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Narrativas, vivêNcias e sigNificados: 
moradores de maNguiNhos e suas memórias

4.

Brasil 
Tira as flechas do peito do meu padroeiro 
Que São Sebastião do Rio de Janeiro 
Ainda pode se salvar

“Saudades da Guanabara”
 Moacyr Luz, Aldir Blanc e Paulo 

César Pinheiro

As narrativas dos moradores de Manguinhos expressam um forte apego 
pelo seu espaço e pela sua história, mas também explicitam seu descontenta-
mento com a realidade atual das favelas, o preconceito, o descaso do Estado e 
a violência a que estão sujeitos. As ‘saudades de Manguinhos’, onde se podia 
transitar à noite tranqüilamente, onde a escola de samba ecoava refrões, onde 
as crianças brincavam nas ruas e corriam livremente, aparecem freqüentemente 
nas memórias reconstruídas. Apesar disso, acreditam que a comunidade ainda 
pode se salvar e voltar a ter paz sem as balas de fuzil que hoje atravessam e 
condensam seu ar, como as flexas no peito do padroeiro.      

Vivências e significados: as narrativas em questão

As narrativas acerca de Manguinhos foram elaboradas a partir do 
trabalho desenvolvido entre pesquisadores e moradores da região, o que 
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possibilitou revisitar as memórias e reconstruir as vivências de alguns per-
sonagens que conformam a história deste lugar, buscando construir uma 
versão histórica deste espaço socialmente configurado. 

Pensar a história através de fontes diversificadas nas quais a memória 
expressa nas narrativas ocupa, por várias vezes, um lugar de destaque, como 
neste trabalho, significa, sobretudo, dar a ela uma possibilidade de incorporar 
versões e representações, anulando a possível preocupação em desmenti-las 
ou reiterá-las. A fonte narrada e a documentação oficial, então colocadas em 
diálogo, possibilitam uma configuração histórica das diversas conjunturas 
que conformam o retrato de uma sociedade ou de grupos que a compõem, 
como é o caso de Manguinhos. 

As diferentes versões geradas em depoimentos orais traduzem, ainda, 
subjetividades, que retratam as vivências e enunciam os significados que os 
indivíduos dão para suas experiências individuais, a partir da memória que 
é construída e compartilhada socialmente. A divergência, o esquecimento 
e a intencionalidade, presentes na fonte oral, tornam-se partes intrínsecas 
do objeto a ser analisado e podem se constituir como o centro do diálogo 
a ser travado para a configuração de uma leitura histórica. 

Tais características da narrativa são individuais e singulares e 
configuram-se como interpretações da própria experiência, que, ao ser 
recordada, é reinventada e ressignificada. Desta forma, o depoimento 
oral não se consolida no ato de narrar acontecimentos, e sim através de 
significados acerca deles e das representações construídos individual-
mente. É o sujeito histórico social que dá corpo à narrativa e permite a 
reconstrução das experiências do passado a partir do presente, no qual 
se inclui como partícipe da história de determinado grupo social ao  
qual se referencia. 

O pesquisador, que incorpora o processo narrativo à investigação aca-
dêmica, assume um papel fundamental na reconstrução do passado destes 
sujeitos históricos, na medida em que cabe a ele a interlocução com o narra-
dor em torno do tema a ser estudado, bem como a análise da configuração 
sugerida no depoimento. A relação construída entre estes dois personagens 
orientará o narrador, no que tange não somente à confiabilidade da lem-
brança íntima e particular, mas também ao estabelecimento de focos dos 
temas a serem iluminados e reconfigurados. 
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Ao buscarmos construir uma história para Manguinhos, em que a me-
mória de seus moradores é fundamental para a consolidação deste processo, 
nos vimos diante da interação de vários sujeitos históricos, de várias versões 
e de múltiplos significados. A diversidade de ‘olhares’ e de narrativas sobre 
as experiências individuais, mesmo direcionadas para um determinado lugar, 
reflete diferentes realidades e destaca momentos singulares, configurando-se 
como um conjunto a ser colocado em diálogo no processo analítico. Esta 
multiplicidade não constitui um somatório, e sim possibilidades de múltiplos 
olhares aparentemente sobre a mesma realidade, que acabam por apontar 
focos de interesses distintos, estabelecidos pela vivência e expectativa de 
cada um com sua própria existência. 

As narrativas construídas ao longo da pesquisa tiveram trechos in-
cluídos como fonte para argumentação e análise do objeto em estudo, 
após transcrição e edição do conteúdo. Esta transposição da linguagem 
falada para a escrita significa, na realidade, uma adequação entre as duas 
formas de expressão. A linguagem falada, capturada a partir do depoi-
mento, tem uma estrutura que até mesmo a transcrição mais criteriosa 
não consegue captar, apresentando interrupções, divagações, repetições e, 
sobretudo, descontinuidade na formulação do raciocínio. Está, também, 
envolta em símbolos impossíveis de serem transcritos ou traduzidos na 
totalidade para textos escritos, como os gestos, a entonação, os olhares e 
os sentimentos. 

Ao se tentar transcrever fielmente o depoimento, o resultado torna-se, 
em alguns casos, incompreensível e, na maioria das vezes, tedioso, o que 
sugere a necessidade de editá-lo. A edição de uma entrevista, transformando 
o depoimento em um texto escrito, constitui-se, na realidade, como reestru-
turação de uma narrativa, mas que não significa, necessariamente, alteração 
de conteúdo e, principalmente, de linguagem. Nesse processo de edição, 
devem-se buscar estratégias de aproximação entre os dois estilos, a fim de 
assegurar ao máximo a fidelidade ao depoimento oral, garantindo, sobretudo, 
a identificação do narrador com o novo texto e com seu próprio estilo de 
linguagem. Tanto a gravação quanto a transcrição e a edição de um depoi-
mento constituem documentos diferenciados, mesmo que muito próximos. 
A manutenção de palavras e expressões próprias de cada indivíduo, assim 
como a fidelidade ao conteúdo do que foi narrado são procedimentos que 
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favorecerão a proximidade do texto editado com o depoimento original, sem, 
no entanto, negar nossa apropriação do texto narrado (Fernandes, 2001). 

A incorporação da narrativa ao texto analítico, fruto do trabalho do 
pesquisador em exercício, é discutida de forma extremamente fértil por 
Alessandro Portelli em estudo sobre os gêneros do discurso oral. Neste 
sentido, defende e afirma que “a história oral se inicia na oralidade, mas 
é encaminhada (e concluída) em direção ao texto escrito do historiador” 
(Portelli, 1997: 13).

Entre o depoimento oral, a edição – que busca dar organicidade ao 
conteúdo – e o texto escrito do historiador, existe um caminho, que, neste 
trabalho, foi trilhado com muito cuidado e respeito. Buscamos na transpo-
sição formular uma adequação de linguagem – da fala para a escrita – des-
tacando a inteligibilidade de algumas narrativas quando transpostas para 
um documento escrito. 

Neste capítulo, procuramos espelhar a diversidade das narrativas atra-
vés da construção de um pequeno traço biográfico de cada entrevistado e 
de um texto sumário do conteúdo das entrevistas, destacando pontos que 
foram abordados em cada depoimento, na perspectiva de delinear as traje-
tórias individuais e possibilitar a percepção da multiplicidade de olhares e 
de interesses. 

A entrevista configura-se como um documento construído em parceria, 
que carreia a marca da intencionalidade intrínseca ao pesquisador, que sem 
dúvida elege temas para a sua construção, e a individualidade do entrevistado, 
que, consciente ou não, traça a sua trajetória e a do seu espaço. 

Memórias na construção de trajetórias de vida: breves 
traços biográficos de moradores das comunidades de 
Manguinhos

O conjunto das entrevistas apresenta particularidades, no que diz 
respeito ao perfil dos entrevistados e às questões apontadas por eles, em 
função da inserção diferenciada de cada um. Todos eram moradores de 
Manguinhos: em geral antigos e reconhecidos como bons contadores de 
histórias, militantes nas ocupações ou dirigentes de associações de morado-
res, e alguns participantes deste projeto de pesquisa, que foram, também, 
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incorporados como depoentes, diante do vasto conhecimento e vivência 
nesta localidade. 

Não obstante a questão central pautar-se no processo de ocupação da 
área, as entrevistas apresentam características e enfoques distintos, que surgi-
ram ao longo dos depoimentos, o que favoreceu a diversificação dos assuntos 
explanados, dada a inserção e as diferentes vivências de cada entrevistado. 
Como é habitual neste tipo de trabalho, algumas narrativas apresentam 
extensa e detalhada história de vida, apontando questões não previstas ini-
cialmente, enquanto outras se direcionam para pontos específicos. 

A seguir apresentamos nossos entrevistados, por ordem alfabética do 
primeiro nome, com uma sucinta biografia e destacamos um conjunto de 
questões que foram abordadas nas entrevistas. Optamos por não publicar os 
depoimentos na íntegra, julgando que a divulgação on-line no site do Labora-
tório Territorial de Maguinhos (LTM) e a disponibilização das entrevistas, em 
arquivo sonoro ou transcritas, pela Casa de Oswaldo Cruz (COC), garantem 
o acesso aos depoimentos integrais a partir de suportes diversificados.

AUGUSTA DA COSTA 

Entrevista realizada em 10/11/2008 

Dessa geração que veio pra cá, 
só quem existe, por enquanto, sou eu.

Nasceu em 1928 na comunidade hoje denominada Vila União, em um 
trecho onde havia poucos barracos. Continua morando no mesmo local, po-
rém em uma casa de alvenaria, tendo os familiares como vizinhos próximos. 
Sua mãe era paulista e seu pai, português, veio para o Brasil no contexto de 
imigração da primeira década do século XX. Divide suas lembranças com 
Erzinda da Costa e Maria Lúcia Verly da Silva.

Na memória familiar se consolidou a existência da moradia, não tendo 
sido registrado o tipo de relação que o sr. Costa teria estabelecido com o 
governo brasileiro, que lhe possibilitou alugar o terreno da União para a 
construção da casa. Augusta fez questão, no entanto, de afirmar que não se 
tratava de ocupação, e sim de aluguel, e que a União cobrava somente um 
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valor fixo pelo terreno. Presenciou as mudanças ocorridas com a chegada 
de novos vizinhos dos conjuntos habitacionais e da área próxima ao rio e à 
linha do trem, bem como o surgimento do Jacarezinho. 

Descreveu a mudança do endereço para a rua Professor Frias Villar e a 
incorporação do nome de Vila União. Falou sobre a chácara do pai perto da 
sua casa e a produção de flores e verduras para comercialização. Narrou-nos 
alguns momentos da infância e o processo de ocupação da área próxima à 
sua casa por familiares, por funcionários do quartel vizinho, pelos moradores 
dos três conjuntos habitacionais e por pessoas oriundas de grupos diversos, 
relacionando este último processo ao surgimento das favelas na década de 
1950 e às medidas governamentais com relação à migração nordestina. 

CARLOS CARDOSO 

Entrevista realizada em 12/12/2004

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.

A família de Carlos Cardoso, uma das primeiras a ocupar o Amorim, 
chegou em 1926, dois anos antes de seu nascimento. Inicialmente se ins-
talou em uma casa no fundo do terreno, onde, cerca de doze anos depois, 
foi construída a residência atual. Seu pai foi levado até o Amorim por uma 
pessoa, que, segundo lembranças familiares, o teria apresentado ao morador 
da casa em frente. Este se dizia proprietário do terreno, que o pai, então, 
teria comprado, como ocorreu com vários moradores do local. 

Fez vários comentários sobre o local, as condições de moradia, os servi-
ços públicos, o transporte, o comércio e a escola, estabelecendo comparação 
com a atualidade. Falou-nos sobre os vizinhos e as mudanças com a venda 
recente de algumas casas para instalação de galpões e empresas. Referiu-se 
também à construção do Abrigo Cristo Redentor e do Instituto Getúlio 
Vargas. Destacou o tipo de construção antiga das casas, que tinham azulejos 
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com desenhos de santo ou paisagem na entrada, tipicamente português. 
Fez referência à ocupação do terreno original comprado pelo pai com a 
construção de várias casas para os filhos e a neta. 

Falou-nos sobre o sonho em ser mecânico, o que foi alcançado: conse-
guiu o diploma e trabalhou em várias empresas.

Narrou-nos como, durante a infância, a Fiocruz estava incorporada à 
vida das pessoas, porque não havia muros e os moradores entravam livre-
mente para passear, brincar, jogar futebol. Em sua lembrança, há cerca de 
quatro anos não paga IPTU, pois o Amorim foi considerado favela e os 
moradores ficaram isentos do imposto. Carlos, no entanto, não incorporou 
a classificação de favela e diz que “não gosta nem que digam que Amorim 
é morro”. Observou algumas mudanças na área com a transformação em 
bairro industrial. Várias casas foram vendidas para este fim, o que não lhe 
agradou muito.

CELSO DE FREITAS

Entrevista realizada em 19/6/2008

A gente morava num quartinho pequenininho, sabe? 
Eram cinco pessoas, sete pessoas dentro daquele quartinho: 

meu pai, minha mãe, eu e meus quatro irmãos.
 Aí ‘vamo’ pra um apartamento desse, nosso,

 de três quartos, sala, cozinha, banheiro...

Conhecido como ‘Velho’, Celso nasceu em 1955 no morro de São Car-
los, onde a mãe morava. Seu pai, ex-combatente já falecido, veio do Espírito 
Santo, após regressar da II Guerra Mundial. Em 1957 o pai foi sorteado 
para comprar um apartamento nos conjuntos residenciais de Benfica para 
os ex-combatentes e transferiu-se com a família, que se constitui de quatro 
homens e uma moça. Depois de casado foi morar em um apartamento da 
Cohab, mas retornou para uma casa que adquiriu na Vila União.

Estabeleceu uma leitura acerca do processo de constituição da Vila 
União, a partir da instalação da família do sr. Costa, dos conjuntos ha-
bitacionais e da migração para ocupação dos espaços livres. Contou-nos, 
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também, como o quartel foi desocupado e gradativamente saqueado até a 
recente instalação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para 
construção de moradias e estruturas sociais. Relatou com detalhes problemas 
de saúde do pai, o abandono dos ex-combatentes pelo Estado, a procura  
por um lugar para morar, a mudança para o conjunto, a alegria de morar em 
um lugar amplo, as dificuldades do pai para manter a família e o pagamento 
das prestações do apartamento. 

Narrou-nos, também, a ocupação da beira do rio e da linha do trem, a 
remoção para a área da Maré e a construção em alvenaria dos barracos, as 
torres de alta tensão, que eram originalmente de madeira e depois foram 
reconstruídas em ferro, os meios de transporte, a constituição do Jacarezinho. 
Referiu-se às remoções na década de 1960 da Zona Sul para outros espaços, 
como Cidade de Deus, Cordovil, Quitungo, e ressaltou a diferença entre as 
casas e os prédios de apartamentos. Lembrou-se também de alguns amigos 
de infância e os deslocamentos destes por causa das remoções. 

CRISTIANE PACHECO LOPES PINA

Entrevista realizada em 4/5/2005

Eu queria que no lugar que eu fosse morar 
tivesse mais condições,

que não enchesse a minha casa, 
não tivesse queda de luz pra estragar os aparelhos, 

uma casa de tijolo...

A mais jovem entrevistada, antes de morar em Manguinhos, na comuni-
dade Mandela de Pedra, viveu em Benfica, no Arará, e em São Cristóvão, com 
a avó que trabalhava em um colégio e morava no prédio da instituição. 

Tinha oito anos quando a família soube que estava ocorrendo uma in-
vasão. Sua lembrança é do quanto ficou assustada quando lá chegou levada 
pelo pai: “Era muito mato, muita árvore, muitas ruínas, casas desabadas e 
uma trilha”. Ressaltou que era um lugar tranqüilo, que não havia pessoas ar-
madas, consumindo drogas no meio da rua, como na época da entrevista. 

Narrou-nos com detalhes a constituição e o crescimento da comunidade, 
bem como a construção de casas sobre palafitas na beira do rio. Presenciou 
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enchentes e incêndios e destacou a falta de serviços básicos. O trecho onde 
mora é conhecido como Barraquinhos ou Batcaverna. Não gosta dos nomes 
do local, apesar de serem cadastrados pela Prefeitura. Destacou, também, 
em sua narrativa o papel da associação de moradores e a forma como se 
elegeu o presidente, que para ela se diz ‘presidente’, certamente porque foi 
o primeiro a chegar ao local.

DEUSDETE SOARES

Entrevista realizada em 2/6/2004

Por aqui mais ninguém plantava árvore
porque quando tinha um espaçozinho, 

crescia uma casa.

Deusdete e o marido são de Alagoas. O marido veio para o Rio, como 
vários nordestinos, em busca de um emprego e vida melhor. Ela tinha 23 
anos, e ele 32. No início moravam em uma ‘cabeça-de-porco’ (casa com vários 
cômodos), até que um incêndio destruiu o local e foram morar na beira 
da linha do trem, no Caju, perto do Cais do Porto. Em 1957 foram remo-
vidos para área conhecida como Manguinhos, em um barraco de madeira 
e chão de terra, tendo em frente, separados pelo rio Faria-Timbó, as casas 
construídas pelas Pioneiras Sociais para os guardas municipais. Deusdete 
e o marido construíram uma ‘tendinha’ que atendia à comunidade e lhes 
dava sustento.

Estabeleceu uma comparação entre o Caju e Manguinhos, a disposição 
das casas e as condições sanitárias. Ressaltou a diferença entre os barracos 
de madeira e as casas de alvenaria, onde moravam guardas municipais. 
Narrou-nos que já havia luz e água, porém, mesmo com obras de colocação 
de manilhas para a saída de esgoto, este continuou a ser lançado no rio Jacaré. 
Ressaltou, com satisfação, as festas que ocorriam, os bailes no Juvenal, as 
festas juninas e o compositor Tibira. Fez também várias comparações entre 
passado e presente na comunidade, com relação às construções, aos jovens, 
ao atendimento médico, à Fiocruz, aos meios de transporte, às enchentes, 
à coleta de lixo, às obras de urbanização e à violência. 



194 

DULCINÉIA DA SILVA LOPES

Entrevista realizada em 17/3/2005

É muito difícil criar filho nessa localidade.
 Você tem que saber criar, 

tem que saber conversar muito com os filhos,
 muito mesmo, porque senão eles se entregam,

 porque [o tráfico] é fácil, dá dinheiro.

Nasceu em Duque de Caxias, no bairro Jardim Primavera e aos quatro 
anos mudou-se com a mãe para o Jacarezinho. Depois do segundo casamento 
da mãe, a família migrou para o Nordeste, retornando para o Rio, inicial-
mente para o Jacarezinho, depois para o morro do Alemão, e Jacarezinho 
mais uma vez. Com a remoção das casas próximas ao rio Jacaré, Dulcinéia, 
já casada, mudou-se para o conjunto Samora Machel. Trabalhou quando 
jovem em algumas fábricas e voltou quando os filhos já estavam na adoles-
cência. Após alguns anos começou a trabalhar em um consultório dentário 
e depois foi selecionada como agente comunitário de saúde. Finalizou o 
ensino médio, tornou-se auxiliar e técnica de enfermagem, sendo aprovada 
no concurso realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Trabalha como 
agente comunitária no Mandela de Pedra. 

Fez uma longa narrativa sobre sua infância e juventude, a mãe, os irmãos, 
o padrasto, o tio, as desavenças com a mãe, o irmão e o tráfico, o marido, 
os filhos. Narrou também as enchentes no Jacarezinho e a transferência 
para o Samora Machel. Fez comentários sobre seu trabalho na comunidade 
Mandela de Pedra, com críticas ao governo diante das condições de vida 
daquela população. Ressaltou a importância da escola e da creche e a falta 
de condições de saúde destas comunidades.
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ELZA DE JESUS OLIVEIRA

Entrevista realizada em 12/2/2004

Aqui, no Morro do Amorim, 
nós estamos no céu!

Nasceu no Amorim, em agosto de 1934. Seu pai era português, chegou 
ao Brasil com 15 anos e foi morar no Estácio, no morro de São Carlos. 
Depois de casado, segundo ela, teria encontrado um homem, casualmente, 
que lhe teria oferecido uma casa para comprar no Amorim, semelhante à 
história de Carlos Cardoso. Entusiasmada, afirmou: “Foi uma bênção meu 
pai ter encontrado esse senhor”. No terreno havia uma casa de estuque, e 
posteriormente o pai teria construído uma de tijolo. 

Narrou que, quando chegaram, os terrenos vizinhos estavam todos ocu-
pados com portugueses e pessoas vindas de outros estados e cidades, como 
Espírito Santo, Campos. Havia problema com a distribuição de água, que, se-
gundo ela, ainda não estava totalmente resolvido, tendo inicialmente contado 
com a solidariedade dos vizinhos. O pagamento do IPTU foi abolido das casas 
que tinham até 100 m2, pois se caracterizavam como favela, o que foi por ela 
questionado, apesar de não ter sido contemplada com a abolição do imposto, 
por possuir um terreno com metragem maior que a estipulada. 

Observou o crescimento do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e afirmou 
que, por mais de uma vez, teve oportunidade de trabalhar na instituição, 
mas que seu pai não consentiu. Quanto ao namoro e às regras rígidas do 
pai, disse-nos: “Meu pai era português, e sabe como é português: se a mosca 
pousar, já acha que vai tirar um pedacinho”. 

Acompanhou a construção da avenida Brasil e várias mudanças, como a 
instalação de farmácia, locadora, mercadinho, ‘hortifruti’ (comércio de frutas 
e legumes), além de lanchonete e salão de cabeleireiro. Entre as mudanças, 
chamou atenção para a venda de algumas casas para instalação de galpões 
com fábricas ou empresas.

Não gosta que se refiram à parte mais antiga do Amorim como favela, justi-
ficando que é “tudo família, não tem boca de fumo. Aqui é ótimo, é um bairro 
pequeno. Mas bairro pequeno é assim: nem aconteceu ali, já estão sabendo”.
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ERZINDA DA COSTA PEREIRA

Entrevista realizada em 10/11/2008 

Aí tinha um fiscal que não dava consentimento pra fazer casas de tijolo
(...) a qualquer época... O fiscal vinha, seu Carvalho...

Nasceu em 1947, no trecho hoje incorporado à Vila União, na rua 
Professor Frias Villar. Seu pai era mineiro e, depois do falecimento dos pais, 
foi para São Paulo em busca de emprego e moradia. Migrou para o Rio de 
Janeiro e casou-se com a mãe de Erzinda, que morava na comunidade de 
Mandela, e mudou-se para a mesma rua onde vive a família Costa. Partilha 
suas lembranças com Augusta da Costa e Maria Lúcia Verly da Silva.

Narrou-nos o processo de ocupação depois da década de 1950 e 
lembrou-se de um grupo de funcionários do quartel que foi assentado após 
um incêndio em uma favela no bairro do Caju onde moravam. Seu avô 
teria sido consultado sobre a possibilidade desse assentamento, já que o 
terreno era alugado no nome dele. Fez comentários sobre a fiscalização do 
Ministério da Fazenda para a manutenção do barraco e também sobre as 
casas construídas no terreno do quartel, em particular a do coronel, vizinha 
às casas da família. 

Ressaltou a inexistência de tráfico de drogas em Vila União, devido 
não só à proximidade da polícia, através dos ex-combatentes moradores do 
conjunto, como à falta de vias de fuga do interior da comunidade. 

FÁTIMA REGINA DA SILVA GOMES

Entrevista realizada em 26/10/2005

A alegria de uma criança 
é viver bem, e à vontade. 

Hoje você não mais vê isso.

Nasceu na comunidade de Varginha, filha de Nicolina e João Felipe, 
também entrevistados por nós. Ressaltou a importância dos laços de ami-
zade construídos na comunidade, observando que, mesmo depois de várias 
remoções, as pessoas voltavam para visitar os amigos ou, ainda, para se 
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instalarem novamente em uma das comunidades. Falou, com saudades, da 
infância, quando podia “brincar de amarelinha, de pique-bandeira... (...) É 
uma história muito boa que hoje em dia a gente já não vê mais”. Comparou 
o passado com o presente, destacando o uso de drogas e o medo de ‘bala 
perdida’, o que mudou a vida das crianças e tirou a liberdade de brincar e 
andar pelas ruas.

Falou sobre os processos de remoção, as obras de urbanização e a 
construção de serviços, principalmente do Ciep. Comparou as atividades 
da associação de moradores na época em que atuava como liderança e no 
presente, ressaltando o distanciamento desta com a comunidade. Destacou 
a importância de uma associação para aproximar os moradores, através 
da promoção de atividades de lazer, e para resolver problemas da comuni-
dade. Lembrou, também, com entusiasmo, o trabalho desenvolvido pela 
Fiocruz, com arte e teatro para crianças, quando era jovem, e ressaltou a 
importância da atuação da instituição ao desenvolver este projeto sobre a 
história de Manguinhos, que percebe como uma aproximação da Fiocruz 
com a comunidade. Descreveu a formação da comunidade de Green Ville, 
em Manguinhos, e a proposta, formulada na época, para que no local fosse 
instalada uma praça para as crianças, justificando-a pela maior densidade 
populacional na Varginha na década de 1980. 

GLEIDE GUIMARÃES

Entrevistas realizadas em 8/3/2004, 7/4/2004 e 19/11/2004

É muito cruel! Tirar um grupo de pessoas que se conheciam,
 que moravam próximas e espalhar na Zona Oeste, 

do outro lado do município, sem nenhum apoio,
 fica muito difícil sobreviver!

Gleide chegou a Manguinhos em 9 de março de 1969, com a mãe 
que estava recém-casada com seu padrasto. Inicialmente foi morar em Vila 
Turismo e em seguida mudou-se para a casa de uma tia, próximo à avenida 
dos Democráticos, também em Manguinhos. Aos 16 anos engravidou e 
foi morar com a sogra, ainda no CHP2, na rua São Daniel, enquanto sua 
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mãe mudou-se para Santa Cruz. Sua trajetória é semelhante à de outros 
moradores da região, com forte migração interna na área de Manguinhos, 
que, após enfrentar alguns episódios de enchentes no CHP2, foram 
assentados no conjunto Nelson Mandela, mudando-se em 2004 para o 
Samora Machel. 

Narrou vários episódios de remoções que presenciou, em função das 
inúmeras enchentes e incêndios, e discorreu longamente sobre os dois 
conjuntos e as negociações estabelecidas para o assentamento, o papel da 
associação de moradores, o processo de construção, a legalização das casas, 
o tipo de casas, a denominação dos conjuntos, os quiosques, o comércio, o 
transporte de ônibus e trem, as ligações clandestinas de luz e TV a cabo, a 
posição do Estado, a relação das pessoas com o local e a dificuldade de se 
adaptarem em outras regiões. 

Descreveu, também, o processo de ocupação na comunidade Mandela 
de Pedra e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Man-
guinhos, e da favela da Malvina, no Jacarezinho, tecendo comentários sobre 
as ocupações em geral. Fez observações sobre a Varginha, o processo de 
urbanização e crescimento depois do incêndio no CHP2 e no João Goulart 
e a diminuição demográfica, depois da urbanização e remoção de muitos 
moradores das margens dos rios. Comentou ainda sobre a redução do tráfico 
na Varginha com as obras urbanas. 

Discorreu longamente sobre a Vila Turismo, as enchentes, as remoções, 
o aterramento das ruas, os problemas de construção, a demolição de prédios 
em risco, o retorno das pessoas removidas e as mudanças de instalação de 
sua família entre esta comunidade e o CHP2. Além disso, teceu comentá-
rios sobre a forma de ocupação de Vila União, que aproveitou a estrutura 
dos conjuntos e da região. Falou, também, das comunidades Agrícola de 
Higienópolis e Vila São Pedro. 

Ressaltou a importância da participação da comunidade através dos 
vários órgãos de representação política e social – dos Centros Municipais 
de Assistência Social Integrada da Prefeitura do Rio de Janeiro (CEMASIs), 
das escolas, igrejas, grupos de mulheres, creches, grupos de mães, além do 
Fórum de Educação Permanente em Manguinhos. Destacou também a co-
memoração de aniversário de 14 anos do conjunto Nelson Mandela, como 
um fator de agregação dos moradores. 
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Entre os problemas das comunidades de Maguinhos, de forma geral, 
destacou a violência, a falta de escolas, de creches, de canalização de esgoto. 
Seu entusiasmo com a atuação no movimento sociopolítico na favela mescla-
se com um tom de desânimo em relação à falta de participação das pessoas, 
porém continua atuante e valorizando o trabalho.

ISABEL CRISTINA FERREIRA MARTINS

Entrevista realizada em 31/8/2004; 22/9/2004

Eu tenho alunos do 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?

Sua família é de origem mineira e, no Rio de Janeiro, teve uma trajetória 
por algumas favelas. A mãe, depois de ser removida do Engenho da Rainha, 
comprou uma casa na Mangueira. Até os 14 anos passou na Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem). Quando saiu foi morar com 
a avó e uma tia. Fez teatro profissional e foi pré-candidata à deputada esta-
dual pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). Casou e, após separar-se do 
marido, em 1993, foi morar com o filho na comunidade Nelson Mandela 
em Maguinhos. Iniciou o curso universitário em Geologia, transferindo-se 
depois para Geografia.

Narrou-nos trechos de sua vida desde a estada na Funabem, a vida com 
a família do pai e as divergências entre eles. Estabeleceu comparações entre 
a Mangueira e Manguinhos, e mesmo entre as comunidades do interior de 
Manguinhos. 

Fez uma longa narrativa sobre a vida em Manguinhos, as drogas, o 
tráfico, o papel das associações de moradores e do Estado, o problema fun-
diário, a fome, os problemas de saúde, a precariedade das moradias e dos 
serviços sanitários, expressando uma forte sensibilidade com os problemas 
que viu e vivenciou nas comunidades. Ressaltou o papel das ONGs, como a 
RedeCCAP, e comentou sobre sua atuação nestas instituições, preocupada 
com o discurso construído em torno da sustentabilidade social e econômica, 
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através do desenvolvimento do indivíduo em um local com grandes proble-
mas como em Manguinhos. 

Criticou de forma contundente a universidade e a segregação social 
e contou episódios sobre a pesquisa que desenvolveu, o cotidiano e sua 
inquietação e expectativa em relação à aplicabilidade dos conhecimentos 
adquiridos à realidade das favelas.

Narrou seu trabalho na Fiocruz, no Laboratório Terrritorial de Man-
guinhos (LTM), a participação no Fórum de Educação, no Programa de 
Educação para Jovens e Adultos (Peja). Expressou sua motivação em sair da 
favela e suas dúvidas com relação à sua inserção e comprometimento caso 
vá morar em outro local.

JOÃO FELIPE DA SILVA

Entrevista realizada em 26/4/2004

Esgoto a gente sempre teve aqui, que é dentro do rio. 
A gente jogava o esgoto todo pra dentro do rio, e continua assim.

Chegou ao Rio de Janeiro, como migrante da Paraíba, em 1950. Anal-
fabeto, trabalhou na construção civil em obras públicas e em empresas 
privadas, como a Refinaria de Manguinhos e a Composição de Tintas 
Sican Ltda (fábrica de tintas). Em 1954 veio morar em Manguinhos, em 
um barraco, na Varginha, e depois se mudou para um outro na avenida dos 
Democráticos, onde hoje é Vila Turismo. Conheceu Nicolina, casaram-se e 
montaram uma ‘tendinha’, na frente do barraco em Manguinhos, que de-
pois foi transformada em um bar. Durante as obras na Varginha na década 
de 1980, João Felipe mudou-se para a Pavuna, mas retornou, pois a família 
não se adaptou. 

Fez comentários sobre a origem da Vila Turismo, ressaltando a grande 
quantidade de pessoas que rapidamente ocupou a área. Contou detalha-
damente as várias enchentes que sofreram com o barraco na beira do rio 
na Varginha. Narrou-nos o processo de ampliação de seu comércio, até 
construir no mesmo local a casa onde mora e o bar no andar térreo, onde, 
como lembrou, almoçam vários funcionários da Fiocruz.
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Ressaltou que ocorreram várias tentativas de invasão no trecho da 
Varginha, que os moradores e os funcionários dos Correios impediam. 
Estabeleceu longas considerações acerca dos serviços básicos, do esgoto 
lançado no rio, da água escassa e distante, até a canalização e a luz, desde a 
Comissão de Energia até os relógios particulares. 

Lembrou das remoções de outras favelas da cidade para vários locais de 
Manguinhos, principalmente para João Goulart e CHP2, a ocupação e o grande 
crescimento gerado. Associou o aumento da violência nas favelas ao processo de 
remoção e deslocamento de pessoas. Comparou o desemprego quando ainda 
jovem e atualmente, e assinalou a importância do governo na formação e no 
emprego, afirmando: “Tem que botar todo mundo pra trabalhar”. 

O seqüestro e assassinato de Carelli, funcionário da Fiocruz, estão incor-
porados em suas lembranças sobre a atuação da polícia e a sua participação 
na comunidade em defesa de alguns moradores.

Fez uma profunda exaltação à favela e exclamou: “Isso aqui é uma riqueza 
pra mim! Pode me dar um apartamento em Copacabana, onde for, que eu 
não quero, não saio daqui, não quero”.

 
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS

Entrevista realizada em 14/12/2004

Aqui, de dia, é assim, parece roça. 
De noite é que o movimento pra lá, na rua principal, aumenta.

 Mas aqui é bom, é legal.
 Se você bota ali um monte de madeira,

 tábua, caibro, telha, material de obra, ninguém mexe.

É um dos migrantes do Nordeste que se deslocaram para o Rio de 
Janeiro na década de 1950. Inicialmente morou na Mangueira e depois se 
mudou para o CHP2, para uma das casas originais, que tinha dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro, uma varanda e um ‘quintalzinho’, segundo sua 
descrição. Chegou a voltar para a cidade natal, mas não se readaptou e em 
dois meses retornou ao Rio. Foi, então, morar na mesma rua, mas em outro 
conjunto, criado no governo Lacerda. As casas eram de madeira, construídas 
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em grupos geminados com parede partilhada entre as habitações, que ele 
descreveu como perigosas, pois “se pegasse fogo numa casa aqui, elas aca-
bavam até lá, na beira do rio”. Do CHP2, foi removido para uma pequena 
casa no conjunto Nelson Mandela, para onde foram também vários vizinhos. 
Na área em que morava, às margens do rio Jacaré, considerada de risco, os 
barracos acabaram sendo destruídos por várias enchentes. 

Fez parte de uma comissão que acompanhou por um período a am-
pliação das casas no conjunto e foi presidente da associação de moradores. 
Contou-nos sobre o processo de instalação e crescimento do Nelson Mandela, 
as negociações para ampliação das casas, as instalações, o comércio, o lazer, as 
brincadeiras das crianças e sua participação na associação de moradores.

JOSÉ DE CARVALHO FILHO

Entrevista realizada em 10/12/2003

Era um lugar muito bom porque eram pessoas amigas, 
a maior parte de funcionários do Instituto [Oswaldo Cruz], 

e eu conhecia praticamente todos os moradores.

O pai, migrante português, veio para o Brasil na década de 1910 e morou 
no Amorim desde a chegada ao país. Ele teria comprado o terreno de uma 
família de italianos que possuía uma fazenda na área e, em suas palavras, 
erguera uma casa “muito boa, taqueada, forrada, uma casa mesmo. Meu 
pai construiu essa casa depois que eu nasci. Ele morava num barraquinho, 
nos fundos, enquanto construía a casa”. Em 1956 a família foi morar em 
Higienópolis. Mais tarde José retornou, já casado e com a filha.

Seu tio, também português, trabalhava no IOC, onde seu pai e ele 
próprio foram trabalhar mais tarde. Começou no instituto com 14 anos, 
em 6/3/1950, no laboratório do dr. Olímpio da Fonseca, no setor de va-
cinas. No ano seguinte mudou-se para o setor de fotografia médica, onde 
se tornou um especialista e, mais tarde, foi transferido para o laboratório 
da Fundação Rockefeller, no próprio IOC, com atuação nesta mesma 
especialidade. Aposentou-se em 1977, como agente cinematográfico de 
microfilmagem. 
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Para ele, o IOC teria atraído a maior parte dos moradores do local, pois 
“na área em torno do instituto não existia praticamente nada, era deserto 
mesmo, para todos os lados”. Descreveu com detalhes a área, o manguezal, 
a estação de trem, a ponte, a igreja e o terreno do instituto, bem como as 
transformações com o crescimento da instituição. Expôs também, em mi-
núcias, as mudanças presenciadas na área, como a construção da avenida 
Brasil e da Linha Amarela, a ampliação da avenida Leopoldo Bulhões e as 
atividades da Aeronáutica.

Fez comentários sobre a taxa do IPTU, que não é cobrada, pois é um 
terreno da União e está em área de risco. Quanto aos serviços públicos, se-
gundo ele, a água continuava como um problema; o esgoto, que era lançado 
nos terrenos da Fiocruz, encontrava-se encanado, e a luz, sempre existiu. 

A paixão pela história da Fiocruz faz parte de sua vida no momento, 
quando tenta escrever um livro com as suas memórias. 

JOSÉ FERNANDES LUÍS

Entrevista realizada em 23/11/2004

E ganhei o samba-enredo “Maria Clara Machado: 
a visita do Jacarezinho ao Reino Encantado” (...). 

Aquilo que era vida!

Conhecido como Zezé, como fez questão de anunciar, morava inicial-
mente em frente ao cemitério do Caju, em uma comunidade chamada Pau 
Fincado, de onde foi removido, por causa das obras de ampliação do Cais 
do Porto. Parte dos moradores foi para Parada de Lucas, e outra para Man-
guinhos, segundo ele, para “uns barracos tipo bangalô”. Após uma enchente 
que derrubou seu barraco, transferiu-se para o Campo do Carioca, próximo 
à avenida dos Democráticos, em Vila Turismo. Morou em vários outros 
locais, inclusive fora de Manguinhos, como Santa Cruz e Vila Cosmos. 
Posteriormente mudou-se para a Penha, para a casa de um filho que teria 
sido assassinado. Com relação às mudanças, atribuiu as iniciativas à esposa, 
Aparecida, que para ele “era fora de série. Cismava que queria ir pra outro 
lugar melhor, e a gente ia”.
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Trabalhou em algumas fábricas na região, como ajudante de serra-
lheiro, e na companhia GE (GE Imagination at Work), como serralheiro 
profissional. Trabalhou também em uma fábrica de luvas e na construção 
de prédios em Manguinhos.

Descreveu com detalhes a geografia de Manguinhos e a enchente ocorri-
da enquanto estava sendo realizada a obra de retificação dos rios. Contou-nos 
sobre a infância, as brincadeiras, e a juventude, destacando vários episódios. 
Participou da escola de samba de Manguinhos, como compositor, e narrou-
nos histórias sobre os vários sambas com os quais concorreu tanto na sua 
comunidade, com Aparecida – a esposa na época –, como no Jacarezinho. 

Fez algumas comparações entre passado e presente, teceu alguns co-
mentários sobre a violência e o uso de drogas, o comércio de alimentos e a 
ajuda do governo e a distribuição de luz. 

JOSEFA TAGINA DA SILVA

Entrevista realizada em 2/6/2005

Só sei que aqui é maravilhoso. 
Pra mim isso aqui é uma beleza.

Há trinta e dois anos mora na Varginha. Contou-nos que, quando 
chegou, havia poucas casas, muito mato e que os moradores plantavam 
milho, feijão, arroz, abóbora, cenoura, beterraba, nabo. Comentou que, no 
começo da ocupação, havia shows e festas na comunidade, e que o comércio 
era melhor, pois o número de moradores era maior. 

Narrou as mudanças no local, a construção da creche e do “Brizolão” 
[escola], o processo de ocupação, as enchentes, a remoção. Criticou o traba-
lho da associação de moradores, que, para ela, não resolvia os problemas, 
e que vendia e alugava casas. Mencionou sua preocupação com a falta de 
emprego e citou alguns exemplos de jovens da comunidade que estão desem-
pregados. Apesar da curta entrevista, falou-nos muito sobre uma vizinha, a 
dona Chiquinha. 
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JOSUÉ DOS SANTOS MOREIRA

Entrevista realizada em 5/10/2004

Manguinhos é a minha paixão. 
Meus últimos dias de vida 

vão ser em Manguinhos, mesmo.

De origem nordestina, de Timbaú dos Mocós, em Pernambuco, Josué 
contou que lá havia muita miséria e que a família havia perdido plantação e 
criação de bode, cabra e, então, resolveu tentar a vida no Rio de Janeiro, para 
onde vieram em 1951, afinados com o movimento de migração do Nordeste 
para as cidades do Sudeste e Sul, que marcou o período. Um tio indicou um 
barraco na Varginha e a família se instalou. Seu pai trabalhou no IOC, na 
conservação da estrutura metálica do Castelo. Morou em vários lugares em 
Manguinhos – como Varginha, Vila Turismo, Nelson Mandela e Mandela 
de Pedra, da qual participou da ocupação – assim como em outros locais 
fora de Manguinhos – em Alcântara, Niterói, Piabetá, Parada Angélica – e 
em Minas Gerais, na cidade de Muriaé. Sua principal atividade é estofador, 
mas trabalhou em construção civil, em obras públicas.

Contou-nos sobre a infância e as brincadeiras nos terrenos do instituto 
e do Hospital Torres Homem, os banhos de mar na praia do Flamengo e na 
Ilha do Governador e as pescarias. Lembrou as festas juninas e as músicas 
que gostava de ouvir, e a feira de São Cristóvão, que sua mãe freqüentava 
todos os domingos. O show do Juvenal é, também, uma marca importante 
em sua memória, pois foi lá que conheceu uma das esposas. Participou, 
como compositor, da Associação Carnavalesca Unidos da Vila Turismo, 
que se uniu com a Unidos de Manguinhos. Contou-nos sobre o gosto pela 
música e pelo violão, o que lhe deu o apelido de seresteiro. 

Falou-nos sobre os transportes na área e a construção da avenida Brasil, 
ressaltando que no início era esburacada e perigosa. Descreveu a estru-
tura do local, os problemas com a canalização de esgoto e a distribuição 
de luz, destacando as obras do Favela-Bairro, que, para ele, melhoraram 
muito o lugar. 
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JÚLIO CÉSAR SOARES ARAGÃO

Entrevistas realizadas em 26/11/2003 e 18/4/2008

(...) mas a história que eu acho...
é que o povo daqui costuma brigar 

por aquilo que é dele. 
E isso é bonito!

Antes de vir para Manguinhos, para Mandela de Pedra, vivia no comple-
xo da Cidade Alta, em Cordovil. Liderou a ocupação dos galpões da Conab, 
na avenida Leopoldo Bulhões, e narrou em detalhes o processo de ocupação 
e as negociações com a empresa, para doação do terreno, e com a Light, para 
instalação de luz. Contou-nos, também, como se deu a seleção dos mora-
dores para ocupar a área, a criação da associação de moradores e discorreu 
sobre a proposta de se criar uma associação das associações do complexo de 
Manguinhos, assim como sobre outras sugestões que poderiam, segundo ele, 
melhorar a comunidade, como a criação de cooperativas para gerar empregos. 
Teceu críticas acerca das propostas formuladas pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e a atuação de políticos em busca de votos. 

Com relação aos serviços destinados à comunidade, nos disse que o 
destino do esgoto é lançado no canal do Cunha, aproveitando a saída original 
da própria empresa; a água é captada a partir de uma manilha da Cedae e a 
conta, rateada entre os moradores. O atendimento à saúde é realizado pela 
Fiocruz e hospitais da redondeza; e o destino do lixo, na avaliação dele, está 
muito bom, sendo lançado em containers na avenida Leopoldo Bulhões, que 
são recolhidos periodicamente.

LEONARDO JANUÁRIO DA SILVA

Entrevista realizada em 18/4/2008

Chegou um tempo que o barraco da Mandela de Pedra foi cedendo, 
e ali, na margem do Cunha, (...) a situação foi ficando precária.

Nasceu na Varginha, em Manguinhos, em 1977, e sua trajetória coincide 
com a de vários moradores que se mudaram constantemente em função 
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de enchentes, chuvas ou em busca de melhorias. Quando tinha 11 anos, 
uma forte chuva derrubou o barraco onde morava com a família, e foram 
removidos para conjunto Nelson Mandela. Como a casa era muito pequena, 
resolveu construir um barraco em Mandela de Pedra, na beira do canal do 
Cunha, que estava em processo de ocupação. Uma nova enchente, em 2002, 
derrubou mais uma vez sua moradia, e ele resolveu construir outra casa no 
terreno da empresa Embratel, no trecho que ainda não se encontrava ocu-
pado. Acabou destacando-se como liderança da ocupação que deu origem 
à comunidade Nova Mandela. 

Narrou com detalhes o processo, o reconhecimento de sua liderança, 
a demarcação dos espaços, a origem dos moradores, a eleição para escolha 
do nome da comunidade, o cadastramento dos moradores, as negociações 
com o governo do Estado, com a empresa, com a polícia e, também, com as 
lideranças da comunidade Embratel. Teceu também considerações acerca 
das obras do PAC, as negociações, as reivindicações e o estágio da obra no 
momento da entrevista. 

MARIA APARECIDA GUIMARÃES

Entrevista realizada em 20/7/2004

Hoje a pessoa faz o prato e senta no sofá em frente à televisão. 
O pai fala e o filho: “Hum, hum”. 

A mãe fala e ele: “Tá legal, mãe, valeu”. 
Eu tinha que viver 63 anos pra ver essa modificação.

Nasceu em Manguinhos, em 1941, no trecho conhecido como Prainha, 
localizado na esquina de avenida Suburbana com a avenida dos Democráticos. 
Quando tinha seis anos, a família mudou-se para outro barraco na área próxi-
ma à estrada de Manguinhos. Morou em vários locais em Manguinhos e em 
Santa Cruz. No momento da entrevista estava morando na Penha, de onde se 
mudou em seguida para a comunidade CCPL, em Manguinhos. Desenvolve 
atividades para a terceira idade, confecção de tapetes, passeios, festas etc.

Narrou-nos com detalhes como era a área de Manguinhos, o manguezal, 
a estrada de Manguinhos, o IOC e o posto de saúde, o aeroclube, a avenida 
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Brasil, o trem, o comércio, a ponte, as casas de madeira, a construção do 
colégio, as igrejas. Quanto aos serviços básicos, comentou que tinha muita 
água, que a luz era bem fraca e que o esgoto foi canalizado e lançado no rio. 
Contou-nos sobre as remoções de várias pessoas de outras comunidades para 
a área e as mudanças na vida dos moradores com a violência. Estabeleceu 
comparação entre as comunidades de Manguinhos e o Jacarezinho, que 
considera mais adiantado. Lembrou com saudades o clube do Juvenal, a 
chácara da Marlene, o campo da Josi, as festas juninas. Falou-nos também 
sobre o clube dos escoteiros. 

Correlacionou passado e presente, a partir da comparação entre a vida 
das crianças e dos jovens, que, antes, desde cedo tinham uma ocupação, do 
papel da religião, do governo e da polícia. Teceu breves comentários sobre 
os grupos que vendem drogas, que não existiam anteriormente e comentou 
a diferença na relação entre as pessoas hoje em dia.

Contou-nos com entusiasmo sua participação na escola de samba 
de Manguinhos, como organizadora, componente da ala das baianas, 
compositora, e a parceria com o marido na autoria de músicas. Traçou a 
trajetória de crescimento e desarticulação da escola no momento, a ligação 
com outras escolas de samba, as reuniões semanais com rodas de samba, a 
participação da família, o desfile na avenida Marquês de Sapucaí. Cantou 
trechos de músicas que compôs, associando as letras às suas experiências de 
vida, destacando o papel do marido nas composições. Apresentou, durante 
a entrevista, algumas canecas, com estampas comemorativas sobre o samba, 
e fotografias, que aguçaram suas lembranças, descrevendo os personagens 
e alguns episódios que as imagens lhe evocaram.

Fez uma leitura das imagens nas fotografias que lhe mostramos sobre 
alguns lugares de Manguinhos, elaborando uma datação comparativa entre 
a sua idade e as imagens das fotos. 

Narrou, ainda, episódios de enchentes e incêndios ocorridos em algu-
mas comunidades. 
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MARIA DAS GRAÇAS

Entrevista realizada em 12/5/2005

Meu pai foi o primeiro morador
dentro do quintal da Fundação!

Tinha o apelido de Manuel das Cabras porque
 ele tomava conta de cabras na Fundação.

Nasceu no Amorim, em 1951, e continua morando na casa onde viveram 
seus pais depois de casados. A mãe, de origem mineira, compõe a história 
dos migrantes do interior do país que se mudaram para o Rio de Janeiro 
em busca de uma vida melhor. Inicialmente a família foi morar no porão 
de uma casa no bairro do Catete, em seguida compraram um “barraco” e se 
mudaram para o Amorim. O pai trabalhou no então IOC, onde era guarda 
noturno e cuidava das cabras utilizadas nas pesquisas, o que lhe rendeu o 
apelido de ‘Manuel das Cabras’.

Descreveu, com saudades, a relação com o instituto, que na sua infância 
ainda não apresentava o muro divisório, e o terreno era utilizado como área 
de lazer para as crianças. Narrou-nos também a utilização da caixa d’água do 
IOC, onde os moradores abasteciam as casas, além das relações de emprego 
e os salários da instituição.

Narrou o processo de ocupação do terreno de sua casa por outras pes-
soas com aquiescência do pai e destacou o pagamento de uma taxa à União, 
através do Ministério da Fazenda, pelo uso do terreno, que segundo ela não 
é feito há cerca de dez anos. Descreveu a vizinhança e a ocupação da área 
por filhos e outros parentes, que se instalaram no seu terreno e nos demais 
localizados na redondeza.
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MARIA LÚCIA VERLY DA SILVA

Entrevista realizada em 10/11/2008

Hoje em dia eu não entro nem no ‘Manguinho’, 
nem no Jacarezinho, porque é violento.

Nasceu em 1951, neta do sr. Costa, primeiro morador da região conhe-
cida hoje como Vila União. Desde então mora na mesma área, partilhando 
da história da criação deste espaço, dividindo suas lembranças com Augusta 
e Erzinda. A mãe nasceu no mesmo local, e o pai, que era de Bom Jardim, 
serviu no quartel vizinho como soldado e depois passou a motorista. Depois 
de casados, permaneceram na mesma área onde nasceu Maria Lúcia.

Lembrou-se do tempo em que o local das casas era conhecido como 
‘Barracão’, da inauguração do conjunto habitacional dos ex-combatentes e 
da construção de barracos nos terrenos vizinhos à rua Professor Frias Villar, 
onde ainda mora. Narrou-nos a queixa da mãe ao delegado de polícia diante 
da nova ocupação e ressaltou o desrespeito do policial ao compará-la à ocu-
pação inicial do terreno iniciada por seu pai. Presenciou, também, o início 
da instalação de uma fábrica de garrafas e de empresas como a GE e a CCPL 
(Cooperativa Central de Produtores de Leite), no Jacarezinho. 

Narrou-nos, indignada, a tentativa de legalização do terreno e transfe-
rência do aluguel para seu nome, após o falecimento da mãe, na qual não 
teve sucesso. 

Afirmou ter pouca relação com Manguinhos, principalmente quando 
começou o ‘tiroteio’, o que passou a impedi-la de freqüentar a Igreja São Da-
niel. No que diz respeito ao Jacarezinho, comunidade vizinha, disse-nos que 
as compras eram feitas no comércio de lá, mas que depois também começou 
a ficar perigoso, não só pela violência como pelo movimento do trânsito da 
avenida dos Democráticos. Presenciou a construção de um conjunto habita-
cional e da escola Olavo Freire, que foram demolidos. Ressaltou o preconceito 
dos moradores dos conjuntos em relação aos do trecho onde mora.

Destacou a tranqüilidade da área, relacionando-a à presença dos ex-
combatentes e descendentes e à proximidade com a polícia, o que, para ela, 
dificulta a entrada de traficantes em Vila União. Narrou episódios de tiroteio 
que atingem as casas e a rua, a partir do Jacarezinho e de Manguinhos. 
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Comentou sobre as obras do PAC, expressando receio quanto aos novos 
vizinhos e a possibilidade dos futuros confrontos e tiroteios. Expressou des-
contentamento e ressaltou a falta de clareza acerca das propostas para a área 
e do papel de cada esfera de poder envolvida. Critica o Projeto Pró-Jovem e a 
concessão de bolsas de estudo, pois nem todos vêm-se dedicando aos estudos.  
Fez também comentários sobre a associação de moradores e o levantamento 
realizado pela entidade para tentar a legalização dos terrenos. 

NELSON SOARES MARQUES

Entrevista realizada em 7/12/2004

 Eu tenho um sítio na roça, 
podia morar lá, 

mas eu vou continuar onde estou.

Nasceu no bairro de Botafogo em 1929, e quando casou foi morar no 
morro Santa Marta, também em Botafogo. Antes de chegar a Manguinhos, aos 
21 anos, morou no Caju durante um ano. O primeiro local onde se instalou 
em Manguinhos foi o CHP2. Fez comentários sobre a implantação da comu-
nidade, referindo-se a um político que teria ‘dado’ as moradias. Trabalhou 
na Fundação Leão XIII, inclusive como administrador da área, e presenciou 
o crescimento de Manguinhos, apesar do controle estabelecido pela entidade 
para que não houvesse venda e ampliação das construções. Participou do as-
sentamento organizado pela fundação, fruto de remoções de várias favelas. 

Teceu comentários sobre a comunidade, a associação de moradores e o 
processo de indenização para remoção, o fornecimento de luz, a canalização 
de esgoto e os problemas de saúde decorrentes das instalações deficientes 
e dos rios contaminados. Contou-nos sobre sua participação no processo 
de aterramento, com material retirado das obras do metrô, no local onde 
foi construída a comunidade Nelson Mandela. Falou-nos sobre a Igreja São 
Daniel, a construção e ressaltou com indignação, a destruição posterior. 
Ressaltou o papel da violência instalada na favela como fator de mudança 
de vários moradores para outros locais. 

Narrou também alguns pedidos de melhorias para a comunidade que 
teria formulado a políticos e criticou alguns governos e seus interesses. 
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NICOLINA LAIA DA SILVA

Entrevista realizada em 26/4/2004

Até hoje ninguém veio cobrar nada da gente (rindo). 
A gente não tem a escritura definitiva. 

Nunca a gente pediu o papel na Prefeitura, 
nem vieram perguntar nada pra gente.

Mudou-se para Varginha quanto tinha 22 anos, casada com João Felipe, 
também entrevistado por nós. O casal morou, inicialmente, na comunidade 
de Vila Turismo, em Manguinhos. Há 27 anos mora no mesmo local, tendo 
transformado o barraco em casa de alvenaria. Teve sete filhos e trabalhou 
na ‘tendinha’ que construíram no andar térreo da casa. 

Narrou-nos como era o local e como se deu o processo de ocupação da 
Varginha e das comunidades do entorno. Falou-nos sobre o atendimento 
médico na Fiocruz, que é utilizado pela família. 

PAULO CESAR MOREIRA

Entrevista realizada em 9/7/2008 e 17/7/2008

Eu, como trabalhador, como uma pessoa da comunidade, do povo, 
eu com a minha consciência, 

eu ficaria o resto da minha vida indignado 
se não houvesse essa participação, 

como houve, da Fundação Oswaldo Cruz.

Nasceu no morro dos Prazeres, em 1956, e a família mudou-se para Man-
guinhos quando ele tinha três anos. Sua mãe, ainda viva, trabalhava no campo, 
nas proximidades de Petrópolis, até a família vir para o Rio de Janeiro, onde 
foi empregada doméstica na Zona Sul. Seu pai, nascido em 1911, era de Minas 
Gerais, de São João da Serra, e trabalhava no Theatro Municipal. 

A mãe e os irmãos moravam em uma casa no CHP2, que, segundo suas 
lembranças, teria sido construída pela Prefeitura. Participou da organização  
O Grupo Bem Querer, que empregava pessoas da comunidade para a fa-
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bricação de bolsas. Quando a fábrica faliu, trabalhou em empresas, vendeu 
produtos como camelô. Atuou em vários movimentos sociais de favela, junto 
à Igreja, à Pastoral de Favelas, à Federação de Associações de Favelas do Estado 
do Rio de Janeiro (Faferj), assim como participou de processos de ocupação 
de algumas áreas em Manguinhos. Atuou na comunidade com alguns grupos 
profissionais da Fiocruz. Foi compositor da escola de samba de Manguinhos, 
como organizador de desfiles, além de participar de um festival da Associação 
das Escolas de Samba do Rio de Janeiro do qual saiu vencedor. 

Referiu-se ao pai com muita admiração e orgulho por seu trabalho como 
artista plástico. Descreveu as moradias vizinhas na área de Manguinhos, ten-
do assistido ao crescimento das comunidades e à construção de conjuntos 
habitacionais. Narrou o processo de negociação para a ocupação de Nelson 
Mandela, apresentando-se “como uma pessoa que ajudou a construir aquilo” 
com participação política. Além disso, participou da ocupação de um pe-
queno trecho que denominou Vila Democrática e atuou no movimento de 
conscientização da população no que diz respeito à manipulação política. 

Ressaltou a atuação da Fiocruz e de alguns profissionais da instituição 
na comunidade, como Joaquim Cardoso de Melo, Álvaro Matida, José 
Welington Araújo. 

Descreveu com detalhes o movimento para tentar ocupar a área onde 
foram construídos os conjuntos Samora Machel e Nelson Mandela, as  
assembléias, as discordâncias e sua atuação na Pastoral de Favelas. Ressaltou a 
importância do PAC- Manguinhos, a articulação com o movimento popular 
e a relevância da atuação das comunidades, lembrando alguns momentos de 
confronto entre elas. Narrou-nos a constituição da RedeCCAP e de várias coo-
perativas prestadoras de serviços, bem como a atuação da Juventude Operária 
Católica (JOC) e a relação da militância política com sua vida pessoal.

Narrou o processo de crescimento da escola de samba de Manguinhos 
e sua articulação com outras escolas, como Mangueira e Imperatriz, comen-
tando também a desarticulação da escola, a falta de financiamento para a 
manutenção de várias escolas pequenas e o estabelecimento de relações de 
interesse e vínculo com algum tipo de contravenção. Fez comentários sobre 
vários sambistas e cantou diversas músicas, tecendo comentários sobre o 
movimento atual para reviver a escola de Manguinhos. Foi convidado a 
ingressar na ‘Velha Guarda’ da escola. 
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VILMA DOS SANTOS PEREIRA

Entrevista realizada em 16/3/2004

A pessoa fala ‘favela’ parece que é uma coisa desorganizada. 
E as pessoas às vezes não gostam dessa palavra ‘favela’.

 ‘Comunidade’ já dá uma idéia de organização. 
E ‘favela’ dá impressão de bagunça, 

de coisas à toa, de lugar mesmo de marginalidade.

Nasceu em Manguinhos, no Amorim, em 1944. Depois de casada, ao 
longo de quatro anos, morou em Brás de Pina, Vigário Geral e Caxias. Sua 
família é original de Santa Maria Madalena, no norte Fluminense, e, quando 
seu pai veio para o Rio, morou em Niterói e depois no morro de São Carlos, 
no Estácio. Seu tio foi o primeiro parente a se estabelecer no Amorim.

Descreveu o bairro, os moradores, as relações de vizinhança e ressaltou 
que os terrenos anteriormente eram grandes e que tinham criação de ani-
mais e plantação, o que garantia o sustento da família. Conversou sobre a 
divisão dos terrenos, a fazendinha no final da rua, o processo de ocupação, 
a escolha dos nomes dos becos, os problemas com serviços públicos, as 
ações da própria comunidade para a solução dos problemas coletivos, o 
atendimento à saúde e a falta de escolas. Fez comentários sobre os blocos 
de carnaval antigos e referiu-se ao bloco atual, Discípulos de Oswaldo, que 
realiza os ensaios no bar do Chico.

Comentou sobre a relação e a proximidade com a Fiocruz, o uso do 
terreno como área de lazer quando era jovem, a construção pela instituição 
do muro divisório, e sobre o fato de a Fiocruz empregar muitos moradores. 
Quanto ao lazer na comunidade, citou a praça para brincadeira das crianças, 
as rodas de samba, os blocos de carnaval, o bar do Juvenal e o futebol. Fez 
referência à associação de moradores e à falta de integração com as demais 
comunidades. Destacou a falta de colégio como um grande problema. Res-
saltou que não há violência, tráfico de drogas ou assaltos no Amorim. Fez 
comparações entre o Amorim e as outras comunidades de Manguinhos, 
principalmente com relação ao tráfico de drogas e à divisão dos terrenos 
para ocupação.
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Narrou-nos sua atuação na associação de mulheres do complexo de 
Manguinhos e o papel da instituição na comunidade, com oficinas que visam 
à geração de renda e a organização do Bazar da Solidariedade para auxílio 
de pessoas com HIV positivo, além do trabalho educativo para a prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis, que as mulheres organizam em 
articulação com a Fiocruz.

Fez comentários críticos sobre a denominação de favela, explicitando a 
sua opinião e a da comunidade sobre o assunto.




