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DEFASAGEM ENTRE DADOS OFICIAIS E REALIDADE VIVIDA PELOS MORADORES 

DA REGIÃO CENTRAL E PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

 

Juliana Oliveira de Souza1 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho integra pesquisa de determinado projeto 
realizado na região central e portuária do Rio de Janeiro. 
Tendo como objetivos reunir e espacializar vários tipos de 
dados, permitindo caracterizar as transformações urbanas 
nesta localidade, em especial nas favelas do Morro da 
Providência e Pedra Lisa, bem como os impactos sócios 
espaciais ocorridos na área. Enfocaremos nos dados 
referentes a dimensão de instituições, equipamentos de 
serviços públicos, visando socializar o acesso destes dados 
levantados e conhecer o grau de apropriação daqueles 
recursos e do território pelos moradores. Tendo em vista 
superar a defasagem entre os dados oficiais e a realidade.  
 
Palavras-chave: Cidade. Transformações urbanas. Território. 
 
ABSTRACT 
 
This work is part of certain research project carried out in the 
central and port area of Rio de Janeiro. Review aimed to gather 
and spatialize various types of data, allowing the 
characterization of the urban transformations in this locality, 
especially in the slums of Morro da Providencia and Lisa Stone, 
as well as the spatial partners impacts occurring in the area. 
We will focus on the data the size of institutions, utility 
equipment, aiming to socialize their access data collected and 
know the degree of ownership of those resources and territory 
by residents. In order to overcome the gap between the official 
data and the reality.  
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I INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho refere-se a uma parte da pesquisa realizada pelo projeto 

“Mutações no Cenário Urbano Metropolitano: espaço, políticas públicas e dinâmicas dos 

atores no processo de renovação urbana da região central e portuária do Rio de Janeiro”. 

Este, realizado pelo Núcleo de Pesquisa Favela e Cidadania da Escola de Serviço Social da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (FACI/ ESS/ UFRJ), entre o período compreendido 

nos anos de 2013 e 2014, financiado pela FAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo do referido projeto foi reunir e 

espacializar vários tipos de dados, permitindo caracterizar as transformações urbanas na 

região portuária e em especial no Morro da Providência e Pedra Lisa, bem como os 

impactos sociais e espaciais na área2.  

Para dar conta dessa realidade o estudo foi dividido em 6 dimensões: 1) 

dimensão histórica, administrativa e geográfica; 2) dimensão demográfica e 

socioeconômica; 3) dimensão de instituições, equipamentos de serviços públicos e 

patrimônio; 4) dimensão das transformações urbanas (intervenções no espaço); 5) 

dimensão relativa ao risco e às remoções; 6) dimensão relativa à função social da 

propriedade. Essas dimensões não dão conta da totalidade, mas permitem uma 

caracterização da questão urbana tal como se apresenta nessa região3.  

No presente trabalho faremos um recorte do projeto citado acima e trataremos 

especificamente da dimensão 3, porém, com foco nos dados referentes as instituições, 

equipamentos de serviços públicos. Esta dimensão possui como objetivos centrais 

apresentar as informações coletadas pela pesquisa, disponibilizando aos moradores tais 

dados para que eles pudessem ter uma visualização ampliada da diversidade das 

instituições, equipamentos de serviços público registrados oficialmente nas proximidades do 

Morro da Providência e Pedra Lisa, bem como verificar o grau de apropriação daqueles 

recursos e do território pelos moradores, mapeando qualitativamente as condições e 

possibilidades de utilização cotidiana dos mesmos. Tendo em vista superar a defasagem 

entre os dados oficiais e a realidade. Permitindo, através da elaboração de um dossiê 

contribuir com a instrumentalização dos moradores da região em suas lutas cotidianas por 

melhores condições de vida.  

                                                           
2
 Relatório da Pesquisa “Mutações no Cenário Urbano Metropolitano: espaço, políticas públicas e 

dinâmicas dos atores no processo de renovação urbana da região central e portuária do Rio de 
Janeiro”, coordenado pela Profª Maria De Fatima Cabral Marques Gomes, pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro / Centro de Filosofia e Ciências Humanas / Escola de Serviço Social. Período de 
Vigência do Projeto: 2013/2014. Financiado pela FAPERJ – APQ1. 
3
 Idem. 
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A ideia que orientou o estudo foi a de produzir uma série de mapas e de fichas 

sintéticas a fim de realizar o já mencionado dossiê que tornasse visível a produção de dados 

recolhidos pela equipe do FACI e por outras fontes, através da realização de uma 

cartografia que visa sintetizar e construir um banco de dados que podem subsidiar as 

negociações e lutas dos moradores por melhores condições de vida e pela legitimidade e 

direito à morar no lugar. Isto permite a criação de possibilidades concretas de resistência, 

formadas no cotidiano, pelos citadinos, sobretudo em contexto de crise global do capital.    

É importante ressaltar que a pesquisa cotejou dados oficiais à observação, às 

informações obtidas em entrevistas com técnicos e falas dos moradores em oficinas 

realizadas com os mesmos. Dessa forma, tentamos superar a defasagem entre dados 

oficiais e realidade. Inicialmente foram realizadas visitas em órgãos públicos e privados 

relacionados às intervenções na área. Buscava-se em tais visitas documentos oficiais e 

contatos para entrevistas com técnicos/responsáveis nas instituições. Concomitantemente, 

foram feitas pesquisa em sites oficiais envolvidos direta ou indiretamente em ações 

desenvolvidas no Morro da Providência e na zona portuária. A partir da sistematização dos 

dados coletados foram realizadas oficinas com os moradores do Morro da Providência e 

Pedra Lisa no sentido de discutir e aprimorar as informações obtidas. 

 

 

II DESENVOLVIMENTO 

 

II.I Relevância específica da dimensão instituições, equipamentos de serviços públicos na 

produção do espaço urbano  

 

 

A atenção dispensada neste estudo à dimensão “instituições, equipamentos de 

serviços públicos” (entre outras que integram a cidade) leva em consideração o debate 

sustentado por autores clássicos (MARX, 1999; ENGELS, 2010) e contemporâneos 

(LEFEBVRE, 1991, 1999 e 2001; SANTOS, 1996 e 2007; HARVEY, 2005) que explicam a 

articulação dialética entre elementos naturais ou construídos dispostos num determinado 

território - como parte do conjunto de forças produtivas - e o próprio desenvolvimento 

econômico, social e político das sociedades, numa perspectiva histórica. Como 

consequência, compartilhamos da compreensão de “espaço” oferecida por estes autores. 

Para Lefebvre (1991), o fenômeno de produção/reprodução do espaço ocorre a 

partir da relação dialética de três dimensões que o integram articuladamente: 

 [...] a) práticas espaciais, que decorrem da relação estabelecida entre as ações 
humanas e os suportes materiais dos espaços configurados, o que pressupõe a 
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ação circunscrita à materialidade do espaço e, ao mesmo tempo, não limitada por 
ela, comportando a dialeticidade dos processos cotidianos de 
preservação/transformação; b) representações do espaço, que são as diversas 
formas de conceber, descrever, representar e apresentar o espaço, tendo sua 
origem na necessidade social de definição de parâmetros orientadores das ações 
humanas no espaço, em dado contexto; c) espaços de representação, isto é, 
aqueles onde se manifestam as formas espontâneas de apropriação e uso do 
espaço na vida cotidiana, sobre o qual se planeja e onde se busca intervir. 
(FERNANDES, 2005) 

Com abordagem semelhante, que também ultrapassa aquelas centradas na 

materialidade do território, Santos (1996, p. 51) afirma que o espaço é composto por um 

conjunto de fixos e fluxos, ou seja, “[...] é formado por um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. Além disso, para o autor, 

o território deve ser instrumentalizado e gerido de modo que possa assegurar o acesso 

democrático do conjunto dos habitantes aos bens e serviços que lhes foram indispensáveis, 

qualquer que seja a sua localização (SANTOS, 2007, p. 18). Para o autor, é no território que 

a cidadania se realiza, pois o processo de socialização capitalista faz com que os produtos 

de consumo tornem-se elementos essenciais de mediação entre as pessoas. Há, assim, 

uma relação quase intrínseca entre o valor de um indivíduo e o lugar onde ele vive. Como a 

localização das pessoas no território não depende das vontades individuais, pois é 

determinada pelas forças do mercado e pelas decisões do planejamento governamental, 

Santos (2007) chama a atenção para a responsabilidade do Estado enquanto agente 

fundamental na mediação e contenção das distorções provocadas pelas dinâmicas dos 

sistemas produtivos. 

A presença de inúmeros elementos favorecem as condições de moradia da 

população, porque de fato são eles que facilitam a realização das nossas tarefas cotidianas. 

Da mesma forma, a ausência de determinados recursos materiais e naturais no entorno dos 

locais onde moramos pode resultar no impedimento efetivo do acesso à possibilidade de se 

viver bem, sobretudo quando as condições de mobilidade da população são limitadas.  

Fator preponderante à análise que procuramos tecer neste trabalho é a 

centralidade do local de moradia que o sujeito ocupa no território. Referimo-nos aqui 

especificamente ao espaço geográfico, que determina o maior ou menor acesso aos bens e 

serviços, bem como, aos direitos de modo efetivo. 

Santos (2007), refere-se ao valor do indivíduo, diz, que o valor deste depende, 

em larga escala, do lugar que ele está. No Brasil, o acesso a bens e serviços essenciais ao 

desenvolvimento das potencialidades humanas, sejam eles públicos ou até mesmo privados 

é muito diferenciado e contrastante, pois uma grande maioria de brasileiros, no campo e na 

cidade, acaba por ser privada desses bens e serviços. “Às vezes, tais bens e serviços 
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simplesmente não existem na área, às vezes não podem ser alcançados por questão de 

tempo ou de dinheiro (SANTOS, 2007:139)”. 

Bastos & Gomes (1994) também adensam este debate, sobre um trato 

específico na análise da favela, que segundo as autoras, esta se figura entre as formas que 

a população de menor poder aquisitivo encontra para ficar próxima aos locais de geração de 

emprego e renda, garantindo-lhe maior possibilidade de acessar bens e serviços na cidade. 

Assim, a conformação das favelas se apresenta como a principal alternativa de 

sobrevivência das classes populares, e mesmo quando tal população encontra-se inserida 

no mercado formal de trabalho, são remuneradas de forma insuficiente para prover suas 

necessidades básicas, que no contexto neoliberal tendem a ser acessadas via mercado. 

Este tipo de habitação é útil ao modo de produção capitalista, pois na medida em que foram 

se multiplicando, perderam sua marca de “anomalia” urbana, tornaram-se uma alternativa de 

moradia “normal” para as populações de baixa renda, inscrita na lógica do capitalismo 

dependente (BASTOS & GOMES, 1994). 

 

 

II. II O processo inicial de coleta de dados e a realização de oficinas na metodologia da 

pesquisa 

 

 

Para melhor compreendermos a relação entre a materialidade do território 

demarcado pela zona portuária do Rio de Janeiro e o cotidiano dos moradores do Morro da 

Providência e Pedra Lisa, partimos inicialmente do levantamento detalhado das instituições, 

dos equipamentos e serviços públicos dispostos nesta região, identificando cuidadosamente 

seus respectivos endereços.  

As buscas iniciais foram direcionadas a diversos sites de órgãos públicos. No 

site da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 

(CDURP)4 encontramos uma proposta de divisão da AEIU da Região Portuária do Rio em 11 

núcleos.  

Entre os demais sites consultados, destacou-se o Sistema de Assentamentos de 

Baixa Renda (SABREN)5. Mediante sucessivas buscas, foi possível localizar uma 

considerável variedade de informações referentes a equipamentos públicos do entorno dos 

Morros da Providência e Pedra Lisa: sobre educação, em um raio de 500m; sobre Centros 

de Referência da Assistência Social (CRAS) e Unidades de Saúde, em 2000m; e referente a 

                                                           
4
 Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br/index.aspx. Acesso em 20/01/2015. 

5
 Disponível em : http://portalgeo.rio.rj.gov.br/sabren/. Acesso em 20/01/2015. 
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Praças, numa cobertura de 1000m. Além destas fontes, consultamos trabalhos diversos 

produzidos sobre o Morro da Providência, entre os quais destacamos o minucioso relatório 

sistematizado pela pesquisadora Denise Pena Firme. 

Por coerência metodológica com a compreensão de produção do espaço aqui já 

destacada, submetemos o conjunto das informações identificadas sobre esta dimensão à 

apreciação dos moradores dos Morros da Providência e Pedra Lisa, em uma primeira 

reunião, quando as outras dimensões consideradas nesta pesquisa foram também a eles 

apresentadas. Para facilitar o processo de identificação, compreensão e análise dos 

moradores sobre as informações que integravam esta dimensão, optamos por apresentá-la 

a partir da utilização simultânea de mapas produzidos pela Profª Emika Takaki 

(Universidade Estácio de Sá) e listagens das instituições e equipamentos públicos 

catalogados, discutidos articuladamente. Nossos objetivos centrais nesta dinâmica eram, de 

um lado, apresentar estas informações aos moradores para que eles pudessem ter uma 

visão ampla da diversidade de equipamentos e serviços registrados oficialmente nas 

proximidades das favelas; de outro lado, buscávamos conhecer o grau de apropriação 

daqueles recursos e do território pelos moradores, mapeando qualitativamente as 

condições/possibilidades de utilização cotidiana dos mesmos pelos moradores da 

Providencia e da Pedra Lisa. 

 

 

II. III O mapeamento sobre “instituições e equipamentos de serviços públicos”  

 

 

Na dinâmica de apresentação da dimensão que foi realizada na oficina com os 

moradores do Morro da Providência e Pedra Liza, apresentamos os mapas que localizavam 

“instituições e equipamentos de serviços públicos” disponibilizados nas áreas do Caju, 

Gamboa, Santo Cristo e Saúde. A primeira resposta importante desta iniciativa foi a 

indicação feita pelos moradores de que os recursos situados na área do Caju não são 

utilizados por eles, tanto em função da distância, quanto pelas restrições impostas à 

circulação da população pelas divisões de poder territorial estabelecidas pelo tráfico de 

drogas na cidade do Rio de Janeiro. Ironicamente indicada, a única exceção admitida a esta 

regra foi uso do Cemitério do Caju.  

“Lá, a gente não vai... facções diferentes. (...) A única coisa que a gente utiliza no 
Caju é o cemitério (risos)... e dependendo da pessoa” (Falas de moradores extraídas 
nas oficinas). 
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Durante o desenvolvimento desta etapa do trabalho, observamos também que o 

excesso de informações contidas no mapa apresentado dificultava a analise dos moradores. 

Isto nos levou a decidir, conjuntamente, pela retomada deste processo numa segunda 

oficina, a partir de outra metodologia de conferência e localização simultâneas destes 

elementos nos mapas. Na segunda oficina, quando retomamos a análise sobre as 

informações referentes a “Instituições e Equipamentos de Serviços Públicos”, passamos a 

analisar cada um dos registros contidos a partir de uma listagem, enfocando o 

reconhecimento e uso dos moradores com relação a estes recursos, bem como procedendo 

a confirmação da localização de cada um deles no mapa correspondente. 

Como resultado desta dinâmica, confirmamos a existência de dois equipamentos 

classificados como espaços culturais frequentados pelos moradores presentes: o Centro 

Cultural Municipal José Bonifácio (Gamboa) e o Museu de Arte do Rio – MAR – (Centro). O 

Museu do Amanhã, embora conste da listagem, ainda está em construção e não despertou 

maiores debates entre os presentes. O Centro Cultural conhecido como Galpão Ação da 

Cidadania também é frequentado por eles. No entanto, vários outros programas sociais, 

embora aparecessem nos sites consultados, eram desconhecidos pelos moradores.  

Averiguamos ainda a opinião dos presentes na oficina acerca da qualidade dos 

equipamentos e serviços prestados: aqueles de caráter público foram considerados 

precários quanto às condições e/ou capacidade para atender as demandas, com raras 

exceções. No caso dos serviços de educação, duas referências positivas mereceram 

destaque. A primeira mencionou o Colégio São Bento que, embora pertença ao setor 

privado e seja frequentado por alunos com alto poder aquisitivo, oferece bolsas de estudos a 

alunos de baixa renda residentes na vizinhança. A segunda referiu-se ao Colégio Pedro II, 

situado no Centro, quando destacaram a sua tradicional qualidade, ao mesmo tempo em 

que lamentavam o fato de raros moradores do Morro terem tido a oportunidade de 

frequentarem esta escola. Na sequência da análise sobre os serviços educacionais 

disponíveis na região, fomos surpreendidos pela descoberta de 13 estabelecimentos de 

ensino, distintos dos 7 que apareciam no levantamento das fontes inicialmente consultadas, 

e que também atendem aos moradores.  

Durante a oficina, verificamos que o fato de os Morros da Providência e da Pedra 

Lisa se encontrarem próximos a uma farta rede de serviços de transporte concentrada nesta 

região da cidade (metrô, ônibus e trens), este fator favorece a mobilidade de seus 

moradores, promovendo o acesso deste segmento da população a bens e serviços públicos 

disponibilizados em bairros vizinhos. Durante os depoimentos dos presentes, foi relatado 

que alguns alunos frequentam uma escola pública no Rio Comprido e outra no Largo do 

Machado, situados com relativa distância da área de abrangência inicialmente mapeada 
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pelos pesquisadores da referida pesquisa. Do mesmo modo, registramos o uso das 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Botafogo e da Tijuca pelos moradores, estes 

alegam insuficiência dos serviços disponíveis no campo da saúde pública no entorno das 

referidas favelas. E que, embora existam 4 hospitais da rede pública na região, 3 estão 

diretamente relacionados ao tratamento do câncer e apenas 1 oferece atendimento 

diversificado. Ainda assim, segundo os moradores, este (o Hospital dos Servidores do 

Estado) não possui atendimento de emergência e é sempre muito difícil agendar consulta. O 

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE)/Fundação Francisco Arduino, no 

Centro, e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (InTO), no Caju, foram citados 

como unidades para tratamentos de referência, sendo reconhecidos por isto pelos 

moradores. 

Contudo, quem acompanha de longe a propaganda de revitalização do Porto 

Maravilha pode equivocadamente esperar que necessidades como estas, entre outras, 

finalmente encontrem a oportunidade de serem superadas, já que nos últimos anos tantas 

obras foram e estão sendo realizadas na zona portuária carioca. No entanto, os recursos 

financeiros aí empregados têm sido destinados a outros objetivos, em detrimento dos que 

poderiam impulsionar a melhoria das condições de vida da população residente no seu 

entorno. Como afirmam os moradores, locais e equipamentos importantes, usados 

cotidianamente por estas pessoas, estão sendo destruídos pela “revitalização”, acarretando 

perdas consideráveis sem alternativas compensatórias para estes casos. 

Na continuidade da apresentação da dimensão “Instituições e Equipamentos de 

Serviços Públicos” aos moradores presentes na oficina, identificamos ainda outras situações 

que comprovam o vínculo entre controle/planejamento/transformações do espaço e 

desenvolvimento urbano, e que confirmam o predomínio de ações voltadas para a 

valorização do capital. Assim, registramos: a desarticulação de uma escola pública, cujos 

alunos foram transferidos para outra já existente; o fechamento do projeto “Escola Fábrica 

de Espetáculos” (SPECTACULU), que se situava na Avenida Rodrigues Alves (Cais do 

Porto), há meses em obras; a perda da área de lazer situada na Praça Américo Brum (a 

Quadra do Largo); a diminuição da área ocupada pela Vila Olímpica, sendo que sua 

completa demolição já está prevista; a interdição de quadras polivalentes e remoções na 

Vila Nossa senhora da Saúde, ambos os casos situados no trajeto das obras do VLT 

(Veículo Leve sobre Trilhos). “A maioria das quadras poliesportivas que tinham, a maioria já 

foram bloqueadas e vão ser destruídas pra passagem do VLT (Fala de morador extraída na 

oficina)”. Segue abaixo outras falas de moradores que explicitam as situações aqui 

apresentadas:  

“Muita coisa foi sacrificada nessa região. A gente perdeu algumas escolas de 
segundo grau que tinha na região. A Igreja Nossa Senhora da Saúde, que era a 
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igreja oficial da época, ela ficou meio jogada de lado. O centro Cultural José 
Bonifácio, que já foi referencia com escola primária do primeiro grau, ginásio, passou 
a ser centro cultural e tá lá encostado”. 
“Ai você percebe: você perde um campo lá em cima, eles transformam numa praça 
(Praça Américo Brum); transforma a praça numa quadra pra, logo em seguida, 
transformar num teleférico. Ou seja, você reescreve uma história a partir da 
prefeitura, quando na realidade ela tinha muito mais valor simbólico e de vida 
mesmo, de sentimento. Na realidade ele quer fazer a Providência como um todo, 
reescrever como se fosse uma favela modelo em cima dos interesses”. 
 

Exemplos como estes nos permitem afirmar que tais intervenções têm produzido 

uma relação “custo/benefício” negativa para a população local, sem indicações de reversão 

em curto ou médio prazo. O que se vê são grandes obras que, embora voltadas para a 

criação da imagem de uma cidade que se moderniza, não promove a melhoria da qualidade 

de vida e de moradia da população que reside na região porque ignora a consistência de 

suas reais demandas.  

 

III Conclusão  

 

Verificamos que, mesmo com a ampla quantidade de recursos empregados na 

região da Zona Portuário, identificamos que dos empreendimentos a serem realizados nesta 

região, relacionados ao processo de revitalização dos bairros de Santo Cristo, Saúde e 

Gamboa está muito mais ligada a interesses comerciais do que especificamente a atender 

demandas de moradias. Não refletindo em melhorias substanciais dos instrumentos e 

serviços públicos disponibilizados a população residente nesta localidade.   

Nesse contexto verificamos como uma alternativa ao atual estágio da crise 

global do capital, ações de resistência cotidiana pelos moradores, como meio de obter 

melhorias nas condições de vida e ter garantido o direito à morar no lugar. 

O acompanhamento da luta dos moradores do Morro da Providência, 

representados pela Comissão de Moradores e o contato ao longo do tempo com essa 

população nos levou a projetar a elaboração de um dossiê que deverá instrumentalizar 

esses moradores em sua luta por melhores condições de vida. Esse projeto, que tem 

contado com a participação dos moradores, deverá ser finalizado ainda no primeiro 

semestre deste ano de 2015, e o mesmo encontra-se em processo de discussões em 

oficinas realizadas com essa finalidade.  
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