciam a construção de moradias, facilitada pela proximidade das ave-
nidas dos Democráticos e Suburbana (hoje Dom Helder Câmara). O trecho 
conhecido como Prainha, localizado entre as duas avenidas e próximo ao 
rio Jacaré, foi um dos primeiros a ser ocupado na área. 

Maria Aparecida Guimarães, moradora da região desde o final da década 
de 1940, nos descreveu algumas características do local reconstruídas por 
sua memória: “Aquele pedaço de Manguinhos, no CHP2, era tudo brejo, 
manguezal, não tinha casa. A gente ia lá e entrava na lama pra apanhar rã”. 
A estrada de ferro e uma pequena rua que cortava as comunidades também 
lhe marcaram as lembranças: “A estradinha, que hoje em dia é a estrada 
de Manguinhos, era só um caminho que chegava na estação. A estação era 
antiga, tinha que descer dois degrauzinhos pra subir no trem, a ‘Maria Fu-
maça’, que era um trem de pau” (Guimarães, M. A., 2004). 

Além da industrialização e da abertura das avenidas Brasil e Leopoldo 
Bulhões, a implantação destas comunidades está relacionada às ações da 
Fundação Leão XIII, que foi bastante marcante na área. Esta instituição 
se responsabilizava pelo deslocamento e assentamento das favelas de áreas 
centrais e mais valorizadas da cidade, como Esqueleto,27 Caju, Praia do Pinto, 
Cachoeirinha, Catacumba e Rocinha, para outros locais, como Manguinhos, 
com base nas propostas governamentais de instalações provisórias, com 
modelos similares ao observado na Figura 34. Alguns conjuntos habitacio-
nais foram construídos na década de 1950, como resultado da política de 
reformulação dos antigos parques proletários provisórios da cidade, a partir 

27 Esta favela se originou da invasão e ocupação das estruturas abandonadas do que seria o Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em seu lugar foi instalada a Universi-
dade do Estado da Guanabara (atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj), durante 
o governo Negrão de Lima (1965-1971).
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dos quais foi criado um quadro único de centros de habitação provisória 
(CHPs). Na década seguinte, com a extinção de alguns deles, foi constituída 
uma nova ordenação numérica, permanecendo, em Manguinhos, o CHP2 
e o Parque João Goulart. 

Figura 34 – Modelo de centro habitacional provisório construído  
em Manguinhos, s. d

 
 Acervo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Em conseqüência das várias formas de ocupação das áreas do Parque 
João Goulart e do CHP2, observam-se diversificadas estruturas de moradias, 
mesmo as oriundas dos conjuntos, em madeira e alvenaria, como se pode 
perceber nas Figuras 35 e 36.

Em Vila Turismo não se construíram conjuntos nos moldes dos 
CHPs, mas foram vários os tipos de ocupação. Uma parte, que originou as 
ruas Gregório de Sá e Santana do Livramento, foi loteada pela Prefeitura, 
no início da década de 1950, para assentamento de cerca de 70 famílias 
oriundas da Ilha de Sapucaia, que compunha o arquipélago aterrado para 
instalação da cidade universitária da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ). Foram construídas casas de madeira pelos próprios moradores, 
que, a partir da década de 1970, as substituíram por alvenaria, diante da 
iniciativa governamental de não remoção das favelas cariocas. Poucas casas 
ainda mantêm o estilo da década de 1970, a maioria já foi reconstruída e 
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apresenta crescimento, tanto horizontal, ocupando o terreno em torno da 
casa, como vertical (Figura 37).

Figura 35 – Grupo de moradias em madeira e alvenaria no Parque  
João Goulart, 2005

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Figura 36 – Moradias de alvenaria no Parque João Goulart, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
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Figura 37 – Vila Turismo, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

Outra área, à margem do rio Faria-Timbó, foi ocupada também na dé-
cada de 1950, de forma individualizada, acompanhando o crescimento das 
favelas que marcou o período, com casas construídas com material precário, 
ameaçadas constantemente pelas chuvas e enchentes. Era conhecida como 
“Cá te espero” ou “Rola pinico”, por causa da falta de rede de esgoto e da 
precariedade das condições sanitárias. Os moradores deste trecho, de outras 
regiões e de favelas que estavam sendo removidoas, como Catacumba, Praia 
do Pinto e Esqueleto, no final da década, ocuparam uma área pertencente 
à Marinha, utilizada como campo de futebol, próxima à avenida dos Demo-
cráticos e contígua ao grupo de moradias do loteamento da Prefeitura. 

A moradora Nazaré Alves de Jesus nos narrou o processo de ocupação 
que acabou ocorrendo depois de várias tentativas frustradas por repressão 
policial. Depois de instalada, rapidamente afluíram pessoas de vários outros 
locais que acabaram dividindo os lotes e vendendo parte dos terrenos e 
mesmo os barracos. Segundo detalhou Nazaré de Jesus (2009), 

Aí começou o pessoal marcando os terrenos... Aí foi a primeira vez... 
O ‘Choque’ apareceu. Naquele tempo não era patrulhinha, não, era 
o Choque do Exército, (...), [era] a Cavalaria (...). Aquela Cavalaria 
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com chicote, ainda dando chicotada. Naquele tempo era assim, dando 
chicotada. Aí todo mundo saía correndo, eu, inclusive, saía correndo 
também... e [eles] dando chicotada. Pegava em alguém, outros saíam 
correndo, outros até eles levavam (...). Aí todo mundo se acalmava, 
todo mundo ia embora pra casa, não fazia nada, puxava os fios (...). 
Aí deu um tempo assim, de um mês e pouco, começou todo mundo 
a marcar o terreno. Aí de novo, a Cavalaria vinha em cima do cavalo 
e dando chicotada, todo mundo saindo correndo (...). Aí, terceira 
vez. Aí todo mundo marcando, cada um marcando seus pedaços. 
Mais uma vez a Cavalaria veio, terceira vez. Todo mundo correu. Aí 
passou mais um tempo de uns dois meses (...). Aí eu marquei dali, 
onde tem esse beco (...) até chegar lá na ponta, que tem a casa do meu 
sobrinho até hoje. Aí a Cavalaria não veio mais (...) e o meu irmão fez 
o barraquinho dele. 

Outra ocupação, próxima a esta área foi organizada por um grupo de 
moradores que constituíram um espaço denominado inicialmente Vila De-
mocrática. Paulo César Moreira (2008) assim narrou o processo de ocupação 
no qual teve participação ativa: 

 Aí começamos a projetar, unimos as famílias e tal, os moradores, as 
pessoas, (...) uma coisa bem organizada... Nos reunimos lá na igreja 
de Santa Bernadete, com o apoio do padre Sebastião – por isso a 
importância de alguns padres progressistas. Os madeirites, a gente 
conseguiu na época em que o carnaval era feito com aqueles madeirites, 
a divisão ali da Passarela do Samba era de madeirite. (...) Fomos lá, 
pegamos o madeirite, ou compramos uma quantidade. (...) Fizemos 
todo o trabalho dentro da igreja. Projetamos, por exemplo, (...) cada 
porta, janela, tudo lá dentro, com a quantidade certa de famílias, 
tudo dentro, lá atrás da igreja. Com data, super organizado, data 
certa, tudo, e os contatos que a gente tinha (...). Aí marcou o dia da 
ocupação: já tinha o carro, tinha tudo, cada um já sabia onde ficar, 
seu espaço, suas ferramentas, tudo super organizado, aí ocupamos lá, 
a Vila Democrática. 

As Figuras 38 e 39 mostram o processo de ocupação descrito por 
Paulo César, expondo a luta reivindicatória por moradia em Vila Turismo, 
observando-se habitações em madeira e alvenaria, em fase de construção.
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Figura 38 – Trecho de Vila Turismo no momento da ocupação, s. d.

Imagem cedida por José Wellington Araújo, professor da Ensp/Fiocruz

Figura 39 – Trecho de Vila Turismo no momento da ocupação, s. d.

Imagem cedida por José Wellington Araújo, professor da Ensp/Fiocruz

Esta ocupação posteriormente transformou-se em uma rua, e as casas 
construídas de madeira e de forma precária foram modificadas por alvenaria 
(Figura 40). A denominação de Vila Democrática não foi incorporada pelos 
moradores, sendo conhecida como rua Projetada. 
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Figura 40 – Rua Projetada, Vila Turismo, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

A denominação Vila Turismo, criada pelos moradores, refere-se ao fato 
de esta localidade apresentar grande circulação de pessoas que ocupavam as 
moradias com a expectativa de conseguir um espaço. Segundo Paulo César 
Gomes Moreira (2008), morador da comunidade desde 1959, era uma 
ocupação com “pessoas que vêm pra fazer turismo (...) entram e tal, depois 
ficam esperando acontecer. Chegam aquelas pessoas que não têm nada a ver 
e vem fazer turismo. (...) Tentando arrumar um espaço e tudo o mais, mas, 
no fundo, até têm outro espaço pra morar e faz daquilo ali um turismo”. 
Esta forma de ocupação é muito comum nestes tipos de comunidades, onde 
a propriedade da terra, ou o direito à moradia, pode ser alcançada a partir 
da construção de casas, mesmo com material precário. 

O caráter de provisoriedade das construções e a falta de investimento 
do Estado favoreceram a ocupação da área, permanecendo esta marca na 
relação da população com o espaço, devido à insegurança quanto à mora-
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dia, o que dificultou o estabelecimento de uma relação identitária com o 
local onde vivem, no que diz respeito a este espaço especificamente. Con-
suelo Nascimento, moradora da região, durante a entrevista com Gleide 
Guimarães, relacionou a falta de identidade com a desmotivação para um 
possível investimento na melhoria da habitação. Embora suas observações 
se dirijam especificamente para o CHP2, elas podem ser aplicadas a algumas 
comunidades vizinhas, cuja trajetória é muito semelhante. Falou-nos, nesse 
sentido, que: 

 [O CHP2] era um lugar provisório. As pessoas não têm muita iden-
tidade. Não tem investimento de ninguém. Por isso é o único lugar 
de Manguinhos que ainda tem casa de madeira. (...) O processo de 
ocupação do CHP2 foi muito instável. Aqui foi o lugar que tinha 
mais remoção. Ninguém tinha mais identidade com aquilo lá. Não 
tem muita aparelhagem. A associação de moradores quase que não 
existe. As casas são as piores. O saneamento do CHP2 é horrível. 
(Guimarães, G, 2004) 

Em relação à provisoriedade, Gleide Guimarães (2004), mãe de Con-
suelo, reafirmou que o local “era uma área de triagem”, onde não há inves-
timento na moradia, e “a gente encontra muitas destas casas do jeito que 
elas eram nos anos 50”.

Nelson Soares Marques, morador desde 1950 do Parque São José, 
trecho que hoje está incorporado ao Parque João Goulart, trabalhou para 
a Fundação Leão XIII, durante nove anos, em reassentamento de famílias 
provenientes de outras comunidades que passaram por processo de remoção. 
Atuava na distribuição das casas de alvenaria e sobre isto nos contou: 

Eu entregava as casas. Por exemplo, dez famílias vinham da favela do 
Pinto: uma com dez filhos, outra com cinco, outra com três... Pegava 
a casa maior e dava pra família de dez filhos. Se não desse pra arru-
mar uma grande, tinha que arrumar duas menores. Não podia deixar 
criança na rua, nem velho, botava tudo direito. (Marques, 2004) 

Deusdete Soares, também moradora, relatou que chegou a Mangui-
nhos em 1957, vinda do bairro do Caju, com o marido, para morar em um  
“barracão de madeira”, seguindo o modelo da Figura 41. Ela recorda que a 
sua casa e a de outras pessoas, igualmente removidas do Caju, coexistiam com 
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as moradias construídas em alvenaria pela Fundação das Pioneiras Sociais, 
que compunham o Parque São José, o que revela propostas habitacionais 
distintas, fruto de diferentes políticas da época, como demonstramos an-
teriormente. A casa de madeira, segundo nos contou Deusdete, durou até 
1991, quando foi substituída por construção em “tijolo e cimento”, acres-
centando que “era um barraco de sala, dois quartos, cozinha e banheiro. O 
chão era de terra mesmo. (...) Só em 90, 91 é que eu construí uma casa de 
cimento” (Soares, 2004).

Figura 41 – Casa de madeira remanescente da época da transferência de 
moradores da área do Caju para Manguinhos, 2005

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Outro morador, José Fernandes Luiz, originário da remoção do Caju para 
a expansão do Cais do Porto, também foi testemunha da implantação destas 
comunidades com as casas semelhantes à da Figura 41. Sobre o processo de 
remoção e instalação de sua família em Manguinhos, José nos contou: 

Nós morávamos na comunidade chamada Pau Fincado, que existia em 
frente ao cemitério do Caju, mais conhecida como comunidade do 
Arará. (...) Primeiro eles removeram as pessoas pra Parada de Lucas, 
outras foram removidas pra cá, ao lado da estação em Manguinhos 
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porque, se não me engano, o terreno em Parada de Lucas já estava 
superlotado. Eles construíram uns barracos tipo ‘bangalô’. Fizeram 
primeiramente do lado de cá – onde hoje é o CHP2, em frente à 
Fiocruz, que praticamente ainda não existia. (Luiz, 2004)

Na década de 1960, a Companhia Estadual de Habitação do Rio de 
Janeiro (Cehab-RJ)28 construiu na localidade hoje conhecida como CHP2, 
próxima à avenida dos Democráticos, quatro prédios de tecnologia pré-
moldada, além da Escola Olavo Freire e de um conjunto de casas. Um 
dos prédios, em quatro pavimentos, pode ser observado na Figura 42, que 
apresenta em primeiro plano os casebres em uma área ainda pouco densa, 
em comparação ao aspecto atual. Por estarem em terreno aterrado, original-
mente formado por mangues, o prédio e a escola apresentaram problemas 
estruturais devido à instabilidade do terreno e foram demolidos na década 
seguinte. Nelson Soares Marques destacou em sua narrativa que, quando 
começaram a aparecer as primeiras rachaduras na junção entre os prédios, 
os engenheiros da Prefeitura afirmaram que não havia risco, porém o então 
prefeito teria ordenado a demolição, revelando, assim, uma discordância 
entre o técnico e o político. 

Figura 42 – Trecho do CHP2, década de 1970 

Arquivo Nacional/ Acervo Correio da Manhã

28 A Cehab-RJ foi criada pela lei n. 263 de 29/12/62, com o objetivo de desenvolver a política ha-
bitacional e, principalmente, a erradicação das favelas, sob a supervisão da Secretaria de Serviços 
Sociais, à época, com a razão social de Companhia de Habitação Popular do Estado da Guanabara – 
Cohab-GB <www.cehab.rj.gov.br>, acesso: 12/3/2008).
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Percebe-se na Figura 42 o contraste entre o prédio de apartamentos e 
os barracos de madeira, em uma área denominada Coréia, dado o quadro 
de violência que já se instalava na área de Manguinhos, em particular nesse 
trecho, em uma alusão aos conflitos entre as Coréias do Sul e do Norte,29 
ocorridos na década de 1950. 

Ainda como marca da história destas comunidades destaca-se a cons-
trução, em 1960, da Igreja de São Daniel – o Profeta (Figuras 43, 44 e 45). 
Com projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e pinturas sacras de  
Guignard, a igreja foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cul-
tural (Inepac) seis anos após a inauguração, dado o valor da obra e o estado 
de abandono que já vinha enfrentando. Foi construída, como parte do 
conjunto habitacional denominado à época Parque São José, por sugestão 
da esposa de Sette Câmara, primeiro governador do estado da Guanabara.  
A inauguração da igreja, nos primeiros dias de dezembro de 1960, represen-
tou praticamente o último ato de seu governo, que durou de 21 de abril a 
5 de dezembro de 1960. 

Figura 43 – Igreja São Daniel – O Profeta, década de 1960

Acervo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural

29 A Guerra da Coréia foi travada entre 1950 e 1953 pelo controle de uma nova zona de influência 
comercial e territorial. De um lado, combatiam a Coréia do Sul e seus aliados, que incluíam os 
Estados Unidos da América e o Reino Unido; do outro, a Coréia do Norte, apoiada pela República 
Popular da China e pela antiga União Soviética. 
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Figura 44 – Igreja São Daniel – O Profeta, 2005

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Figura 45 – Imagem da Via Sacra, Igreja São Daniel – O Profeta, s. d.

Acervo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural

Em 1966 o jornal O Globo noticiava a decadência das construções, refe-
rindo-se ao Parque São José como “meio conjunto residencial popular, meio 
favela”. Chamava a atenção não apenas para o aspecto em que se encontrava 
o conjunto, como também para uma suposta negligência na manutenção da 
igreja, que constava na época, inclusive, do roteiro turístico da Guanabara. 
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Segundo a matéria, o abandono iniciou-se com a má conservação das ruas 
de acesso, das placas de sinalização para se chegar à igreja e das próprias 
residências localizadas ao seu redor, contribuindo para o aspecto de ‘favela’ 
(Umidade..., 1966). Em 1967 e 1968, várias reportagens ressaltavam o esta-
do de degradação da igreja e das pinturas da via-sacra (Missa..., 1967; São 
Daniel..., 1968; Quadro..., 1968; Cupins..., 1968), que foram transferidas 
do local e estão atualmente desaparecidas, apesar do empenho afirmado 
pelo Inepac em tentar recuperá-las.

As constantes enchentes assinalaram a história destas comunidades, que, 
além de se caracterizarem como uma região de manguezal e com os dois rios 
atravessando a área, situam-se em um nível mais baixo em relação às demais 
e apresentam um sistema de esgotamento sanitário e pluvial precário e inade-
quado. Ademais, trata-se de uma área para onde é drenada a água pluvial de 
várias outras favelas do entorno, além de Manguinhos. É importante notar 
ainda que o Parque João Goulart é atravessado pelos rios Faria-Timbó e Jacaré, 
que, por causa da grande quantidade de detritos lançados nos seus leitos e 
pela inadequação da estrutura das duas pontes que os atravessam, apresentam 
retenção de escoamento da água em épocas de chuva, o que constitui mais 
um fator para a ocorrência de alagamento do local. 

A enchente ocorrida no final da década de 1950 coincidiu com a obra 
que estava sendo realizada no leito do rio Faria-Timbó. O fato de estar ainda 
com o trajeto indefinido na época contribuiu para que o rio transbordasse 
e invadisse as casas próximas. Outras duas enchentes, em 1971 e 1988, com 
profundas conseqüências para a área, não deixam dúvidas quanto ao descaso 
do Estado no que diz respeito à urbanização e à política habitacional, já que 
a obra no leito do rio não passou de uma solução paliativa e temporária. 

Na década de 1980, após várias reclamações da população, foram realiza-
das obras de canalização do rio pela Prefeitura, com o resultado visualizado 
na Figura 46. Na mesma imagem, podem-se observar, ainda, à esquerda, 
um trecho do Parque João Goulart; à direita, uma parte de Vila Turismo, 
e, ao fundo o CHP2, outro trecho do Parque João Goulart e as torres de 
transmissão da Light. 
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Figura 46 – Rio Faria-Timbó, Parque João Goulart e Vila Turismo, 2009

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

O despejo de material proveniente de lixo, de detritos extraídos da 
dragagem do rio Jacaré e de grande quantidade de aterro contribuiu para 
a situação insalubre e favoreceu o aumento populacional dada à ampliação  
da área disponível e aterrada. Estas diferentes formas de aterramento, no final 
da década de 1980, elevaram o nível do terreno, o que não foi acompanhado, 
em vários trechos, pelo piso das moradias ocasionando um desnível do interior 
das casas em relação à rua (Caminho..., 1988). Na Figura 47, observa-se uma 
casa que não acompanhou o aterramento, ficando abaixo do nível da rua em 
uma drástica situação de precariedade, tendo sido demolida em 2008. 
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Figura 47 – Moradia da comunidade CHP2, 2005

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Alguns episódios de incêndios marcaram, também, a trajetória destas 
comunidades, como, por exemplo, o que ocorreu em dezembro de 1999, 
destruindo cerca de duzentos barracos localizados na margem direita do rio 
Faria-Timbó, em Vila Turismo. A justificativa da assessora da Prefeitura, 
Silvia Pontes, para o fato de não ter promovido a remoção da comunidade 
instalada em área de risco, revelou o antagonismo com o governo do estado, 
ao afirmar que tal medida seria de responsabilidade do programa estadual 
Pró-sanear, o que, segundo moradores, contestando a justificativa, se desti-
naria, na realidade, a outras comunidades de Manguinhos (Favela..., 1999). 
As Figuras 48 e 49 ilustram a área após o incêndio, próxima às torres de alta 
tensão da Light e à margem do rio Faria-Timbó, já canalizado. 

A precariedade desta região de Manguinhos impulsionou os constan-
tes deslocamentos populacionais, como ressaltou Gleide Guimarães, que 
acompanhou vários momentos da história do local, vivenciado como parte 
da sua própria trajetória de vida. 

Dali saíram moradores pro conjunto da Cidade Alta de Cordovil, pra 
estrada do Quitungo, pra estrada do Guaporé. Eu vi muitas famílias 
sendo transferidas de Manguinhos pra dentro do município, mas pra 
pontos bem distantes. Agora, o interessante é que essas remoções nem 
sempre implicavam em que aquele lugar não fosse novamente habita-
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do. As famílias saíam, mas as casas continuavam no mesmo lugar e aí 
entravam outras pessoas pra ocupá-las. (Guimarães, G., 2004)

Figura 48 – Trecho de Vila Turismo à margem do rio Faria-Timbó  
após o incêndio, 1999

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz 

Figura 49 – Trecho de Vila Turismo após o incêndio, 1999

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz
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Durante a década de 1980, diante do risco de rompimento da adutora 
da Cedae, que corta João Goulart, CHP2 e Vila União, as moradias nas áreas 
do entorno foram removidas. Estabeleceu-se um acordo entre órgãos públicos 
e moradores, decidindo-se que eles seriam transferidos para comunidades 
vizinhas, como o Nelson Mandela, no lado oposto da linha férrea, o que 
gerou intensas discussões e negociações em função da grande quantidade 
de famílias que já estavam direcionadas para este assentamento. 

A assembléia, realizada no dia 10 de maio de 1986 na Escola de Samba 
Unidos de Manguinhos, com a presença de vários representantes das comu-
nidades, retratou o clima de tensão em torno da remoção e dos problemas 
habitacionais e estruturais da região. O centro do debate era a remoção 
dos moradores das áreas de risco, às margens dos rios Jacaré e Faria-Timbó 
e próximos à adutora da Cedae, mas a situação insalubre de toda a região 
era insistentemente ressaltada. Nélson Lontra Costa, superintendente do 
Projeto Mutirão na época e representante da Prefeitura – única autoridade 
presente, entre as convidadas – ressaltou a inadequação da verba destinada 
às obras e assinalou a necessidade de ação conjunta entre os diversos níveis 
de governo, destacando a responsabilidade federal: “Se o BNH [Banco Na-
cional de Habitação] não vier aqui, vai acontecer uma verdadeira tragédia”, 
referindo-se ao alto risco de rompimento da adutora (Moradores..., 1986). 
As obras na adutora e a transferência dos moradores das proximidades 
somente ocorreram no início da década de 1990, com a construção dos 
conjuntos Samora Machel e Nelson Mandela, onde foram assentados parte 
dessas pessoas. 

As Figuras 50, 51 e 52 retratam a adutora em momentos bastante 
diferenciados. A primeira imagem espelha a época da construção dos con-
juntos habitacionais na década de 1950, as seguintes mostram vazamentos 
ao longo do percurso e a mesma adutora no final do século XX, permitindo 
constatar a proximidade entre as moradias e a tubulação desde a época da 
construção.
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Figura 50 – Trecho da adutora da Cedae próximo aos conjuntos  
habitacionais em construção, década de 1950

Acervo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Figura 51 – Trecho da adutora da Cedae com vazamento aparente, CHP2, 2005

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz
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Figura 52 – Trecho da adutora da Cedae com vazamento aparente, CHP2, 2005

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

O único projeto do governo municipal voltado especificamente para 
urbanização desta área, até o início dos anos 2000, foi o Mutirão Remu-
nerado, com ações de saneamento básico diferenciados em três itens, no 
período entre 1991 e 1994: esgotamento sanitário (1.571 m de canalização), 
drenagem (138 m) e pavimentação (745 m2) (Rio de Janeiro, s. d.). Como se 
pode observar, as obras de drenagem, medida reconhecida por vários técnicos 
da Prefeitura como fundamental para a solução do problema de enchente 
em Manguinhos, foram irrisórias. As obras de melhoramento respondiam a 
problemas pontuais, com canalização e pavimentação de ruas, não resultaram 
de projetos e programas mais amplos como, por exemplo, o Favela-Bairro, 
que, como já indicamos, não incluiu Manguinhos. 

Na década de 1980, como ações isoladas, foram construídas em Vila 
Turismo duas obras sociais, uma creche, a primeira localizada em Mangui-
nhos, e o Centro de Cooperação e Atividades Populares (CCAP), destinado a 
desenvolver projetos voltados para a educação de jovens e adultos, com aulas 
de inglês, curso preparatório para exame supletivo para o ensino médio, e 
a fornecer assistência jurídica gratuita aos moradores da localidade. Com 
financiamento de várias instituições, colabora ainda em trabalhos e estudos, 
utilizando metodologias de comunicação audiovisual. 
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As mudanças ocorridas nestas comunidades, principalmente a partir 
da década de 1980, com a ampliação do tráfico de drogas e a ocupação 
das favelas como centro de comercialização, ocasionaram uma profunda 
alteração na vida dos moradores. As atividades de lazer e as formas de 
integração foram substancialmente atingidas. Maria Aparecida Guimarães 
e alguns outros moradores recordam-se das festas e apontam o clube do 
‘seu’ Juvenal como um ponto de referência e de socialização. Ela comen-
tou que era perto do local onde se localiza hoje a associação de moradores 
do CHP2 e próximo à torre da Light. E acrescentou: “Ele gostava muito 
de samba, de pagode, de festa, de tudo. Ele botava um palco e fazia uma 
roda de samba. Todo mundo cantava ali. Dia de sábado e de domingo 
era de festa no Juvenal. Ele fazia angu, feijoada no copo” (Guimarães, 
M. A., 2004). Alguns moradores ressaltaram que a violência presente  
atualmente nas comunidades vem impedindo e desarticulando este tipo 
de atividade, na medida em que a circulação, principalmente à noite, 
tornou-se perigosa. 

Ainda relacionado ao lazer no CHP2, Maria Aparecida lembra-se das 
festas que aconteciam na chácara da Marlene. “Era o quintal do clube. Era um 
clube enorme, bom pra caramba! A gente ia pra lá e dançava, curtia muito, 
pintava e bordava. Sempre tinha festividades”. As festas juninas aconteciam 
no Parque João Goulart, no “campo do Jossi. Lá tinha festa junina, juntava 
todo mundo. (...) Botávamos um montão de barracas... Era uma festa boa 
mesmo, muito gostosa”.

A escola de samba Unidos de Manguinhos também está incorporada às 
lembranças festivas das comunidades. Maria Aparecida fazia parte da ala dos 
compositores da escola, composta, segundo ela, “por trinta e cinco homens 
e só eu de mulher”, sendo chamada até hoje de “madrinha”. E acrescentou: 
“A gente se reunia toda semana, nas terças-feiras. A reunião começava às oito, 
nove horas, e terminava às dez, só que a gente só chegava em casa à meia-
noite e meia, uma hora. Isso era de praxe. Isso durou muitos anos, acho que 
durou minha mocidade toda, e eu me diverti muito”. A história da escola 
de samba começou como um bloco, mas chegou a desfilar na categoria de 
escola. Inicialmente as cores dela eram o verde e branco, sendo acrescenta-
da o rosa, quando foi ‘batizada’ pela escola de samba Estação Primeira de 
Mangueira. Os integrantes desfilavam também no bloco da Souza Cruz, 
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empresa de cigarros que tinha uma fábrica na área e empregava moradores 
(Guimarães, M. A, 2004). 

Ainda nas lembranças de Maria Aparecida, que nos apresentou can-
tando, ao longo da entrevista gravada, uma parte das músicas que compôs 
em parceria com outros compositores, apareceu o desenrolar das histórias 
e das vivências nas comunidades e das mudanças no convívio que o tempo 
e a violência lhes impuseram. Um trecho de uma das últimas músicas com-
postas por eles diz: “Oh, meu camarada, / mais uma vez, como vai você? / 
Daquela jornada / eu não posso me esquecer. / Quem marcou bobeira / 
ficou pra trás / e dessa maneira / o tempo se vai. / As folhas que morrem / 
não tornam a voltar. / A sua história / ficou no placar. / Naquela marola / 
que o vento se foi / e dessa história / restou só nós dois. / Naquela marola/  
que o vento se foi / e dessa história / só restou nós dois”.

Após cantarolar o samba, Maria Aparecida acrescentou “o tempo passa e 
aquelas velhas amizades vão sumindo, acabando, cada um vai pra um canto. 
Uns casam, outros morrem, outros mudam... Aquela marola não volta mais 
e a gente fica com aquela saudade” (Guimarães, M. A, 2004). 

Vila União: vizinhança entre ocupação e conjunto 
habitacional 

A Vila União localiza-se do lado oposto do rio Jacaré em relação ao 
CHP2 e ao Parque João Goulart, mas foi definida como pertencente a Ben-
fica a partir da legislação de 1988, que determina os limites dos bairros da 
cidade (Figura 53). Apesar da exclusão do bairro de Manguinhos, Vila União 
foi incluída em nossa análise por causa da proximidade e dos laços entre uma 
parte dos moradores da área e as três comunidades circunvizinhas (CHP2, 
Vila Turismo e João Goulart), percebidos em algumas nas entrevistas. 

Esta comunidade é um retrato da conjuntura urbana das décadas 
de 1940 e 1950, em que moradias precárias instaladas em terrenos públicos, 
conviviam com conjuntos habitacionais construídos para grupos específicos, 
profissionais ou não, financiados pela previdência social e pela Fundação da 
Casa Popular, seguindo a política que incorporava a habitação como bem 
social, regulamentada pelo Estado. 
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Figura 53 – Comunidades de Manguinhos e Fiocruz, 1955 

Segundo o Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro, de 1992, 
instituído em 1993, a área da Vila União é delimitada pelo rio, pela linha 
do trem, pelo Quartel de Subsistência Pandiá Calógeras30 e pela avenida 
Dom Helder Câmara, antiga avenida Suburbana, incluindo os conjuntos 
residenciais de Benfica para os ex-combatentes, Casa da Moeda e Tiradentes 
e a rua Professor Frias Villar (Figura 54).

Esta definição, no entanto, não corresponde à construída no imaginá-
rio popular de Manguinhos e especificamente dos moradores do local, que 
apresenta, inclusive, versões diferenciadas entre si. Em uma das versões, a 
área divide-se em dois espaços: os conjuntos habitacionais, que não perten-
ceriam à comunidade de Vila União, e outro ocupado pelas casas do entor-
no, denominado propriamente Vila União, referenciado como ocupação e 
reconhecido como área de favela. Outra definição espacial, defendida pelos 

30 Este quartel foi desativado e em sua área, em 2009, foram construídos novos prédios para abrigar 
uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), uma escola e um conjunto de residências destinadas 
a reassentamento de parte da população deslocada em função do PAC-Manguinhos.
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descendentes do primeiro morador do local, não inclui a rua Professor Frias 
Villar, próxima à Dom Helder Câmara, na Vila União, na medida em que 
quase todas as casas desta rua teriam sido construídas a partir de 1913, antes de 
a comunidade se constituir. Esta primeira ocupação, apelidada inicialmente  
de “barracão” e localizada próximo ao quartel, foi implantada por um migrante 
português, Sr. Costa, que teria construído ali um barraco e uma chácara, 
mediante pagamento de aluguel ao Ministério da Fazenda.

Figura 54 – Imagem aerofotogramétrica da Vila União, 2008

A denominação, segundo alguns moradores, deve-se à origem do terreno, 
pertencente à União (governo federal), e somente teria sido criada a partir da 
ocupação da área em torno dos conjuntos, próxima ao rio e à linha do trem, 
afinada com os termos ‘vila’ e ‘parque’ empregados para designar as moradias 
populares das décadas de 1940 e 1950. Este processo de ocupação compõe a 
lembrança de Augusta da Costa, uma das filhas do Sr. Costa, que nos narrou: 

Meu pai era português e a minha mãe era paulista. Dizem que ele veio pra 
cá em 1913. (...) Aqui tinha pouca casa. Nem era casa, era barraco. Só tinha 
onde eu morava, acho que mais uns dois ou três barracos, que moravam 
outras pessoas. Essas pessoas todas já morreram também. Dessa geração 
que veio pra cá, só quem existe, por enquanto, sou eu. (Costa, A., 2008)
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Segundo a moradora Erzinda da Costa Pereira, parente de Augusta, o 
barraco era de tábua, pois não se podia construir em alvenaria, o que era 
fiscalizado regularmente por um funcionário do Ministério da Fazenda. Em 
suas palavras: “Tinha um fiscal que não dava consentimento pra fazer casas 
de tijolo porque, a qualquer época [o fiscal] vinha (...). Seu Carvalho vinha 
todo o mês ver se... Até o movimento que fazia no barraco ele anotava e 
chamava a atenção do morador” (Pereira, 2008). O controle estabelecido 
pelo órgão público, nesse momento, para impedir a ocupação definitiva é 
semelhante ao detectado nas favelas da década de 1950, o que não impos-
sibilitou a instalação de outros barracos.

O endereço original do conjunto de moradias que hoje compõe a rua 
Professor Frias Villar, segundo a moradora Maria Lúcia Verly da Silva, tinha 
como referência a rua Doze de Outubro, que passou a ser denominada ave-
nida Suburbana e, posteriormente, Dom Helder Câmara, sendo atribuído o 
número 1.442 para o conjunto de casas. Após a legalização do fornecimento 
de luz pela Light, o trecho passou a ser identificado formalmente como rua, 
com numeração específica para cada moradia. 

O processo de ocupação desta área, descrita como rua Professor Frias 
Vilar, ocorreu em várias etapas e de maneira diferenciada. Em um trecho, o 
Sr. Costa teria, segundo Augusta, permitido a instalação de algumas famílias. 
Outro, próximo ao anterior, foi ocupado por iniciativa do próprio quartel, 
que construiu casas de alvenaria para alguns funcionários, seguindo o modelo 
da primeira casa da Figura 55, que foi sendo modificado, posteriormente, 
como se percebe nas demais moradias vistas na mesma foto. 

A construção dos três conjuntos que compõem a Vila União obedece 
a uma lógica diferenciada dos conjuntos habitacionais, como o CHP2 e o 
Parque São José, ou mesmo da liberação de terrenos para assentamento po-
pular. Simboliza a política implementada nos governos Vargas e Juscelino, 
que priorizava grupos específicos para os quais se reconhecia que a habitação 
era uma questão social a ser assumida pelo Estado, como apontado ante-
riormente (Bonduki, 1998). A Fundação Casa Popular construiu os conjun-
tos Tiradentes e Casa da Moeda. Este último leva o nome da instituição, 
sendo destinado a uma parte de seus funcionários. Em meados da década 
foi construído o Conjunto Residencial de Benfica para os ex-combatentes, 
conhecido em Manguinhos como Ex-combatentes, destinado a famílias dos 
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que retornaram da II Guerra Mundial, no fundo do terreno, com instalação 
de uma praça entre os conjuntos. 

Figura 55 – Trecho da rua Professor Frias Villar, Vila União, 2008

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

O conjunto Ex-combatentes marca de forma significativa a memória 
deste espaço, principalmente no que diz respeito às relações estabelecidas 
em torno do poder de polícia e da garantia de segurança, já que grande parte 
dos moradores ainda pertence às Forças Armadas. 

A conjuntura da década de 1950, com a construção de habitações para 
grupos específicos, conviveu com grande ocupação popular dos subúrbios 
impulsionada por diversos fatores, como migração nordestina, remoção de 
favelas de outras áreas e diminuição do poder aquisitivo da população, como 
já apontamos. A área de Manguinhos, que já vinha sendo gradativamente 
ocupada desde a década de 1910, deparou-se também com um rápido cres-
cimento populacional. O início do processo deu-se ao longo da linha do 
trem, alcançando as margens do rio Jacaré somente na década de 1970, pois, 
como nos conta Celso de Freitas (2008), “na beirada do rio a Marinha não 
deixava ninguém construir (...). A Marinha vinha e tirava”. 



145 

A partir da década de 1980, as comunidades populares, em geral, 
tornaram-se visíveis politicamente e buscou-se incorporá-las à cidade, mes-
mo permanecendo com o estigma de favelas, sendo permitido, ainda que 
informalmente, a melhoria das moradias, como se observa na Figura 56, 
que ilustra o processo de substituição gradativa dos barracos de madeira por 
construções em alvenaria e material de caráter mais permanente.

A instalação de Vila União, em torno de grupos de moradias, como estes 
três conjuntos, é característica de uma forma de ocupação que visa a utilizar a 
estrutura destes, como a área de lazer e a escola municipal. A praça no centro 
dos conjuntos, como a escola, é também utilizada por moradores tanto de 
Manguinhos, quanto de outras comunidades do entorno, como da favela do 
Jacarezinho, localizada no lado oposto da avenida Dom Helder Câmara.

Figura 56 – Vila União, trecho junto ao rio Jacaré, s. d. 

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

A adutora da Cedae atravessa também a Vila União, como se observa nas 
Figuras 57 e 58, havendo, inclusive um acesso por uma escada para permitir 
o deslocamento de pedestres entre os edifícios do conjunto.
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 Figuras 57– Conjunto Residencial de Benfica, com o acesso sobre a  
adutora da Cedae, 2008

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

Até o início deste milênio, esta área apresentava contato direto com 
os terrenos das demais comunidades de Manguinhos, tanto pela linha do 
trem e de uma pequena ponte, como pelo cano da adutora que atravessa o 
CHP2, Vila Turismo e Vila União, que funcionava como uma passagem de 
acesso entre as comunidades. Com o avanço dos conflitos entre policiais 
e traficantes, estes caminhos foram fechados, e a ligação entre elas se man-
tém somente pela avenida Suburbana. Na Figura 57 observam-se o cano da 
adutora da Cedae, no trecho sobre o rio Jacaré, e, ao fundo, o Conjunto 
Residencial de Benfica para os ex-combatentes, com o muro divisor entre o 
conjunto, a Vila União e o CHP2. 

Figura 58 – Adutora da Cedae e Conjunto Residencial de Benfica, 2005

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz
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As passagens, como as pontes e vielas, conectadas às comunidades de 
Manguinhos possibilitaram a formação de laços de identidade entre os mo-
radores, constituindo-se como parte de suas memórias e trajetórias. 

Alguns depoimentos, no entanto, apresentam uma postura de segregação 
em relação à moradia e principalmente aos habitantes, diante da diferenciação 
entre os conjuntos e a área do entorno, identificados com o referencial que se 
construiu em torno das favelas. Segundo nos contou Maria Lúcia Silva (2008), 
também moradora antiga, quando criança, existia muito mato e as casas de 
madeira eram conhecidas como “barracão”, o que gerava diferenciação e pre-
conceito pelos moradores dos conjuntos, expresso, por exemplo, nas brigas 
entre as crianças que, como nos narrou, afirmavam: “Ah, você é do barracão, 
eu sou do apartamento, tipo assim, você é pobre, eu sou rica”. 

Esta desavença também é apontada por Celso de Freitas (2008), cria-
do no Ex-combatentes e morador das casas do entorno dos conjuntos em 
Vila União. Para ele, era tudo a mesma coisa. “Tem gente que tem aquele 
narizinho em pé, dali da outra rua (...) mas um dia vai todo mundo para 
o mesmo lugar, todo mundo vai morrer, vai pra o mesmo lugar”. Celso 
defende a igualdade entre os moradores, afirmando: “Eu ficava com raiva 
quando o pessoal daqui [do Ex-Combatente] falava que o pessoal [das  
casas] era favelado”. Mas, ao mesmo tempo, enfatizava: “Isso aqui é favela de 
tijolo”, expondo a distinção estabelecida entre as diversas favelas, entre as 
diferentes áreas de uma mesma favela, entre o barraco e a casa de alvenaria 
e, sobretudo, entre seus moradores. 

Por um lado, alguns moradores dos conjuntos percebem os vizinhos do 
entorno com distanciamento, por outro, alguns residentes da rua Professor 
Frias Villar não se consideram pertencentes à Vila União, na medida em que 
a comunidade apresenta uma trajetória fortemente vinculada ao conceito 
que se construiu em torno das favelas, reconhecendo como Vila União as 
moradias próximas ao rio e à estrada de ferro.

Em relação a esta clivagem, Augusta fez questão de afirmar que o terreno, 
onde ainda mora com alguns membros da família que construíram outras 
casas, não pertence à Vila União, não foi fruto de invasão, e que o pagamento 
do aluguel foi mantido pela família mesmo após o falecimento de seu pai, 
apesar da configuração estrutural da área como um todo se enquadrar na 
definição que delineia, em geral, as favelas.
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Apesar da proximidade com Manguinhos e das vias de conexão existen-
tes até o início da primeira década deste século, a Vila União e os conjuntos, 
como apontamos, constituem oficialmente o bairro de Benfica. Este exem-
plo nos mostra como as políticas públicas e, neste caso, a delimitação das 
áreas internas da cidade, freqüentemente ignoram os moradores e os laços 
de sociabilidade e de identidade construídos por eles. Mesmo pertencendo 
formalmente a Benfica, a Vila União continua apresentando Manguinhos 
e Jacarezinho como referência de comércio, lazer, serviços de saúde, bem 
como laços de amizades entre parte dos moradores. 

Nelson Mandela e Samora Machel: conjuntos da 
Prefeitura e espaços ocupados

 Os conjuntos habitacionais Nelson Mandela e Samora Machel  
(Figura 59) apresentam uma trajetória bastante articulada entre si, apesar de 
se distinguirem no que diz respeito tanto ao processo de ocupação como ao 
perfil atual de cada comunidade, inclusive com diferenciação interna. 

Figura 59 – Comunidades de Manguinhos e Fiocruz, 1990 e 1991 
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Ao longo dos primeiros cinco anos da década de 1990, verificou-se 
uma fase de forte ocupação da região de Manguinhos, tanto encaminhada 
pela Prefeitura, como fruto de iniciativas individuais ou de grupos, na área 
delineada pelo rio Jacaré, canal do Cunha e avenida Leopoldo Bulhões, em 
torno das instalações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e 
da Embratel. Inicialmente foram construídos os conjuntos Nelson Mandela 
e Samora Machel e, em 1995, ocorreu a ocupação de uma parte do terreno 
da ECT, formando, então, a Mandela de Pedra, que será analisa adiante. 

Na Figura 60, pode-se perceber a delimitação dos dois rios, os terrenos 
da ECT, já parcialmente ocupados pela comunidade Mandela de Pedra, e 
ainda os prédios da Embratel, antes da desativação e ocupação da empresa 
que viria ocorrer na primeira década deste século. 

Figura 60 – Imagem aerofotogramétrica de algumas comunidades  
de Manguinhos, 1997

 
Os terrenos ocupados por estas comunidades foram adquiridos da União 

pela ECT em 17 de março de 1943, que, por sua vez, vendeu parte da pro-
priedade (avenida Leopoldo Bulhões n. 520), de 51.000 m², à Embratel, em 
12 de julho de 1982.31 A ECT mantém até hoje um entreposto na avenida 
Leopoldo Bulhões n. 530, mas a empresa de telecomunicações interrompeu 
as atividades na região em dezembro de 2005 (Engelbrecht, 2006). Importa 
ressaltar que a aquisição dos terrenos pela ECT estava incluída na formu-
lação do projeto Park-way Faria-Timbó do mesmo ano. Estas iniciativas, 
que previam a venda de terrenos públicos para instalação de indústrias e 

31 Conforme 18º Ofício de Notas, livro 3.496, fls. 141, de 12 de julho de 1982. Acervo Departamento 
Jurídico Embratel. 
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empresas, bem como para a realização de projetos de urbanização, como 
o do Park-way, confirmam a elaboração de propostas de políticas públicas 
voltadas para investimentos na região na década de 1940, o que, no entanto, 
não se viabilizou como projetos, e sim como ações isoladas. 

Estes dois conjuntos habitacionais construídos pela Prefeitura, no gover-
no de Marcelo Alencar, homenagearam lideranças africanas de movimentos 
contra a segregação social, com os nomes de Nelson Mandela e Samora 
Machel. A moradora Gleide Guimarães (2004) apresentou sua versão para 
a origem dos nomes: 

A denominação dos conjuntos não foi dada a nenhum político brasi-
leiro. A inauguração do Nelson Mandela coincidiu com a libertação 
do Nelson Mandela. O Pedro Porfírio [secretário municipal de Desen-
volvimento Social] pegou a idéia e, coincidentemente um ano depois, o 
Nelson Mandela veio ao Brasil. Então quem deu essa denominação foi 
a Prefeitura. Como estava na mesma gestão, pra continuar falando de 
grandes líderes negros no mundo, ele deu o nome de Samora Machel 
ao conjunto ao lado. 

O morador Paulo César Gomes Moreira, porém, apresenta outra versão 
para a origem dos nomes destas comunidades, da homenagem aos líderes Nel-
son Mandela e Samora Machel, e da relação do movimento de Manguinhos 
com as lutas por direitos e igualdade racial. Ele afirmou “que a comunidade 
é quem dá os nomes”, justificando “que os companheiros negros também 
tinham uma consciência da importância da luta, não só pelas condições de 
vida, mas também pela luta pela igualdade racial” (Moreira, 2008). 

As diferentes versões traduzem as variadas experiências diante de alguns 
acontecimentos e, como discutimos anteriormente, revelam aspirações, 
configuram processos identitários e compõem o leque de possibilidades de 
trajetórias construídas coletivamente. 

Estes conjuntos habitacionais têm sua proposta original articulada à 
idealização de assentamento para moradores da região, em função do risco 
de acidente na adutora cuja tubulação corta as comunidades João Goulart, 
CHP2 e Vila União, do lado oposto da linha do trem, como já menciona-
do. A adutora não era contemplada por reformas desde a década de 1950, 
e havia apresentado um vazamento em 1983, o que teria, segundo alguns 
depoentes, compelido a Cedae a pressionar as secretarias municipais de 
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Obras e Habitação para que estas agilizassem o reassentamento dos mora-
dores da área próxima à adutora. Para este assentamento, que só ocorreu no 
início da década de 1990, foi escolhido o terreno de propriedade da União, 
situado entre o rio Jacaré e a Embratel. Em 1986, o secretário municipal de 
Desenvolvimento Social, Maurício Azedo, havia noticiado o remanejamento, 
“dentro de pouco tempo”, dos moradores da área, levando em conta tanto a 
possibilidade de rompimento da adutora, como o risco de acidente com as 
torres de alta tensão da Ligth, considerado por ele “gravíssimo”, o que, no 
entanto, não agilizou o processo, consolidado somente quatro anos depois 
(Moradores..., 1986). 

As enchentes de 20 e 21 de fevereiro de 1988, no Rio de Janeiro, e o 
incêndio ocorrido no Parque João Goulart, no verão de 1989, alteraram o 
projeto de instalação dos moradores oriundos do Parque João Goulart e do 
CHP2, ampliando a população a ser assentada e redirecionando o foco do 
problema. As ações do governo, no entanto, não responderam à urgência de 
quaisquer dos problemas, como a manutenção da adutora, em negociação 
desde 1983, o assentamento dos desabrigados das enchentes e do incêndio e, 
principalmente, não ofereceu à população a ser atendida nenhuma segurança 
quanto aos que seriam contemplados no assentamento. Diante da demora 
na apresentação, por parte do Estado, de uma solução para o problema, o 
terreno que estava destinado à construção dos conjuntos habitacionais foi 
invadido. Gleide Guimarães, que morou no CHP2 e participou do processo 
de aquisição de moradias que deu origem aos conjuntos Nelson Mandela e 
Samora Machel, ilustrou com sua narrativa os episódios em torno da origem 
das duas comunidades, articulando-a com outros processos de remoção. 

O terreno (...) acabou sendo invadido por muitos moradores de vários 
lugares. Do Jacarezinho, do Arará, do entorno mesmo e de outros 
lugares. Um contava para o outro, então vinha gente até de longe: 
Bonsucesso, Inhaúma... Aí se criou um problema porque corremos o 
risco de perder a possibilidade de morar naquele lugar que a gente já 
vinha negociando desde 83, quando teve um furinho lá na adutora 
que fez um esguicho de água de 15 metros. A gente ficou com medo 
de perder a possibilidade de nossas casas serem construídas ali. Porque 
Manguinhos já tinha sido tão sucateado, que os moradores já estavam 
cansados dessa história de tirar-nos dali e mandar pra Zona Oeste, pra 
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Baixada... E a gente sempre acabava voltando porque mandavam pra 
lugares que não tinham nada! (Guimarães, G., 2004)

A ocupação a que se refere Gleide permaneceu por pouco tempo, pois 
o terreno já se encontrava em obras de terraplanagem encaminhadas pela 
Prefeitura para a construção do primeiro conjunto, o Nelson Mandela. 
Quando o primeiro lote de casas foi concluído, em 1990, ocorreu uma 
nova ocupação pelas vítimas do referido incêndio na comunidade João 
Goulart. Depois de serem retiradas de lá, elas invadiram um terreno próxi-
mo, localizado na comunidade Carlos Chagas, ao lado da Associação dos 
Caminhoneiros (Ascarj), ocupando-o com instalações em barracas de lona, 
substituídas, posteriormente, por barracões em madeira construídos pela 
Prefeitura em caráter de provisoriedade, como mencionado anteriormente, 
quando nos referimos a Varginha, em particular a Green Ville. 

Gleide Guimarães (2004) nos chamou atenção para o papel das asso-
ciações de moradores nesse momento, ao afirmar que: 

Quando nós fomos discutir com as lideranças que coordenavam essa 
invasão, o consenso que se tirou é que todo mundo estava no mesmo 
barco. Não era só resolver o problema de quem estava em área de risco 
por conta da adutora, mas também por conta das enchentes. Então 
na renegociação para ocupação do terreno, pra convencer as pessoas 
a saírem, o governo dizia: “Se não sair o pessoal de lá, a gente não 
constrói nada porque não tem condição”. Aí nessa negociação ficou 
acertado que outras comunidades, de dentro e de fora de Manguinhos, 
viriam ocupar casas nesse projeto Nelson Mandela, o que acelerou a 
construção.

O processo de negociação entre a Prefeitura, a comunidade e os órgãos 
de segurança municipal foi extremamente tenso, como nos narrou Paulo 
Cesar Moreira (2008), uma das lideranças do movimento: 

Não sei como é que apareceu tanta gente. Chegamos a fazer assem-
bléia com quase quinhentas pessoas. Você tinha que subir, era só uma 
entradazinha, (...) cada um com enxada, com pá, ia ocupar. A coisa 
foi acontecendo de uma forma espontânea. Quando eu vi o tamanho 
da coisa, nós vimos o tamanho da ocupação, o clima, aí começou... 
(...) Não existia esse planejamento. Existia a vontade de ocupar um 
terreno pra valer, e aí ganhou aquela dimensão...  
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A negociação, apesar de tensa, acabou favorecendo a construção de uma 
parte do conjunto, porém as construções foram extremamente criticadas 
pela qualidade e o tamanho reduzido das casas.

Em 1991, dando continuidade ao assentamento populacional neste 
trecho, entre o rio Jacaré e o canal do Cunha, foi construído pela Prefeitura, 
outro conjunto que seria ocupado após recenseamento. Foi criado, então, 
o Samora Machel, priorizando moradores das áreas de risco da favela do 
Jacarezinho, ao longo do rio Jacaré, onde seriam realizadas obras. 

Após o cadastramento destes dois grupos de famílias, deu-se o assenta-
mento definitivo nos conjuntos Nelson Mandela e Samora Machel. O grupo 
que havia ocupado o terreno vizinho à Ascarj, no entanto, se recusou a sair 
do local e a se mudar para os dois conjuntos, dando origem à comunidade 
de Green Ville, na Varginha, como descrevemos anteriormente, traduzindo a 
identidade construída em relação ao local de moradia. O processo de identi-
ficação com o local de moradia abarca, também, as relações de solidariedade 
estabelecidas entre os moradores vizinhos, destacado por Gleide, quando 
se referiu à implantação do Nelson Mandela. Segundo ela, foi feito um  
estudo, em que se considerou o critério da vizinhança, e as pessoas tiveram 
a oportunidade de escolher os vizinhos da rua, o que, para Gleide, facilitou 
a permanência das pessoas no local (Martins, 2004).

Para o conjunto Nelson Mandela foi reservada pela Prefeitura uma área 
específica para instalação de quiosques, que, segundo o projeto original, 
seriam adquiridos por moradores para pequeno comércio. Esta proposta 
não acarretou o resultado esperado, pois o governo municipal se limitou 
a entregar as primeiras unidades e não regulamentou o seu uso, sendo o 
espaço apropriado livremente, alterando a proposta original, o que pode 
ser observado nas Figuras 61 e 62. Para a área de comércio foi construído, 
também, um prédio com lojas para ocupação pelos moradores na avenida 
Leopoldo Bulhões, em frente do conjunto. 

Quanto ao tamanho das casas do conjunto Nelson Mandela, João 
Francisco dos Santos, um dos moradores transferidos do CHP2, nos contou 
sua impressão: “Quando eu cheguei aqui e vi as casas, eu achei elas peque-
nas, mas ia fazer o quê? Era um banheiro e um cômodo bom, que a gente 
dividia com um guarda-vestido”. A Prefeitura, na época, segundo ele, não 
autorizou a realização de obras nem a venda do imóvel. Complementando 
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sua narrativa, João afirmou que foi necessário um tempo de negociação com 
o administrador e um pouco de persistência para aumentar a casa, justifi-
cando que a sua moradia no CHP2 tinha sala, quarto, cozinha, banheiro e 
uma ‘varandinha’, e no Nelson Mandela só ganhou um cômodo (Santos, 
2004). De fato, no CHP2, em função da política vigente na década anterior, 
contrária à remoção de favelas, os moradores transformaram os barracos em 
casas de alvenaria e puderam ampliar as construções.

Figura 61 – Quiosques no conjunto Nelson Mandela, 2005 

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Figura 62 – Quiosques no conjunto Nelson Mandela, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
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A ocupação do conjunto deu-se antes mesmo das moradias estarem pron-
tas, ainda com as obras do interior delas, e os moradores foram assentados 
nas casas sem luz. A inadequação do tamanho das casas se reflete também 
no tipo de canalização de água que não suportou a demanda e estourou 
com a pressão, sendo refeita, segundo João Francisco, por um mutirão de 
moradores.

Apesar da orientação, por parte do governo municipal, de que se 
mantivesse o padrão original e de que possíveis obras deveriam atender à 
aprovação prévia, verificou-se rapidamente a alteração das casas, o que se 
pode observar na Figura 63, com ampliação vertical em várias delas. 

Figura 63 – Conjunto Nelson Mandela, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cuz/Fiocruz

No trecho às margens do rio Jacaré, em direção ao canal do Cunha, 
segundo José Ricardo de Araújo, técnico da Prefeitura, construíram-se cerca 
de 30 casas que foram arrastadas em uma enchente no rio, passando então a 
ser considerada área não edificante. Foi proposta, segundo Gleide Guimarães 
(2004), a implantação de um bosque, que não foi levada adiante. A Prefeitura 
não se incumbiu do plantio, cedendo mudas de árvores para os moradores, 
que deveriam, então, concretizar a proposta governamental. Esta proposição, 
coadunada com a proposta de reflorestamento de áreas não edificantes, estava 
desvinculada das necessidades da comunidade, como ressaltou Gleide. 
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Após a ocupação oficial, o trecho ao longo do rio Jacaré em direção ao 
canal do Cunha foi sendo ocupado gradativamente com construções em 
alvenaria, ao lado de outras com estrutura bastante precária, inclusive em 
palafitas nas margens do rio (Figuras 64, 65, 66 e 67), instituindo a segunda 
fase de constituição do Nelson Mandela, distinta da original e com fortes 
características de favela. 

Figura 64 – Moradias do conjunto Nelson Mandela à margem do  
rio Jacaré, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

Figura 65 – Moradias do conjunto Nelson Mandela no encontro do  
rio Jacaré com o canal do Cunha, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz



157 

Figura 66 – Moradias no conjunto Nelson Mandela em terreno ocupado 
próximo ao rio Jacaré, 2003 

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Figura 67 – Moradias no conjunto Nelson Mandela, em terreno ocupado 
próximo ao rio Jacaré, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

A propriedade da terra constituiu uma questão importante também 
para estas comunidades. No caso do Nelson Mandela, a proposta formula-
da era que o conjunto seria construído com recursos financeiros do Banco 
Interamenicano de Desenvolvimento (BID), negociados a fundo perdido, 
sem ônus para os moradores, segundo Gleide Guimarães (2004). Entretanto, 
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posteriormente, “foram realizadas cobranças e a comunidade ficou dividida 
quanto ao pagamento das casas. Alguns sabiam, mas quem não sabia se 
apavorou, ficou com medo de ter que pagar e acabou abrindo mão da casa”. 
João Francisco dos Santos (2004) confirmou a versão quanto à divergência 
nas negociações: 

Logo depois veio uma reunião com a Marlene [assistente social]. A 
gente ia pagar 10% sobre o salário mínimo pelas casas. O pessoal 
começou a pagar, mas depois se revoltou e desistiu. Pensaram assim: 
Perdi minha casa pra ganhar um cômodo aqui, e ainda vou ter que 
pagar? Também nunca mais cobraram nada... 

Para Gleide, esta divergência dificultou a aquisição do título de pro-
priedade, e o fato de morar no local passou a constituir-se como comprova-
ção de posse da moradia. Neste sentido afirmou: “Eu não tenho nenhum 
documento de propriedade da casa, mas eu posso comprovar que eu moro 
lá porque tenho contas e tal” (Guimarães, G., 2004). Vários moradores re-
tornaram para o CHP2, insatisfeitos com a moradia ou com a possibilidade 
de venda ou aluguel da casa. 

Segundo Marcia Garrido (2009), arquiteta vinculada à Prefeitura, a 
regularização fundiária deste tipo de propriedade é bastante complexa, pois 
envolve custos em cartório e pagamento de impostos, o que acaba provocando 
o desinteresse do morador para obter o documento e legalizar a moradia. 

Inicialmente o conjunto Nelson Mandela era reconhecido como um 
lugar tranqüilo, porém, ao longo dos primeiros anos deste século, transfor-
mou-se em uma comunidade extremamente violenta, dada a ocupação por 
grupos de traficantes rivais e o constante confronto com a polícia e também 
para manter o ponto de comércio. O espaço físico, assim como o trânsito 
de carros passaram a ser vigiados por estes grupos, que chegavam, em alguns 
momentos, a colocar barreiras com terra, pedras e ferro, para impedir a ação 
da polícia, o que alterou bastante a disposição original e principalmente a 
vida na comunidade.

A experiência acumulada com as negociações com a Prefeitura durante 
a construção da comunidade Nelson Mandela e a insatisfação gerada com o 
tipo de habitação levaram os futuros moradores do conjunto Samora Machel, 
a maioria oriundos do Jacarezinho, a estabelecerem maior participação e 
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acompanhamento, traduzidos em exigências quanto ao tamanho e a quali-
dade das habitações, como nos apontaram Gleide Guimarães e Consuelo 
Nascimento, testemunhas do processo.

Comparando estas duas comunidades e aquelas criadas anteriormente 
em Manguinhos, principalmente o CHP2, João Goulart e Vila Turismo, 
originadas de processos de remoção, que caracterizavam a década de 1950, 
Gleide ressaltou que: 

O conjunto Nelson Mandela foi um projeto-piloto, diferenciando 
um pouco da proposta de remoção de moradores. O que a gente via 
anteriormente eram moradores retirados daqui e levados pra Zona 
Oeste e tal, pra algumas casas até melhores, maiores, mas eles não 
ficavam lá porque eram apenas casas. A intenção do Nelson Mande-
la, embora as casas não correspondessem à metragem necessária de 
a gente habitar com qualidade de vida, era de que se construísse um 
bairro proletário. Ele não tem só casas, na frente dele tem um centro 
comercial que já nasceu como centro comercial, não foram as casas que 
se transformaram em tal. O prédio da escola e o da creche já estava lá 
separado. Depois da Leopoldo Bulhões tem campos de futebol, lá atrás, 
onde tem uma pracinha meio abandonada, era pra ser na verdade um 
anfiteatro, com aquelas escadas e um palco no meio. Havia propostas 
de colocação de uma rádio comunitária e o campo de futebol seria 
uma quadra polivalente. (Guimarães, G., 2004)

O processo de remoção dos moradores do Jacarezinho para o conjunto 
Samora Machel enfrentou alguns problemas, pois no Jacarezinho havia uma 
área constituída de barracos e outra de casas de alvenaria, apesar de localiza-
das em áreas de risco. Como ressaltou Dulcinéia da Silva Lopes (2005), 

Muitas pessoas levaram prejuízo. Algumas pessoas tinham casas de 
dois, três andares, com dois, três quartos em cada andar, com cozi-
nha, banheiro, essas coisas todas. A casa aqui [no Samora Machel] 
tinha apenas 35 m² construídos. Tinha uma área nos fundos e uma 
na frente, que, com o passar do tempo, virou quarto mesmo para 
os filhos. 

O reassentamento abarcou tanto moradores que não eram proprietários, 
como os que pagavam aluguel, ou dividiam o espaço com outras famílias, 
ou ainda residiam em casas cedidas por parentes, como é o exemplo de 
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Dulcinéia da Silva Lopes, que, em virtude da remoção, mesmo não tento 
uma moradia própria, recebeu uma casa, como nos contou: 

Muitas pessoas lucraram e eu também lucrei. Eu não tinha casa ne-
nhuma, morava na casa da sogra. Pessoas que moravam nos barracos 
cá por baixo, perto do campo do Abóbora, e outras que moravam 
de aluguel, todos lucraram. Quem morava de aluguel também teve 
direito a uma casa. Todo mundo que morava teve direito a uma casa. 
(Lopes, 2005) 

Este processo de remoção de área de risco, que se repetiu em Mangui-
nhos a partir de meados da década de 1990, acabou gerando um tipo de 
ocupação com expectativa de ganhar uma casa ou indenização. 

O conjunto Samora Machel apresentava poucas áreas livres e não se situ-
ava próximo às margens de rios, o que dificultou a ocupação por construções 
precárias, como ocorreu em Nelson Mandela, apesar de apresentarem a estru-
tura original bastante alterada pelo crescimento vertical como se observa na  
Figura 68. Os espaços ocupados depois da construção do conjunto localizam-se 
na entrada da comunidade, próxima à avenida Leopoldo Bulhões. A Figura 69 
retrata uma imagem da praça Maria Emanuela nessa área, vislumbrando-se o 
tipo de construção em alvenaria com crescimento vertical.

Figura 68 – Conjunto Samora Machel, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz
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Figura 69 – Praça Maria Emanuela, conjunto Samora Machel, 2003

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

O conjunto Samora Machel apresenta, ainda, uma característica dife-
renciada do Nelson Mandela, pois as casas foram distribuídas em quadras, o 
que permitiu a estruturação de pequenas vilas individualizadas (Figura 70). 
A construção de uma creche sob responsabilidade da Prefeitura também foi 
uma conquista dos moradores deste conjunto.

Figura 70 – Conjunto Samora Machel, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz
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Mandela de Pedra: ocupação, pobreza, enchentes e 
incêndios 

A partir de 1995 a área localizada próxima ao conjunto Nelson Mandela, 
às margens do canal do Cunha, em um terreno pertencente à ECT, começou 
a ser invadida formando a comunidade Mandela de Pedra, também conhe-
cida como Mandela II, no espaço que pode ser observado na Figura 71. 

Figura 71 – Comunidades de Manguinhos e Fiocruz, 1995

Esta ocupação ocorreu, em sua maioria, por iniciativa de indivíduos 
isolados e, segundo Gleide Guimarães seguia a idéia “de invadir para ganhar 
casa”, baseada no pressuposto de que as pessoas que ocupassem os terrenos 
seriam cadastradas pelo governo para assentamento, mesmo que em outra 
comunidade, como aconteceu no início da década de 1990. Várias propostas 
habitacionais e urbanísticas haviam sido encaminhadas e discutidas com o 
poder público, inclusive com participação da Fiocruz, não sendo, porém 
viabilizadas. Construíram-se, então, moradias tanto de alvenaria como so-
bre palafitas instaladas às margens do canal do Cunha. A rua principal foi 
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denominada, ironicamente pelos moradores, de avenida Atlântica, como 
alusão a uma importante rua do bairro de Copacabana, na Zona Sul, área 
valorizada da cidade. 

O terreno ocupado por Mandela de Pedra era utilizado, anteriormente, 
como espaço de brincadeiras das crianças das comunidades vizinhas, Samora 
Machel e Nelson Mandela, como nos contou o morador Josué dos Santos 
Moreira (2004): “Quando eu era moleque, a gente ia brincar lá, ia caçar, 
matar camaleão, e já tinha aquelas pedras”.

A partir de 1995 a denominação das comunidades da área passou a 
se referir à luta de grupos pela permanência nos espaços invadidos, através  
da incorporação de parte dos nomes das comunidades vizinhas, ou mesmo da 
empresa invadida para ocupação dos terrenos. Mandela de Pedra, também 
conhecida como Mandela II, é uma destas comunidades, que, sendo contígua 
a Nelson Mandela, carreou parte de sua denominação. 

Josué dos Santos Moreira (2004), que, ao longo de sua vida morou em 
várias comunidades de Manguinhos, participou da primeira ocupação de Man-
dela de Pedra, que, segundo ele, era originalmente denominada Vila Miséria, 
diante da realidade ali vivenciada. O nome não se consolidou e foi substituído 
por Mandela de Pedra, em associação com a característica pedregosa do terreno, 
que dificultou, mas não impediu a ocupação. Josué descreveu a configuração 
da área, afirmando que “algumas [pedras] só não foram retiradas por causa 
do tamanho. Muitas foram enterradas, a gente mesmo enterrou. Cavamos 
com picareta, com enxadão, pra poder deixar os terrenos planos e construir 
em cima, fazer os barracos”. Gleide Guimarães (2004), discordando de Josué 
afirmou que “o nome Mandela de Pedra foi uma questão de resistência”. As 
duas versões refletem, certamente, a diferenciada inserção de cada um nas 
conquistas dos moradores das comunidades e apontam para a importância 
dos contextos que definem a denominação deste tipo de espaços.

Quando ocorreu a ocupação, a área invadida não era utilizada pela ECT, 
e a parte lateral e a dos fundos do terreno da empresa não apresentavam 
muros de delimitação. Segundo alguns moradores, era um terreno baldio 
com uma construção em ruínas. 

Uma jovem moradora, Cristiane Pacheco Pina, nos narrou que seu pai, 
ao saber do que estava acontecendo, “foi lá, viu que o terreno estava mesmo 
sendo invadido, aí pegou um pedaço de terra e construiu uma casa”. Foi 
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com espanto que, com oito anos, chegou com o pai ao terreno. Assim nos 
descreveu: “Lá era muito mato, muita árvore, muitas ruínas, casas desabadas, 
e uma trilha. Eu me assustei com aquilo: ‘Meu pai, pra onde é que eu estou 
indo? O senhor está me levando pra o meio do mato, pra eu morar na roça?’ 
Aí ele: Não, calma, calma, a gente já vai chegar” (Pina, 2005).

Pessoas de diversos lugares tomaram posse de trechos da área, delimitan-
do espaços com madeira, fita, tijolos para cada ocupação. Demarcavam um 
determinado espaço e construíam com o material provisório que conseguis-
sem, pois o processo teria de ser rápido para que outros não se apropriassem 
da área. O esgoto das casas, em vários trechos, escoava sem canalização e 
em outros era conduzido diretamente para o canal do Cunha. A luz, inicial-
mente bem fraca, foi posteriormente melhorada com a instalação de relógio 
comunitário, comum neste tipo de localidade (Pina, 2005). 

Na realidade, Mandela de Pedra era constituída por dois trechos, 
sendo um deles conhecido como ‘Batcaverna’, relacionado, diretamente, 
ao tráfico de drogas em Manguinhos. Alguns moradores indicaram que 
foi, inicialmente, criada uma espécie de cabana como esconderijo para um 
traficante, situada nas margens do canal do Cunha. Por ser coberta com 
uma lona preta, recebeu, então, a designação de Batcaverna. Em seguida 
outros grupos foram ocupando a área do entorno, avançando nos terrenos 
da ECT até a avenida Leopoldo Bulhões.

Isabel Cristina Martins, moradora e pesquisadora deste projeto na 
Fiocruz, acrescentou algumas questões ao processo de constituição desta 
comunidade. Relacionou-o ao Movimento dos Sem-Teto na Zona Oeste, 
caracterizando-o como um movimento “das pessoas que vivem invadindo 
áreas, construindo favelas, criando suas rendas” (Martins, 2004). Na realida-
de, seriam pessoas originárias de outros locais, que adquiriram experiência 
no processo de ocupação, conquista e venda do terreno, típica da década de 
1990 no Rio de Janeiro. Para Isabel, “são pessoas que têm por especialidade 
invadir áreas para criar favelas, para criar todo um processo de remoção que, 
na verdade, não é remoção, é uma forma de indenização”. E acrescentou:  
“o Mandela de Pedra é o maior exemplo disso” (Martins, 2004). 

Como moradora participante das discussões sobre habitação e urbani-
zação na área de Manguinhos, Isabel expõe seu sentimento em relação ao 
oportunismo de alguns grupos.



165 

Eu fiquei muito revoltada com o meu romantismo, quando percebi 
que aqui em Manguinhos também havia essa característica. Aqui 
também havia os grileiros, os ‘gateiros’, os vagabundeiros’, todos os 
‘eiros’ que em geral são liderados por alguém de dentro de algumas 
das associações de moradores. (Martins, 2004) 

Além disso, algumas comunidades, como ocorreu no Mandela de Pedra, 
conjugam o oportunismo desse grupo de pessoas com a ineficiência do Es-
tado e a inadequação de propostas oficiais, no que diz respeito à construção 
de conjuntos cujos custos não podem ser sustentados por alguns moradores. 
Nesse sentido, Isabel ressaltou a existência de dois grupos diferentes: os 
oportunistas e os que não possuem renda para adquirir uma moradia. 

Com relação ao segundo grupo, ela colocou, ainda, que o problema não 
se resolve com a remoção e assentamento dos moradores “se eles não tiverem 
renda. Porque eles vão vender o apartamento deles pra outras pessoas e vão 
criar uma favela em outro lugar. Como é que eles vão morar naquilo bonito, 
tudo encanado, sem dinheiro pra pagar as contas?” (Martins, 2004). Há, 
ainda, os que assumem a responsabilidade com a compra para, em seguida, 
repassá-la ao real proprietário, já cadastrado para aquisição de outra casa. 
Desta forma, este acaba adquirindo dois imóveis e procede, então, à venda 
ou aluguel da segunda propriedade. Existem também os que constroem 
uma falsa casa durante o processo de realização do cadastro para aquisição 
da moradia e os que movem uma ação de despejo de casas alugadas para 
obter indenização através da desapropriação. Como se pode observar, várias 
situações ilícitas podem ser identificadas neste processo. 

Mandela de Pedra é uma das mais insalubres comunidades de Mangui-
nhos. Para o morador Eduardo Alves dos Santos, “é como se fosse um pedaço 
da África”, o que julga ser uma incoerência, pois “nem parece que fica ao 
lado da avenida Brasil, porta de entrada do Rio” (Um pedaço..., 2004). As 
Figuras 72, 73 e 74 retratam o quadro de insalubridade da comunidade em 
2009, quando uma parte foi demolida para a implantação do PAC, com 
proposta de alteração deste perfil. 

Além do esgoto, canalizado somente na rua principal, que também 
é a única asfaltada, a população conviveu, até agosto de 2004, com forte 
emissão de gases provenientes da Refinaria de Petróleos de Manguinhos  
S. A., altamente poluidora ambiental, responsável por doenças respiratórias 
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e epidérmicas. A interrupção das operações de refino é justificada pela em-
presa devido à alta dos preços internacionais do petróleo na época, e não à 
violência e às constantes invasões, tampouco estaria relacionada a questões 
sociais e de saúde pública (Ameaça..., 2005).

Figura 72 – Trecho de Mandela de Pedra, 2009 

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

Figura 73 – Beco com moradias em Mandela de Pedra, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
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Figura 74 – Trecho de Mandela de Pedra às margens do canal do Cunha, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

 A descrição de Dulcinéia da Silva Lopes (2005), agente de saúde do 
Programa Saúde da Família (PSF), que atua na comunidade e mora no Sa-
mora Machel, traçou um quadro de profunda insalubridade: “Eu trabalho 
numa parte que é palafita, o barraco está dentro do rio. Não tem banheiro. 
Tem um buraco no qual fazem as necessidades. Aquilo cai direto dentro do 
rio, aquele lamaçal. E ainda tomam banho ali!”.

Acrescentou ainda: 

Você pode colocar dez equipes de Saúde da Família ali dentro, mas 
não vai conseguir resolver o problema de Mandela de Pedra. Tem um 
médico, um enfermeiro, uma técnica de enfermagem e seis agentes de 
saúde. Nós não damos conta e nem vamos dar conta dessa população 
porque o problema deles é socioeconômico, é ambiental. (...) Fica di-
fícil trabalhar a promoção de saúde numa localidade como Mandela 
de Pedra, que já é doente. 

Isabel Martins, em sua narrativa demonstrou indignidade quanto à 
situação de saúde a que estão expostos os moradores desta área específica. 
Apontou seu esforço em participar da mudança do quadro ao longo do 
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período em que atuou em uma ONG na comunidade, bem como a expec-
tativa de gerar nos alunos consciência crítica e identidade com o local de 
moradia, ressaltando a realidade vivenciada pelos jovens que moram em 
Mandela de Pedra: 

Como é que eu vou dizer pra esses alunos, que moram naquelas casas 
de 10 m2 no máximo, que o melhor lugar no mundo é o lugar onde 
eles moram? Eu posso dizer pra eles, dentro do conhecimento, que a 
gente pode brigar, lutar juntos pra transformar esse lugar num lugar 
melhor. Agora, o melhor lugar do mundo não vai ser nunca, sinto 
muito! (Martins, 2004)

Complementou sua narrativa observando a situação de saúde da co-
munidade, afirmando:

Não tem como transformar o Mandela de Pedra no melhor lugar do 
mundo! Não dá, não tem sentido! Com pessoas morrendo lá de tu-
berculose, de Aids, de alcoolismo, drogas, depressão... (...) As crianças 
não crescem, não se desenvolvem. As mulheres abortam, quando não 
abortam espontaneamente, abortam na marra porque não têm outro 
jeito. Os adolescentes vão morrendo porque estão à toa e acabam no 
tráfico mesmo. (Martins, 2004) 

Além da situação de insalubridade, Mandela de Pedra vivenciou incên-
dios que arrasaram trechos, agravando o quadro de abandono dos mora-
dores, como o que ocorreu em setembro de 2000, cuja destruição pode ser 
visualizada na Figura 75. 

Figura 75 – Trecho de Mandela de Pedra após o incêndio, 2000

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/ Fiocruz 
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Comunidades Embratel/Samora II, Vitória de 
Manguinhos/Conab e Embratel/Nova Mandela:  
empresas desativadas e ocupação instalada

Este grupo de comunidades é fruto de um tipo de ocupação associada à 
tentativa de garantia de propriedade da terra ou de indenização, seguindo a 
mesma lógica que orientou a constituição da maior parte das áreas favelizadas 
no final da década de 1990. Em Manguinhos, nesse momento, observou-se 
um amplo movimento de apropriação de terrenos e prédios de empresas 
públicas e privadas, como a Conab e Embratel (Figura 76), na medida em que 
não existiam mais áreas livres a serem ocupadas e a densidade demográfica 
permanecia em crescimento. 

Figura 76 – Comunidades de Manguinhos e Fiocruz, 2005 

A violência instalada, com a ampliação do poder do comércio ilícito de 
drogas e a desvalorização econômica da região, estimulou a desativação e 
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a transferência de várias empresas instaladas tanto em Manguinhos, como 
nos bairros vizinhos de Jacarezinho e Benfica.32 O processo de desocupação 
e abandono de prédios, além do estabelecimento do usucapião urbano em 
2001, de acordo com a legislação federal que regulamentou a legalização de 
ocupações e de loteamentos irregulares, favoreceu a ocupação ou sucatea-
mento das instalações originais e o crescimento da densidade populacional 
em Manguinhos nos últimos anos. 

A ocupação de prédios públicos e privados, como da Embratel, da Co-
nab e da CCPL, expõe, mais uma vez, o descaso do Estado diante do déficit 
habitacional da cidade do Rio de Janeiro, assim como sua incapacidade de 
formular propostas urbanísticas e habitacionais consistentes, ao menos no 
que diz respeito a Manguinhos. 

Ao contrário do que havia ocorrido nos conjuntos Nelson Mandela 
e Samora Machel, estas ocupações (comunidades Embratel/Samora II, 
Vitória de Manguinhos/Conab e Embratel/Nova Mandela) não tiveram a 
intermediação ou a condução do Estado, na verdade, foram encaminhadas 
por grupos de moradores e até mesmo por integrantes de grupos ligados 
ao tráfico de drogas. Na comunidade Embratel, também conhecida como 
Samora II, da mesma forma que se verificou em Mandela de Pedra, a 
implantação não foi fruto de proposta do governo, apesar da existência, 
desde 2000, de negociação entre a Prefeitura e a empresa Embratel para o 
desmembramento do terreno. A constituição da comunidade Vitória de 
Manguinhos, denominada também Conab, como nos narrou uma liderança, 
teria se dado por meio de negociação direta com a empresa, por solicitação 
do grupo que liderou a ocupação. 

A comunidade Embratel/Samora II ocupa uma área contígua à Samora 
Machel, em terreno que pertencia à Embratel, por isso era conhecida tan-
to pelo nome da comunidade vizinha como da empresa. Foi organizada, 
segundo depoimento de alguns moradores, pelas lideranças vinculadas ao 
tráfico de drogas, que utilizaram inicialmente os prédios para guarda de 
drogas e, em seguida, passaram para a instalação de casas, cadastrando os 
interessados, indicando os futuros moradores e coordenando a ocupação. 

32 O processo recente de desocupação da área de Manguinhos por indústrias e empresas foi fruto 
de instigante análise formulada por Heitor Ney Mathias da Silva (2008) em sua dissertação de 
mestrado.  



171 

O arruamento seguiu um desenho de distribuição física das moradias em 
becos e vielas se assemelhando a um labirinto, o que beneficia a circulação 
dos que conhecem a área. 

É importante ressaltar que alguns projetos governamentais que se 
baseiam no alargamento e na pavimentação das vias de acesso ao interior 
de áreas de favelas procuram facilitar o trânsito e dificultar o tráfico de 
drogas, a exemplo do que ocorreu na Varginha, na própria Manguinhos, 
como apontamos anteriormente. Na opinião de um morador: “Quando o 
governo vem e arruma as coisas, alarga, tira beco, alarga rua, e tal, facilita o 
trânsito, principalmente de carro” (2005).33

Um dos moradores explicou a forma de seleção das famílias contem-
pladas e a participação de traficantes no processo: 

Fizeram uma reunião na praça (...), cadastro tudo direitinho, número 
de pessoas dentro da casa. Uma casa que tinha mulher, filho e mari-
do podia ficar numa casa menor. Uma casa que tinha uma penca de 
filharada ficava num espaço melhor (...). E perguntavam às pessoas 
se elas tinham condição de construir e negociavam o parcelamento 
do material de construção com as lojas. E então a pessoa que ia  
para lá tinha a garantia que ia ter o material de construção, mas ela 
tinha que pagar porque o compromisso era todo alinhavado pela 
boca. (2005)34

A ‘boca’, como é conhecido, em várias favelas cariocas, o local de venda 
de drogas, é também, no caso destas comunidades de Manguinhos, o lugar 
onde várias questões são resolvidas, inclusive problemas pessoais. O mes-
mo morador nos falou sobre esta relação, exclamando: “A gente pensa no 
bandido, bandido sanguinário. Ele é tudo isso, mas além de ser tudo isso, 
ele é também um morador! Sabe das dificuldades das pessoas que estão lá, 
então tenta dar um jeito” (2005).35 

Esta discussão é extremamente densa e, como já mencionado, não ire-
mos travá-la neste estudo, mas ressaltamos que parte dos traficantes mora 

33 Esta entrevista não segue os padrões de referência adotados neste estudo para proteger o entrevis-
tado, diante da insegurança que algumas declarações poderiam lhe trazer.

34 Esta entrevista não segue os padrões de referência adotados neste estudo para proteger o entrevis-
tado, diante da insegurança que algumas declarações poderiam lhe trazer. 

35  Esta entrevista não segue os padrões de referência adotados neste estudo para proteger o entrevis-
tado, diante da insegurança que algumas declarações poderiam lhe trazer.
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nas comunidades e participa dos movimentos culturais, induzindo, inclu-
sive, como ressaltou Maria Lúcia Petersen (2008) “novos comportamentos 
e culturas (vestimenta, música, dança)”. Além disso, no que diz respeito ao 
poder desses grupos diante da comunidade, Petersen acrescentou que eles 
exercem “um papel que se confunde com o poder”. Embora não consigam 
com isso necessariamente o apoio da população, acarretam uma perda da 
referência entre “polícia-legalidade-segurança, no sentido mais amplo”, na 
medida em que este papel passa a ser assumido por tais grupos.

Sobre as negociações estabelecidas para a ocupação desta primeira parte 
do terreno da Embratel, outro morador narrou que: 

A organização da [comunidade] Embratel foi uma coisa bem dura (...) 
com reunião, investigação... A pessoa que pleiteava a casa dizia onde 
estava morando. Ela tinha que provar que tinha necessidade de morar, 
de ter um espaçinho no terreno. Tinha gente que morava no Mandela 
de Pedra, mas tinha casa no [Nelson] Mandela. Tinha casa no [Nelson] 
Mandela, mas queria ter a outra. (...) O pessoal aproveitou o cadastro 
que sobrou de Green Ville. Passaram dois anos lentamente... (2005)36

Por imposição dos grupos que coordenaram a ocupação, as casas somen-
te poderiam ser em alvenaria, o que, para alguns moradores, inviabilizou 
a construção, pois não tinham condições de arcar com o custo, como nos 
contou um morador:

Quando eles invadiram, a ordem foi que em três meses construíssem 
em tijolo. Tem terreno que está até hoje na fundação, não teve dinheiro 
pra construir! Quem vive de salário mínimo não tem dinheiro pra de 
repente levantar nem quatro paredes que sejam! Quem levantou, ou 
se estrangulou de alguma forma ou pegou empréstimo, deu seu jeito 
pra levantar ou então já tinha esse dinheiro pra fazer isso. (2004)37

Além da dificuldade de pagamento, um morador acrescentou que “muitos 
não puderam ocupar essas casas porque dizem que lá é alagado, que tem muito 
mosquito, que é lugar de desova, de acertos” (2004).38 Em virtude de proble-

36 Esta entrevista não segue os padrões de referência adotados neste estudo para proteger o entrevis-
tado, diante da insegurança que algumas declarações poderiam lhe trazer. 

37 Esta entrevista não segue os padrões de referência adotados neste estudo para proteger o entrevis-
tado, diante da insegurança que algumas declarações poderiam lhe trazer.

38 Esta entrevista não segue os padrões de referência adotados neste estudo para proteger o entrevis-
tado, diante da insegurança que algumas declarações poderiam lhe trazer.
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mas referentes à instabilidade das moradias, algumas pessoas abandonaram os 
terrenos, que foram ocupados por outras. Em nossa primeira visita, em 2005, 
presenciamos o início da ocupação com poucas casas construídas e poucos 
moradores instalados, como retratam as Figuras 77 e 78. Em 2008, as casas já 
estavam mais estruturadas e não havia mais terrenos desocupados. 

Figura 77 – Terreno da Embratel/Samora II, 2005

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Figura 78 – Terreno da Embratel/Samora II com expansão vertical, 2005

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz



174 

Vitória de Manguinhos/Conab, situada na calçada oposta à sede da 
ECT e, portanto, também às demais comunidades deste conjunto, resul-
tou da ocupação dos galpões desocupados da antiga Conab. Tal ocupação, 
iniciada em novembro de 2002, seguiu a lógica específica deste grupo de 
comunidades, com migração entre as localidades vizinhas. Um grupo da 
Mandela de Pedra e outro que vivia próximo à linha do trem, por estarem 
instalados de forma precária e até mesmo em palafitas, decidiram ocupar 
os galpões abandonados. 

Uma liderança deste movimento, Julio César Soares Aragão (2003), 
fundador e membro-diretor da Associação de Moradores e Amigos de Vitó-
ria de Manguinhos, nos narrou o processo de ocupação da área, propondo 
a divisão e instalação das famílias nos terrenos da Conab aproveitando a 
estrutura dos galpões.

Antes da ocupação já havia ocorrido uma depredação do imóvel, com 
retirada do telhado e das janelas, por moradores da Mandela de Pedra, o 
que, segundo Júlio César, estimulou a ocupação. Os galpões, com paredes 
altas, e as instalações de água e esgoto existentes facilitaram a edificação de 
casas menos precárias que as de outras comunidades. As Figuras 79, 80, 81 
e 82 mostram parte do perfil da comunidade em 2005.

Figura 79 – Fachada da comunidade Vitória de Manguinhos/Conab, 2005 

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz
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Figura 80 – Comunidade Vitória de Manguinhos/Conab, a partir do piso 
superior de um dos galpões, 2005

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Figura 81 – Comunidade Vitória de Manguinhos/Conab, 2005 

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

As lideranças de Vitória de Manguinhos/Conab organizaram uma 
associação de moradores que, segundo seus membros, foi legalizada no dia 
10 de janeiro de 2003, data assumida como oficial para a fundação da co-
munidade. Foi elaborado um recenseamento das famílias a fim de organizar 
a ocupação, com a expectativa de assentar cerca de 1.300 pessoas com uma 
média de três moradores por casa, o que significaria contemplar aproxima-
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damente um total de 450 famílias, o que não correspondeu ao número real, 
bastante superior. Segundo Júlio César Soares Aragão, a associação buscou 
não ceder espaço para especulação, porém no início não houve controle, o 
que gerou diferença no tamanho das casas. 

Quem chegou primeiro pegou a maior área, quem chegou depois fi-
cou espremido nas áreas menores, as piores áreas. E não houve briga, 
disputa entre as pessoas por causa das áreas porque quem pegou no 
início, acreditou! Quem veio depois, veio na força daqueles que já 
estavam aqui. Então os que estavam desde o início têm uma área boa, 
a área construída é boa, já estão até morando bem. Agora, as pessoas 
que vieram depois e ficaram com a área mais espremida também são 
muito felizes porque têm um lugarzinho aqui. (Aragão, 2003)

Figura 82 – Comunidade Vitória de Manguinhos/Conab, com galpão  
original ao fundo, 2005

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

Ao contrário do processo de ocupação da Embratel, em que ocorreu um 
enfrentamento entre a empresa e os moradores, no caso da Conab, houve a 
preocupação, segundo Júlio César, em ocupar a área legalmente, afirmando 
que foi o próprio presidente da companhia que estimulou o estabelecimento 
de um processo judicial de reintegração de posse. Explicando o processo, 
ele acrescentou:
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Os moradores de Vitória de Manguinhos são oriundos de Mandela 
de Pedra. Os do Nelson Mandela, Samora Machel vieram depois. 
São pessoas que moravam de aluguel e vieram pra cá, pediram um 
pedaço pra construir e construíram. Então todo morador daqui 
é um futuro proprietário, ninguém paga aluguel pra ninguém. 
(Aragão, 2003).

No momento da ocupação já havia um projeto de doação do terreno 
para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, com fins de assentamen-
to. Porém, o Estado vem elaborando suas propostas com atraso e, por isso, 
quando tentaram iniciar a negociação com os moradores, eles já estavam 
instalados. Como não havia garantia de que os que já estavam no local 
fossem beneficiados, estes optaram por não desocupar o terreno. Na nego-
ciação, segundo nos contou Julio César, indagaram à Prefeitura: “Vai fazer 
uma obra aqui em quanto tempo? E em quanto tempo vai poder realocar 
essas famílias aqui?”. Como a instituição não apresentasse uma solução, 
resolveram tomar uma posição: “Então deixa a gente como está, nós vamos 
fazer a obra aqui e depois vocês entram com a água e esgoto, fora outras 
coisas” (Aragão, 2003). 

A implantação dos serviços públicos, como fornecimento de água, luz 
e coleta de lixo, foram paulatinamente negociados. O esgotamento sanitá-
rio foi adaptado a partir do sistema original da Conab, que já era lançado 
no canal do Cunha. O atendimento médico ambulatorial e a inscrição da 
comunidade no Programa de Saúde da Família foram possíveis a partir da 
criação da associação de moradores, que deu à comunidade uma inscrição 
municipal (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ) e a possibilidade 
de legalização das moradias.

As ruas, na realidade, pequenos becos, inicialmente seguiam uma ordem 
numérica de 1 a 9, de acordo com projeto estabelecido pela companhia de 
energia elétrica Light, o que foi alterado para nomes de moradores ou de 
famílias, na busca da construção de uma identidade coletiva: a rua 9 passou 
a ser chamada de rua Peçanha, a rua 1, de rua Feliciano, local em que a 
maioria das pessoas pertence à família com esse nome. 

A comunidade mais recente, Embratel/Nova Mandela, foi denominada 
inicialmente Nova Era, mas teve o nome alterado devido à solicitação de 
representantes da Igreja Protestante, segundo uma das lideranças, Leonardo 
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Januário da Silva. Originou-se da ocupação de uma área pertencente à Em-
bratel onde ainda não havia moradias, próxima ao terreno da ECT. 

Esta área da empresa constituía-se como parte de um projeto de desmem-
bramento do terreno para construção, pela Prefeitura, de mil residências 
populares. Devido ao indeferimento da proposta em 2003, à interrupção das 
negociações com a Prefeitura e aos recorrentes roubos e invasões, observou-
se uma progressiva desativação das instalações da Embratel. Entre 2006 e 
2007, a parte restante do terreno foi também ocupada, ocorrendo, por fim, 
a doação de todo o terreno ao governo do estado do Rio de Janeiro, através 
da Secretaria de Obras e Habitação, ampliando, assim, a comunidade. 

A ocupação desta parte teve início em fevereiro de 2005 e não se man-
teve inicialmente, pois integrantes dos grupos ligados ao tráfico de drogas 
da comunidade Embratel tinham a intenção de construir uma vila olímpica 
no terreno e negociaram sua suspensão. Como a construção da vila não 
ocorreu, o grupo, liderado por Leonardo, acabou assumindo o lugar para 
a construção de moradias, sendo indicada a data de 20 de julho do mesmo 
ano para marcar a fundação da comunidade (Engelbrecht, 2006). Ao con-
trário do que ocorreu na ocupação da outra área da Embratel, não houve 
padronização nem exigência para a construção das casas em alvenaria. 

A ocupação liderada por Leonardo, que se tornou presidente da então 
criada associação de moradores, ocorreu através dos fundos da empresa, 
porém a construção das moradias, em sua maior parte em alvenaria, iniciou-
se na área fronteiriça, que tinha pavimentação, canalização de esgoto e um 
portão de acesso para a avenida Leopoldo Bulhões. A Figura 83 mostra 
uma visão panorâmica da área, com um dos galpões da empresa Embratel 
à esquerda e a parte arborizada, que separa este terreno das instalações da 
ECT, à direita.

As Figuras 84 e 85 mostram a entrada principal da comunidade e a ocu-
pação em torno dos prédios da Embratel. Os galpões originais da empresa, 
até o início de 2008, não haviam sido totalmente ocupados, pois se tinha 
a expectativa de aproveitar a estrutura para a instalação de equipamentos 
sociais e para a associação de moradores da comunidade, que já se encontrava 
instalada em parte de um deles.
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Figura 83 – Comunidade Embratel/Nova Mandela, com um dos  
galpões da Embratel, 2008

Acervo Casa de Oswaldo Cruz /Fiocruz 

Figura 84 – Comunidade Embratel/Nova Mandela, com um dos  
galpões da Embratel, 2008

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz
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Figura 85 – Comunidade Embratel/Nova Mandela, 2008

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos/Fiocruz

A segunda parte da ocupação, com moradias precárias, estruturas insa-
lubres e esgoto sem canalização e liberado no piso dos becos e ruas (Figura 86), 
deu-se na área não pavimentada e foi feita por uma população com menor 
poder aquisitivo. 

A área da comunidade ilustrada na Figura 87 ocupou o entorno da re-
gião arborizada, observando-se na imagem à direita uma parte da cobertura 
dos galpões da ECT. 
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Figura 86 – Trechos da comunidade Embratel/Nova Mandela, 2008

Acervo Casa de Oswaldo Cruz e Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos /Fiocruz 

Figura 87 – Comunidade Embratel/Nova Mandela, 2008

Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos /Fiocruz
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A trajetória de Leonardo, liderança deste movimento, é típica de um 
grupo de moradores da área de Manguinhos, ocupada a partir da década de 
1990. Nasceu na comunidade de Varginha, e sua família compôs o grupo 
que foi assentado em Nelson Mandela, em casas de um único cômodo, 
onde vivia com a mãe e onze irmãos. Seguindo a rota de alguns moradores 
de lá, construiu um barraco à beira do canal do Cunha, na Mandela de 
Pedra, e depois mudou-se para esta área nos terrenos da empresa Embratel, 
constituindo a Embratel/Nova Mandela. 

O argumento para a ocupação dos terrenos, apresentado por Leonardo, 
era que estava havendo muito tiroteio, que o terreno estava abandonado já 
fazia muito tempo e que estava se tornando um lugar de risco, com abuso, 
estupro etc. A decisão de invadir o local foi tomada, segundo ele, por causa 
de uma enchente, na qual vários moradores de Mandela de Pedra perderam 
as moradias. Em suas palavras: 

Chegou um tempo que o barraco da Mandela de Pedra foi cedendo, 
e o que é que aconteceu ali, na margem do Cunha... a situação foi 
ficando precária (...). Teve uma enchente que nós perdemos tudo. Aí, 
eu fui e falei: Não, eu vou sair daqui, a gente tem que ir pra um lugar 
melhor. Porque o barraco era pequeno, e aqui tinha um espaço pra 
gente poder construir um barraco bom. Aí o que é que eu fiz? Trouxe 
minha família pra cá (...). Eu fui o primeiro invasor a invadir aqui. 
Eu vi esse espaço, aí o que é que aconteceu? Quando eu vim pra cá, 
o pessoal veio junto comigo. (Silva, L. A. M., 2008) 

Como outros processos de ocupação, com liderança local, após a 
primeira incursão, foi feito um cadastramento para verificar a intenção 
do morador, na medida em que, como já foi apontado anteriormente, é 
comum a ocupação para o recebimento posterior de indenização no caso 
de remoção. Segundo Leonardo, 

Deixamos todo mundo invadir, tudo bem (...). Mas chegou um certo 
tempo, a gente percebeu que ficou muito terreno vazio. Nós procura-
mos saber, e essas pessoas todas tinham casarão! Eles estavam achando 
que iam ser cadastrados, para indenização (...). Aí a gente recolheu, 
anotamos tudo (...) quantos terrenos tinham vazios e cedemos pras 
famílias que realmente precisavam. (Silva, L. A. M., 2008)
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Em sua narrativa, descreveu, ainda, o processo de negociação que 
envolveu desde o oficial de justiça, o distrito policial, a Embratel e o go-
verno do estado. Classificado por ele como vitorioso, resultou na doação 
do terreno e no compromisso do governador Sergio Cabral “em fazer um 
conjunto de apartamentos (...) tirar tudo e fazer uma comunidade” (Silva, 
L. A. M., 2008). 

Não podemos ignorar os diferentes papéis desempenhados pelas lide-
ranças e os diversos acordos traçados para a garantia do status alcançado 
por elas, o que lhes permite o controle do processo. Não temos, no entanto, 
instrumentos para avaliar as articulações e os acordos firmados para a ma-
nutenção destes pactos e a escolha dos moradores, ao longo do período da 
ocupação, principalmente com a implantação do PAC-Manguinhos a partir 
de 2008, que se propõe a estabelecer mudanças na situação. Observamos, 
entretanto, que vários barracos haviam sido construídos rapidamente devido 
à divulgação do programa e à possibilidade de obtenção de indenização ou 
aquisição de moradias nas futuras instalações. 

De fato, quando finalizamos este estudo toda a área ocupada pela 
comunidade já tinha sido demolida, inclusive os galpões (Figuras 88 e 89), 
para dar lugar às estruturas do PAC, com reassentamento da população e 
construção de equipamentos sociais. 

Figura 88 – Obras do PAC-Manguinhos nos terrenos da Embratel, 2009 

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
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Figura 89 – Obras do PAC-Manguinhos nos terrenos da Embratel, 2009

Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

As futuras formas de ocupação deste espaço irão alterar o atual perfil, a 
história e a memória, apresentando uma nova referência para a construção 
da identidade dos moradores, à qual se acrescentará uma nova realidade. 




