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coNsiderações fiNais

As “histórias de pessoas e de lugares” de Manguinhos e o processo de 
constituição de suas comunidades refletem uma história secular de um lugar 
desvalorizado no tempo, deixado quase que completamente ao abandono e à 
ausência de políticas públicas efetivas. Um lugar fadado a ser um ‘não-lugar’, 
um espaço invisível e excluído, onde a gestão urbana se mostrou incapaz de 
ouvir, principalmente, seus moradores. A luta das diversas comunidades 
percebida nas falas de nossos entrevistados – os protagonistas desta história 
– passa justamente pela vontade de não se deixar sucumbir ao rótulo de ser 
um ‘não-lugar’ e se mobilizar por ele. 

A geração de intensa desigualdade e segregação social, a migração popu-
lacional impulsionada pela falta de perspectivas de vida e trabalho em várias 
regiões do país, assim como a carência, ou mesmo inadequação, de políticas 
habitacionais, urbanísticas e sociais voltadas para estas populações e a política 
de remoção de favelas, adotada em especial no Rio de Janeiro, propiciaram, ao 
longo de um século, a formação de bolsões de pobreza nas grandes cidades. 

O contraponto entre as ações estatais, direcionadas para habitação 
e urbanização das áreas de exclusão social, e o movimento de uma parte 
significativa da população em busca da conquista de seu espaço em uma 
cidade que não hesitava em excluí-la, expõe as mudanças que transformaram, 
conjunturalmente, estes espaços – indicados como manchas brancas, e seus 
habitantes como invisíveis – em ‘pessoas e lugares’ visíveis e incômodas para 
boa parte da sociedade. 
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Ao contrário do que era esperado, a inércia do Estado possibilitou a 
conformação de uma ‘cidade’ com costumes, convivências, hábitos e, sobretu-
do, culturas singulares, que expressam a múltipla composição destes espaços 
de origens diferenciadas. De desordeiros, malandros e doentes, passaram a 
invisíveis seres humanos, apesar de organizados social e politicamente. Nas 
últimas décadas foram absorvidos e subjugados pelo tráfico ilegal de drogas, 
que os transformou, aos olhos da sociedade, em contraventores e perigosos, 
em decorrência da passividade do Estado.

A cidade do Rio de Janeiro constitui-se como um lócus privilegiado na 
configuração desta ‘cidade partida’, onde as políticas públicas, por mais de 
um século viabilizaram, na realidade, o crescimento das favelas, mesmo com 
um discurso de antagonismo e com várias tentativas de extermínio. 

Para Manguinhos, as políticas públicas ora direcionaram projetos de 
consolidação econômica e social como um pólo industrial, ora o abandona-
ram alagado nas águas dos mangues e das chuvas intensas, e recentemente 
o deixaram entregue a grupos armados ligados ao tráfico, tanto de drogas 
ilícitas quanto de produtos de necessidade básica, como gás de cozinha, 
energia elétrica e transporte. 

Desde a década de 1910 foram elaborados para a área diferentes projetos 
urbanos e habitacionais, que, no entanto, apesar de sua pertinência, não 
foram na maioria efetivados. Inicialmente, alguns dos projetos governa-
mentais apontavam para a caracterização deste espaço como uma área de 
moradia, associada à industrialização. Independentemente da viabilidade 
e da implantação dos projetos oficiais, observou-se, além da construção de 
moradias, em sua maioria, precárias em áreas de risco e inóspitas, um mo-
vimento espontâneo de implantação de instituições e empresas públicas e 
privadas, associadas à industrialização, sem que ali se configurasse uma área 
desenvolvida econômica e socialmente. 

Após meados do século, ao lado de uma forte densificação demográfica, 
projetos e programas governamentais foram direcionados para a habitação, 
com a construção de alguns conjuntos habitacionais, em geral de estrutura 
provisória, e para obras de urbanização, com ações pontuais, em alguns casos, 
inclusive, inadequadas. Tanto os projetos habitacionais como os urbanísticos 
têm adotado uma concepção central de que as favelas são iguais, ignorando 
as diferenças sociais e estruturais, historicamente determinadas. 
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Na elaboração das políticas públicas, importaram, prioritariamente, 
fatores técnicos e políticos, sendo, em geral, descartadas questões relativas 
ao processo de socialização, à família, aos vizinhos, à adequação à nova casa 
e, sobretudo, à desconfiança da população em relação às ações públicas, 
diante de uma história fortemente marcada pelo descaso do Estado, em 
que a constituição da identidade do morador com seu ‘lugar’ foi constan-
temente ignorada.  

Manguinhos, ocupado ao longo de um século, marcado por diversas 
conjunturas e impulsionado por variados fatores econômicos e sociais, é 
composto por grupos distintos, reconhecidos, internamente, como comuni-
dades. Essa terminologia, que foi absorvida pela maioria dos moradores da 
área, acabou por eliminar praticamente a denominação de favela ou morro. 
Para Licia do Prado Valladares (1999), a mudança de denominação procura 
dar uma noção de união, escondendo uma grande diversidade de situações 
sociais e de interesses claramente perceptíveis. 

Este estudo nos permitiu observar os diversos perfis e os momentos 
bastante distintos para uma realidade que, em geral, se busca homogenei-
zar quando se trata de classes populares, em especial com relação às suas 
moradias, conformadas em grupos identificados como favelas. Um século 
de histórias nos apresentou processos diversificados para a constituição do 
perfil atual de cada uma das comunidades de Manguinhos, que, a partir de 
um olhar menos acurado, pode significar apenas um “complexo de favelas”, 
como alguns tendem a denominar. Como nos aponta Valladares (1999), 
esses espaços são interpretados como diferentes de outros considerados  
‘da cidade’: são os locais da pobreza; da cultura exótica; do samba, carnaval, 
funk, rap; do subnormal; do crime, do medo, da violência, do tráfico; de 
uma geografia própria; do homogêneo.

A similaridade entre as histórias dos lugares, as trajetórias de vida, 
a construção de identidades e a representação elaborada pelos morado-
res de Manguinhos em torno de seus espaços não oculta os processos 
singulares que construíram perfis diferenciados para as pessoas e as 
comunidades. As entrevistas gravadas refletem versões das várias histó-
rias que conformam um século de constituição deste complexo espaço 
social, visualizando-se um amplo amálgama de representações construídas 
histórica e conjunturalmente.
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A convivência espelhada na forma de vida e moradia se consolida, 
também, a partir de valores sociais e conceitos externos que incorporam um 
modelo estabelecido fora das comunidades, possibilitando a criação de espa-
ços diferenciados, como uma ‘cidade legal’ e uma ‘favela’ dentro da própria 
favela. As diferenças de padrões de construção e de hábitos de convivência 
estabelecem, inclusive, um processo de segregação específico, produzindo 
diferenciação e distância internas à própria comunidade. 

No momento em que encerramos esta pesquisa, o governo federal, em 
parceria com os estados e municípios, iniciaram a implantação, em vários 
estados do país, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 
Manguinhos, buscando alterar o perfil histórico de comunidades brasileiras 
como as de Manguinhos. 

Este estudo preocupou-se com os processos de formação das comunida-
des de Manguinhos e a relação de suas histórias com a própria história social 
e urbana do Rio de Janeiro, como um lócus geográfico, cultural e social, e 
buscou identificar as singularidades de cada uma, na expectativa de rever-
ter o símbolo de homogeneidade dado aos espaços de favela. Procurou-se, 
igualmente, contribuir para as discussões sobre os processos de luta de cada 
uma dessas comunidades e para a consolidação de um ambiente socialmente 
digno e saudável, na intercessão entre a localidade e a Fiocruz, configurando-a 
como um espaço de reflexão, pesquisa e socialização. 

A parceria entre o Laboratório Territorial de Manguinhos (LTM) e a Casa 
de Oswaldo Cruz (COC), além destes objetivos, que esperamos ter alcançado, 
abriu espaço para outras reflexões no interior das duas unidades da Fiocruz 
que apontam para duas vertentes específicas – o ambiente e a história. 

Para nós, autores, este trabalho representou a oportunidade de colocar-
mos em questão nossas formações de historiador e de urbanista em relação 
a um universo desafiador enquanto lócus de pesquisa. Mais que um desafio, 
representou a oportunidade de nos aproximarmos de uma ‘realidade’ que 
insistia em nos instigar para que com ela nos comprometêssemos. 

Nossas formações possibilitaram compreender uma parte da trajetória 
destas comunidades e esperamos poder contribuir para que o poder público 
tenha um olhar mais atento e comprometido para elas. Esperamos que nossos 
leitores, entre moradores, pesquisadores, cientistas sociais e políticos, se incor-
porem nesta perspectiva de participação, compromisso e transformação. 




