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O Sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, 
Que cresceram com a força de pedreiros suicidas. 

Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, 
Não importa se são ruins, nem importa se são boas. 

 
E a cidade se apresenta centro das ambições, 

Para mendigos ou ricos, e outras armações. 
Coletivos, automóveis, motos e metrôs, 

Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. 
 

A cidade não pára, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o de baixo desce. 
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O de cima sobe e o de baixo desce. 

 
A cidade se encontra prostituída, 

Por aqueles que a usaram em busca de saída. 
Ilusora de pessoas e outros lugares, 

A cidade e sua fama vai além dos mares. 
 

No meio da esperteza internacional, 
A cidade até que não está tão mal. 

E a situação sempre mais ou menos, 
Sempre uns com mais e outros com menos. 

 
A cidade não pára, a cidade só cresce 

O de cima sobe e o de baixo desce. 
A cidade não pára, a cidade só cresce 

O de cima sobe e o de baixo desce. 
 

Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu 
Tudo bem envenenado, bom pra mim e bom pra tú. 
Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus. (haha) 
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Tudo bem envenenado, bom pra mim e bom pra tú. 

Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus. (ê) 
 

Num dia de Sol, Recife acordou 
Com a mesma fedentina do dia anterior. 

 
 

[Chico Science & Nação Zumbi, canção “A Cidade", 1988]



RESUMO 
 
A dinâmica urbana nas cidades brasileiras tem criado e acelerado processos de fragmentação 
socioespacial e crescentes desigualdades, gerando uma série de problemas sociais, ambientais, 
políticos e econômicos.  Esta problemática se manifesta pela lógica do desenvolvimento 
geográfico desigual, que varia de graus de intensidade de uma cidade a outra, em função de 
especificidades territoriais.  Nesse contexto, as populações de baixa renda apresentam maior 
precariedade quanto às condições habitacionais, de emprego, transporte, educação, saúde e 
serviços públicos como saneamento básico, água potável, dentre outros. A ideia desta 
pesquisa centrou-se em avaliar os impactos ambientais do Programa de Infraestrutura em 
Áreas de Baixa Renda da Região Metropolitana do Recife (PROMETRÓPOLE) do Governo 
do Estado de Pernambuco, em termos da promoção da qualidade de vida e do bem-estar, 
como condições essenciais à sustentabilidade ambiental nas localidades Saramandaia e favela 
Arco-íris situadas às margens do Rio Beberibe no município de Recife. Para alcançar esse 
objetivo, a pesquisa empregou como método de abordagem o materialismo histórico-dialético, 
associando-se à abordagem da totalidade complexa, compreendendo a necessidade de 
observar o fenômeno do desenvolvimento urbano como questões históricas marcadas pelas 
contradições da relação entre sociedade e natureza e sua complexidade.  Como procedimentos 
metodológicos, utilizou-se a técnica da triangulação de dados, além de entrevistas 
semiestruturadas, registros fotográficos, revisão bibliográfica e, como apoio na análise da 
informação, considerou-se procedimentos da análise de conteúdo, apoiado no software 
Iramuteq, procedimentos que revelaram as condições de vida da população no referente à 
habitabilidade, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental que o Programa está 
perseguindo. Assim dentro dos principais achados na pesquisa ressalta-se que o 
PROMÉTROPOLE mitigou alguns problemas inerentes às condições de vida das pessoas 
residentes em Saramandaia e indiretamente na favela Arco-íris.  No entanto, continua como 
uma política pública incipiente e limitada à questão de estrutura física e fragilizada na 
dimensão social, econômica e ambiental, uma vez que, ainda não consegue promover a 
qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, condições essenciais ao desenvolvimento 
sustentável. 
 
Palavras-Chave: Habitabilidade. Impactos ambientais. Sustentabilidade. PROMETRÓPOLE. 
Beberibe. 



RESUMEN 
 
La dinámica urbana en las ciudades brasileñas, han creado y acelerado los procesos de 
fragmentación socio-espacial y las crecientes desigualdades, generando una serie de 
problemas sociales, ambientales, políticos y económicos. Esta problemática manifestada por 
la lógica del desarrollo geográfico desigual, que varía de grados de intensidad de una ciudad a 
otra, de acuerdo a las especificidades territoriales. En este contexto, las poblaciones de bajos 
ingresos, presentan condiciones más precarias referentes a vivienda, empleo, transporte, 
educación, salud y servicios públicos como saneamiento básico, agua potable, entre otros. La 
idea de esta investigación se enfocó en la evaluación de los impactos ambientales del - 
Programa de Infraestrutura em Áreas de Baixa Renda da Região Metropolitana do Recife - 
(PROMETRÓPOLE) del gobierno del Estado de Pernambuco, en términos de la promoción 
de calidad de vida y bienestar, como condiciones esenciales para la sostenibilidad ambiental 
en la localidad Saramandaia y el asentamiento Arcoíris ubicados en las proximidades del Rio 
Beberibe del municipio de Recife. Para lograr este objetivo, la investigación utilizó como 
método de abordaje el materialismo histórico – dialéctico, asociándolo al abordaje de la 
totalidad compleja, comprendiendo la necesidad de observar el fenómeno del desarrollo 
urbano como temas históricos marcados por las contradicciones de la relación entre la 
sociedad – naturaleza y su complejidad. Los procedimientos metodológicos utilizados fueron 
la técnica de triangulación de datos, además de entrevistas semiestructuradas, registros 
fotográficos, revisión de literatura. Como apoyo en el análisis de la información, se consideró 
los procedimientos de análisis de contenido, con soporte del software Iramuteq, estrategias 
que revelaron las condiciones de vida de las personas en materia de habitabilidad, calidad de 
vida y la sostenibilidad del medio ambiente que este programa persigue. Así, dentro de los 
principales hallazgos de la investigación, se destaca que el PROMETROPOLE mitigó algunos 
problemas inherentes a las condiciones de vida de las personas residentes en Saramandaia e 
indirectamente en el asentamiento Arcoíris. Sin embargo, continúa como una política pública 
incipiente y limitada a la cuestión de estructura física y fragilizada en el área social, 
económica y ambiental, ya que, aún no consigue promover la calidad de vida y el bienestar de 
las personas, condiciones esenciales para el desarrollo sostenible. 
 
Palabras clave: Habitabilidad. Impactos ambientales. Sostenibilidad. PROMETRÓPOLE. 
Beberibe. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de crescimento econômico ocorrido, sobretudo no século XX, e durante o 

atual, acelerou a expansão urbana nas principais cidades brasileiras. Segundo o censo de 2010 

do IBGE, a população brasileira “é mais urbanizada que há 10 anos: em 2000, 81% dos 

brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 84%” (IBGE, 2010). Essa expansão, em uma 

sociedade desigual, agravou ainda mais a problemática urbana no âmbito da qual se destaca o 

déficit habitacional no país. O processo de expansão urbana, diante do contexto de uma 

sociedade que, ao mesmo tempo, trata a natureza como um mero objeto para ganhar dinheiro, 

separando-se cada vez mais dela, promoveu também a deterioração das condições ambientais. 

Desse modo, os principais impactos que se mostram em áreas de alto risco são: erosão do 

solo, movimentos de massa, inundações, degradação ambiental, entre outros, resultantes das 

ações antrópicas. A este quadro de referências, soma-se a ineficiente ação do Estado, através 

das políticas públicas. 

 Por isso, pensou-se na implementação de políticas públicas integrais que, envolvendo 

as populações preteridas anteriormente, pudessem promover o desenvolvimento sustentável. 

Assim, nasceu o Programa de Infraestrutura em Áreas de Baixa Renda da Região 

Metropolitana do Recife (PROMETRÓPOLE), do Governo do Estado de Pernambuco, 

objetivando a promoção e melhoria das condições de habitabilidade e de desenvolvimento 

comunitário em áreas com população pobre próximas da Bacia Hidrográfica do Rio Beberibe 

(BHRB), nos municípios de Recife e Olinda, além da contribuição no melhoramento da 

qualidade ambiental (PROMETRÓPOLE, 2010).  

 Este Programa, que começou a ser elaborado no ano 2000 e posteriormente 

implementado, teve suas últimas intervenções e avaliações no ano 2012. Mas, será que ele 

está de fato cumprindo com o seu objetivo? A presente pesquisa tem como objetivo principal 

estudar os impactos ambientais do PROMETRÓPOLE em duas localidades da Bacia 

Hidrográfica do Rio Beberibe (BHRB), localizadas em Recife, visando contribuir para o 

debate acadêmico no sentido de se concretizar a meta da sustentabilidade da vida humana. As 

duas localidades são a favela “do Embalo1”, também conhecida como “Arco-íris”, assentada 

em zona de alto risco na margem do rio Beberibe; e “Saramandaia” que hoje possui um novo 

conjunto habitacional, construído através do PROMETRÓPOLE. 
                                                
1 No início da pesquisa exploratória (finais do ano 2012 e início de 2013), com entrevistas informais, pessoas da 
localidade, definiam o lugar com o nome de Favela “Embalo”. No entanto, em posterior trabalho de campo, este 
nome substituído para “Arco-íris” (proferido pelos seus moradores). Portanto, na presente pesquisa utilizar-se-á 
do nome “Arco-íris”. 
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Essas localidades acham-se no baixo trecho da BHRB, compreendendo: “[...] uma área 

urbana onde se registra a maior concentração de assentamentos de baixa renda em áreas de 

risco, morros e alagados, com cerca de 7.300 habitantes/km²”. (PROMETRÓPOLE, 2010)  

Isso justifica a importância do papel do Estado em relação às populações pobres, 

materializado através da implementação de políticas públicas, de forma integral e sustentável. 

No entanto, na prática, a realidade é outra, pois estas políticas não respondem ainda à 

complexidade da problemática habitacional das populações atingidas, aumentando a sua 

fragmentação socioespacial. Em seus primórdios, geralmente as políticas de habitação na 

cidade priorizavam o lucro de acordo com os interesses do mercado sob perspectivas 

higienistas.  

 Diante do exposto, formulou-se a questão central desta pesquisa: em que medida o 

PROMETRÓPOLE está, efetivamente, conseguindo promover qualidade de vida e bem-estar, 

das populações atingidas, condições fundamentais ao desenvolvimento sustentável na Região 

Metropolitana de Recife (RMR)? 

 É provável que a implementação do PROMETRÓPOLE possa melhorar alguns 

problemas inerentes às condições precárias de existência das pessoas residentes em 

Saramandaia e na favela Arco-íris. Porém, o alcance desse Programa ainda é incipiente e 

limitado, visto que, além das suas ações continuarem pontuais e reduzidas, fragmentando o 

espaço, os moradores envolvidos não reúnem as condições necessárias para uma mobilização 

autônoma a fim de negociarem o que de fato lhes convém enquanto necessidades reais de 

vida. Isso porque a persistência da cultura dependente do Estado2; a ausência de participação 

social; a visão e intervenções simplistas (pontuais e limitadas) na área da Bacia; o 

“isolamento” das populações, etc., ainda permanece. Dessa maneira, continuar-se-á com 

dificuldades para dar saltos mais significativos entre a dimensão quantitativa e a qualitativa do 

processo social, dificultando, assim, a concretização da sustentabilidade da vida humana.  

 Daí, julga-se que o presente trabalho surge como alternativa para, junto com a 

população das localidades do conjunto habitacional Saramandaia3 e da favela Arco-íris4, 

avaliar os impactos ambientais efetivos do PROMETRÓPOLE em termos da promoção da 

qualidade de vida e do bem-estar, como condições essenciais à sustentabilidade ambiental na 

área. Pretende-se com isso, refletir sobre uma metodologia capaz de avaliar os impactos 

ambientais de projetos de habitação em sua complexidade, cujos resultados poderão subsidiar 
                                                
2 E de outros agentes sociais envolvidos como ONGs percebendo-o como instituição que lhes ajudará, prestando-
lhes algum favor; e não fazendo valer seu direito à cidade. 
3 Esta foi atendida, cujas famílias foram realocadas para o novo conjunto habitacional na mesma área. 
4 Durante a pesquisa as famílias ainda residiam na margem do rio, sob as condições mais precárias de vida. 
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caminhos sustentáveis de desenvolvimento, a partir do aperfeiçoamento da política pública 

em vigência. 

 Como objetivos específicos consideraram-se pertinente: contextualizar as localidades 

estudadas no processo de fragmentação socioespacial da RMR, focando a realidade da BHRB; 

identificar as principais vantagens e desvantagens vivenciadas pelas localidades Saramandaia 

e Favela Arco-íris (após as intervenções direta e indireta do Programa), enquanto construção 

de ambientes verdadeiramente sustentáveis; apontar os impactos ambientais do Programa 

enquanto política pública e de gestão ambiental, a fim de reconhecer sua influência na 

promoção da qualidade de vida e do bem-estar das famílias de Saramandaia e favela Arco-

íris; ratificar o que há de positivo nas ações do PROMETRÓPOLE e o que precisa ser revisto, 

na perspectiva do aperfeiçoamento da política pública no sentido da busca da sustentabilidade 

da vida humana. 

 Para atingir os objetivos mencionados acima, apoiamo-nos em referencial teórico, da 

teoria social crítica, sobretudo, em David Harvey (1977; 2005; 2009), Milton Santos (2004; 

2005; 2006; 2007), Lefebvre (1973; 2001), entre outros autores para a compreensão das 

relações do espaço com a sociedade, como dimensões fundamentais para a construção dos 

ambientes vividos. Considerou-se também Campos (1991, 2003), Castro (1957), Melo (1978), 

Barreto (1994), Andrade (1979, 1980), etc., para a caracterização da área de estudo, além de 

documentos da FIDEM, Atlas Brasil (2013), dentre outros, que foram importantes para o 

desenvolvimento da pesquisa. Na perspectiva da sustentabilidade e qualidade de vida, o 

trabalho baseou-se em autores como Sen (2000), Leff (2008), Castro (1957, 1983, 2005), 

Foladori (2005), Theodoro (2005). 

 No que se refere ao método de abordagem, esta pesquisa utilizou-se do materialismo 

histórico-dialético, uma vez que ela permite uma abordagem dos impactos ambientais do 

PROMETRÓPOLE como fenômenos históricos, considerando suas contradições e seus 

conflitos no ambiente da sociedade atual em movimento permanente.  Mas, associando-se a 

outras perspectivas de abordagem úteis à apreensão dos fenômenos como totalidade 

complexa, dentre as quais se destacou o paradigma da complexidade, o qual relaciona os 

fenômenos e seu contexto, reconhecendo o diverso dentro de uma totalidade, liberando-se das 

influências da abordagem linear, fragmentada, para partir “das partes para um todo, e do todo 

para as partes”, em um movimento circular para entender um fenômeno (MORIN, 2003; 

2010).  

 Ainda sobre o método dialético, Triviños o define como “[...] a ciência filosófica no 

marxismo que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua 
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evolução histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 51). 

 Na mesma linha, para Lakatos e Marconi (2010, p. 83), a dialética faz uma abordagem 

mais ampla dos fenômenos da natureza e da sociedade, considerando as seguintes leis 

fundamentais: a) ação recíproca, unidade polar ou ‘tudo se relaciona’; b) mudança dialética, 

negação da negação ou ‘tudo se transforma’; c) passagem da quantidade à qualidade ou 

mudança qualitativa; d) interpenetração dos contrários, contradição ou luta dos contrários.

 Lakatos e Marconi (2010) também dizem que o método histórico busca compreender a 

natureza e função das formas da vida social, das instituições etc., partindo da origem no 

passado “o método histórico consiste em investigar acontecimentos, processos e instituições 

do passado para verificar a sua influência na sociedade de hoje”. (LAKATOS; MARCONI, 

2010, p. 89).  Neste sentido, o método histórico permite uma melhor compreensão do papel 

destas instituições na sociedade, pois, conhecendo os diversos aspectos de seu passado, torna-

se mais fácil entender suas condições presentes, alterações e seus diversos fenômenos que 

contribuem para o posicionamento atual.  

 Dessa maneira, para reconhecer e analisar o objeto da nossa pesquisa, o método 

materialista histórico dialético e o paradigma da complexidade são uma forma de interpretar 

as práticas sociais nas localidades estudadas, baseando-se na formação histórica e social do 

modelo de produção do urbano no Brasil5.  Nesta perspectiva, pesquisa é de cunho, sobretudo, 

qualitativo.  

 No que se refere aos procedimentos metodológicos, utilizou-se de pesquisa 

exploratória de campo, pela observação; fez-se, também, interpretação e análises da 

bibliografia (livros, artigos, dissertações, teses) e dos documentos institucionais do 

PROMETRÓPOLE; elaborou-se e interpretou-se mapas e fotografias. Para a identificação dos 

principais problemas enfrentados pelas pessoas das localidades Saramandaia e Favela Arco-

íris, levantou-se informações através de entrevistas semiestruturadas (com seus respetivos 

termos de consentimento livre e esclarecido assinados pelos participantes) dirigidas às 

populações alvo do estudo; para a avaliação dos impactos ambientais do PROMETRÓPOLE, 

utilizou-se da técnica da triangulação na coleta dos dados.  Enquanto que, para a análise da 

informação coletada, utilizou-se da análise de conteúdo através de constituição de corpus por 

temáticas das entrevistas semiestruturadas (BARDIN, 2006). Esta análise foi feita com auxílio 

                                                
5 A apresentação detalhada dos procedimentos metodológicos será feita no capítulo 3, e, simultaneamente a 
discussão dos dados da pesquisa no capítulo 4, sendo esta opção considerada a mais adequada para quem procura 
integrar teoria e prática. 
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do aplicativo IRAMUTEQ, software gratuito e com fonte aberta, o qual permite fazer diversas 

análises estatísticas sobre o corpus textual e sobre tabelas.  

 Finalmente, esta dissertação estrutura-se em cinco capítulos: 

 Capítulo 1. Habitabilidade e qualidade de vida: Caminhos para a sustentabilidade das 

políticas públicas. Nesse capítulo é dada ênfase aos conceitos de habitabilidade, 

moradia digna, qualidade de vida e desenvolvimento como elementos relevantes na 

sustentabilidade da vida humana, considerando as dimensões sociais, políticas, 

econômicas e ambientais em sua complexidade foco da dissertação. 

 Capítulo 2. A realidade urbana no Brasil: Permanência da fragmentação socioespacial 

como empecilho à sustentabilidade. Inicia-se o capítulo com uma reflexão teórica, 

sobre o processo de crescimento urbano no Brasil, focando a RMR e descrevendo de 

forma geral, as características do município de Recife, relacionadas com as da BHRB, 

no contexto da fragmentação socioespacial, destacando eventos importantes de seus 

principais trechos, numa tentativa de compreender, através da análise histórica, a 

situação social e ambiental atual da Bacia. 

 Capítulo 3. PROMETRÓPOLE: Novas perspectivas da política pública de habitação. 

Contextualiza-se este programa e seus alcances como política de habitação, para, 

posteriormente, explicar a metodologia utilizada na pesquisa e seus respectivos 

procedimentos metodológicos e técnicas de pesquisa. 

 Capítulo 4. Impactos ambientais: um olhar interdisciplinar a partir da complexidade. O 

capítulo faz uma contextualização geral do conceito de impactos ambientais em 

realidade que merece ser compreendida e praticada no âmbito do enfoque 

interdisciplinar, para atingir a complexidade do problema. Também apresentam-se os 

principais resultados da análise dos dados a fim de apresentar alternativas em prol da 

efetiva gestão ambiental sustentável da BHRB. 

  No capítulo final se apresentam as conclusões. 
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Cadê o Beberibe? Aparecem mais afluentes modestinhos: o 
Camaragibe, o Monteiro, o Tegipió, mas, cadê o Beberibe? Já dentro da 

cidade, o Capibaribe lança um braço para um lado, segue para outro lado, 
fazendo um cerco p’ro Beberibe não escapar. Alcançã-o [sic] logo adiante, e 

aí os dois rios se entrelaçam, se confundem e afogam nas suas águas 
misturadas, esse [sic] prazer profundo das ânsias causadas pelas distâncias 

percorridas. Dois aventureiros de fama que se juntam com satisfação para 
contar suas aventuras. No ímpeto do abraço bárbaro, as águas se avolumam, 

se espalham e tontos da alegria do encontro, os rios perdem o rumo, saem 
embriagados a cambalear pelos baixios, a se esfranganhar pelos charcos, a se 

deitar pelos remansos, formando, nessa boêmia de suas águas, as ilhas, os 
canais, os mangues, os paúis, onde assenta esta saborosa cidade do Recife, 

resumo das aventuras heroicas que os rios contaram e continuam contando, ao 
se encontrarem numa praia do Atlântico.  [Josué de Castro, Documentario do 

Nordeste, 1957, p. 18] 
 

“Al confrontar directamente nuestra situación con la realidad nos convertimos 
en participantes activos del proceso social. La labor del intelectual consiste en 

identificar las posibilidades reales tal como se encuentran en una situación 
existente y elaborar modos de validación o invalidación de dichas 

posibilidades a través de la acción. Esta labor intelectual no es una tarea 
específica de un grupo de personas llamadas ‹intelectuales›, porque todos los 
individuos son capaces de pensar y todos los individuos reflexionan acerca de 

su situación” [David Harvey, 1977, p. 155] 
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1. HABITABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA: CAMINHOS PARA A 

SUSTENTABILIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
RECIFE, CIDADE dos rios, das pontes e das antigas residências palacianas, 

é também a cidade dos mocambos --- das choças, casebres de barro batido a sopapo, 
com telhados de capim, de palha e de fôlhas [sic] de flandres [Josué de Castro, 

Documentário do Nordeste, 1957, p. 21]  
  

 Os sistemas de infraestrutura básica, em áreas pobres da RMR, ainda se apresentam 

sob situações precárias, contribuindo para a continuidade de processos de degradação 

ambiental, e baixo nível de qualidade de vida principalmente nas populações de baixa renda. 

 Diante desse contexto socioambiental, o Estado deve intervir, por meio de políticas 

públicas sociais (para promover o direito à moradia e habitabilidade) e setoriais (para 

promover o direito ao meio ambiente equilibrado), posicionando-se, assim, no sentido da 

promoção de ambientes urbanos com qualidade de vida e bem-estar social, condições 

fundamentais à sustentabilidade humana.  

Assim, neste capítulo, antes de tratar da temática referente ao PROMETRÓPOLE e 

contextualização das áreas de estudo, apresentam-se alguns conceitos fundamentais que 

norteiam o estudo tais como: habitabilidade com enfoque no direito à moradia digna; 

qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Isso buscando superar o paradigma 

cartesiano para, partindo do materialismo histórico-dialético, chegar ao da complexidade 

integrando as questões espacial, ambiental, econômica e social como uma totalidade 

complexa.  Isso precisa ser considerado no âmbito também das políticas públicas, partindo de 

um olhar interdisciplinar, diante da complexidade das transformações sociais e ambientais na 

BHRB. 

 

1.1. Conceito de habitabilidade: Uma perspectiva multidimensional 

 

Habitação é um conceito complexo, visto que, além de ser uma estrutura física ligada à 

moradia, também integra aspectos espaciais, sociais, ambientais, econômicos e políticos, entre 

outros. Embora nem todas as construções sejam consideradas habitação, algumas obras de 

infraestruturas (pontes, estradas, lojas) são construções orientadas para o conjunto das 

diversas atividades do homem (trabalho, acessibilidade no caso das estradas e ruas, espaços de 

lazer e serviços como as lojas etc.).  
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 Uma definição básica do conceito de habitabilidade é dada por Campos (2013), 

quando diz que: 
O conceito de habitabilidade é complexo e não se limita à unidade habitacional em 
si, mas envolve também as condições coletivas e privadas, físicas, psicológicas, 
sociais e culturais da produção social da moradia. [...] A habitabilidade pode ser 
tomada também por meio da reflexão sobre o território, considerando-o na sua 
integridade a partir da realidade material e simbólica, na construção de uma 
identidade social. (CAMPOS, 2013, p. 53-54) 

 
 Em outras palavras, habitação abrange diversas condições culturais, produção social 

de moradia, físicas, etc., no processo de construção de identidade social; enquanto que 

habitabilidade, segundo Castro (2007), corresponde à habitação no contexto da cidade, 

fazendo menção às suas relações com os serviços públicos de infraestrutura e equipamentos 

urbanos ofertados em prol do atendimento às populações, com o intuito de produzir espaços 

saudáveis, abrangendo também: “questões relacionadas com a acessibilidade aos serviços 

urbanos, ao pertencimento ao território urbano, direito à cidade, inclusão social da população 

dentro de uma comunidade e da cidade”. (CASTRO, 2007, p. 76) 

 Destaca-se também a definição contemplada pela Agenda 21 do estado de 

Pernambuco, considerada um instrumento de planejamento, produto de diversos encontros 

nacionais e globais, focados no desenvolvimento humano. Desse modo: 

Habitabilidade pressupõe não apenas o lócus, o abrigo, mas todo o ambiente de 
suporte às condições de uma boa qualidade de vida. [...] Dessa forma, passa-se a 
analisar as cidades no seu conjunto, no que tange ao planejamento de suas 
oportunidades e não apenas a habitação de per se, complementada por uma política 
regulatória clara. A habitação é uma necessidade básica do ser humano. A qualidade 
de vida da população está diretamente relacionada a uma moradia adequada. 
(PERNAMBUCO, 2002, p. 128, grifo nosso) 

 
 O mesmo foi considerado em uma pesquisa realizada no Chile, com a participação de 

pesquisadores das instituições Universidade de Chile, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Instituto da Moradia, Universidade Técnica Federico Santa Maria e Fundação Chile. Esta 

conceitua habitabilidade como espaço que tem como objetivo considerar as necessidades das 

pessoas que fazem uso desta estrutura, além de atender suas expectativas, relações sociais e o 

direito à cidade: “Também significa que economicamente os ditos processos deveriam ser 

alcançáveis, acessíveis ou que brindem as possibilidades de que aconteça”. (CHILE et al, 

2004, p. 13, tradução nossa) 6 

Outro conceito não menos relevante é o da Agenda Habitat para municípios, a qual se 

trata de um documento produzido pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para 

                                                
6 También significa que económicamente dichos procesos deberían ser alcanzables, accesibles o que otorguen las 
posibilidades de serlo”. (CHILE, 2004, p. 13) 
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a Caixa Econômica Federal (CEF). É um texto que orienta a implementação da Agenda 

Habitat, bem como discute questões de interesse para os municípios brasileiros. Isso foi 

resultado de diversos encontros realizados a nível global orientados ao desenvolvimento 

sustentável, reconhecendo habitação adequada para todos como: 
[...] mais do que um teto sobre a cabeça das pessoas. É também possuir privacidade 
espaço adequado, acessibilidade física, garantia de posse, estabilidade estrutural e 
durabilidade, iluminação adequada, aquecimento e ventilação, infra-estrutura básica 
adequada, como fornecimento de água, esgoto e coleta de lixo, qualidade ambiental 
adequada e fatores relacionados à saúde, localização adequada e acessível em 
relação a trabalho e instalações básicas: tudo deveria ser disponível a um custo 
acessível. A adequação deve ser determinada juntamente com as pessoas 
interessadas, considerando-se a perspectiva de desenvolvimento gradual. A 
adequação varia frequentemente de país para país, já que depende de fatores 
culturais, sociais, ambientais e econômicos específicos. (FERNANDES, 2003, p. 48-
49) 

 
Concorda-se, portanto, com a ideia de que a moradia vai muito além de um teto, de 

infraestrutura física, devendo fornecer ao ser humano as condições necessárias para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações atingidas pelas políticas públicas garantidoras 

de ambientes tecidos com base nesta concepção de habitabilidade. 

Pode-se, ademais, notar que a temática da habitabilidade, nesta dissertação, carrega 

uma complexidade, diante das diversas posturas e conceitos que envolvem a temática. Com 

isso, deve-se romper com as políticas cartesianas-lineares de habitação voltadas ao mero 

desenho de moradias como estruturas físicas separadas do contexto da cidade.  

Em que medida, apesar desse avanço teórico-conceitual em habitação, o Estado 

através do PROMETRÓPOLE, vem obedecendo essa multidimensionalidade? Será que as 

localidades “Saramandaia” e favela “Arco-íris” constituem exemplos de superação do 

paradigma cartesiano/linear? 

Para responder essas questões, relacionadas, por sua vez, à questão central desta 

dissertação, deve-se considerar também os conceitos de direitos humanos; qualidade de vida; 

bem-estar e desenvolvimento no contexto do Brasil. 

 

1.2. Enfoque dos direitos humanos: direito à moradia digna 

 

Na história da posse de terras no Brasil, principalmente após a lei de terras (1850),7 os 

interesses capitalistas predominantes agravaram o cenário de desigualdade territorial 

                                                
7 Lei de terras constituiu uma primeira iniciativa para organizar a propriedade privada no Brasil, e a Lei no 601de 
1850 umas das primeiras em dispor estas normas sobre a terra. 
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implantado no país desde a colonização. Embora tenham existido pactos, tratados e leis8 que 

incluíram novos conteúdos nas ações públicas, prevendo que as populações vivessem com o 

mínimo de dignidade e qualidade de vida, a realidade mostrou-se diferente, reativando um 

conjunto de desafios. Segundo Sen: “O principal desafio refere-se à desigualdade – 

internacional e dentro de cada país. As preocupantes desigualdades incluem disparidades na 

riqueza e também assimetrias brutais no poder e nas oportunidades políticas, sociais e 

econômicas”. (SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 23) 

 Defende-se que um dos caminhos para superar o desafio acima lembrado traduz-se na 

conquista do direito à moradia o qual, está contemplado pela Carta Magna do Brasil. Recife, 

porém, ainda apresenta uma forte crise habitacional. 

Segundo Castells (1983), a crise afeta as diversas camadas sociais, principalmente a 

das populações de baixa renda, atingindo também setores de estratos médios localizados em 

outros domínios do consumo; estes setores populacionais não podem fugir da crise da 

moradia: “Esta penúria não é uma necessidade inexorável dos processos de urbanização; ela 

responde a uma relação entre a oferta e a procura, a qual é determinada pelas condições 

sociais de produção do bem, objeto do mercado, quer dizer, a moradia”. (CASTELLS, 1983, 

p. 222)  

As informações sobre a situação habitacional no Brasil são apresentadas no estudo 

Déficit Habitacional Municipal no Brasil, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro (FJP), 

com base em dados do censo do IBGE 2010. Segundo a metodologia utilizada nesse estudo, o 

déficit habitacional se define como a necessidade de ampliação do estoque de moradia ou de 

reposição de moradias (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013).  A tabela 1 apresenta dados 

do déficit habitacional total relativo9 aos domicílios permanentes nas metrópoles da região 

Nordeste do Brasil dados que demonstram que muitos brasileiros carecem de moradia com 

qualidade. 

 

 

 

 
                                                
8 Dentro dessas iniciativas destaca-se em Recife o ZEIS/PREZEIS, Constituição Federal de 1988, a Lei no 11.124 
de 2005 que regulamentou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), destinada a população 
de baixa renda; outra lei foi a do Estatuto da Cidade (lei 10.257 de 2011) que retoma pontos da constituição 
Federal (1988) no concernente à política urbana. Resta acrescentar, entretanto, que tais instrumentos legais foram 
resultado das lutas sociais que, muito antes, haviam tomado as ruas em Recife e em outras cidades brasileiras.  
Tanto é que a ZEIS havia sido incluída na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Recife, de 1983.   
9 Para 2010, o déficit habitacional relativo total calcula o número de unidades de déficit pelo total de domicílios 
particulares permanentes e dos domicílios improvisados. 
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Tabela 1.  BRASIL - Déficit habitacional, regiões metropolitanas do Nordeste, 2010 

 
ESPECIFICAÇÃO DÉFICIT HABITACIONAL TOTAL 

ABSOLUTO RELATIVO 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

RM Aracaju 2.340 15.164 14.884 2.223 6,8  
RM João Pessoa 21.550 18.763 2.787 10,2 11,8 5,3 
RM Maceió 17.092 11.925 5.166 10,5 13,0 7,3 
RM Salvador 142.255 139.888 2.367 12,6 12,6 12,1 
RM Fortaleza 130.407 126.276 4.131 12,7 12,7 11,4 
RM Recife 143.235 139.706 3.530 12,9 12,9 13,5 
RM Natal 53.501 50.520 2.981 13,7 14,3 8,4 
 
Fonte: IBGE, 2010, Apud, FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013, p. 52. Modificado pela autora. 
Nota: Déficit habitacional total e relativo ao total de domicílios particulares permanentes por situação de 
domicílio, assim o déficit habitacional urbano na RM Recife perdia em 2010, para a RM Aracaju, RM João 
Pessoa, RM Maceió, RM Salvador e RM Fortaleza, só apresento menor déficit urbano que RM Natal. 
  

Os componentes que definem o déficit habitacional básico, segundo a FJP (2013) 

consistem na somatória dos totais referentes a:  a) Domicílios Precários: requerem de 

substituição (domicílios improvisados, domicílios rústicos); b) Coabitação familiar: Requerem 

de novas moradias (cômodos, famílias conviventes); Ônus excessivo com aluguel: 

Relacionado com o comprometimento da renda familiar; Adensamento excessivo de 

domicílios alugados.  

Dados relacionados com os componentes do déficit habitacional expõem que as 

classes de rendimento domiciliar até três salários mínimos representam o maior déficit 

habitacional nas regiões metropolitanas do Brasil. No estado de Pernambuco, observa-se esta 

mesma dinâmica na mesma faixa salarial (tabela 2). Esses dados foram calculados por faixa 

de renda, indicando que a população com menor renda apresenta os maiores índices de déficit 

habitacional, chegando até um 70% (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013). 

 

Tabela 2.  BRASIL - Déficit habitacional urbano - classe de rendimento domiciliar, 2010 
 
ESPECIFICAÇÃO CLASSES DE RENDIMENTO DOMICILIAR (SALÁRIOS MÍNIMOS) 

 Sem rendimento 0 a 3 3 a 5 5 a 10 10 ou mais Total 

Brasil 3,9 62,7 14,5 13,1 5,8 100,0 
Região Nordeste 5,2 69,8 12,8 8,4 3,8 100,0 
Pernambuco 6,2 69,8 12,4 8,0 3,6 100,0 
 
Fonte: IBGE, 2010, Apud, FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013, p. 40. Modificado pela autora 
Nota: Composição do déficit habitacional urbano por classe de rendimento domiciliar segundo regiões 
geográficas, unidades da Federação e total das regiões metropolitanas (RMR) - Brasil – 2010 
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 Ademais, segundo Maricato, “dados objetivos mostram, para os períodos recentes, 

inequívocas melhorias de alguns indicadores sociais e econômicos e, ao mesmo tempo, 

evidências de agravamento e aumento de complexidade de indicadores de importantes 

problemas urbanos e ambientais”. (MARICATO, 2010, p. 48). Alguns dados analisados 

separadamente, no caso dos indicadores urbanos e ambientais, revelam que a melhoria de um 

aspecto não quer dizer que houve melhoria dos demais. Mas, considerando a complexidade da 

temática relativa ao conceito de habitabilidade desta vez levando em conta o enfoque nos 

direitos, define-se a ideia do “direito a ter um lugar adequado para se viver, em que haja a 

possibilidade de uma vida digna e saudável. A ideia básica corresponde ao direito de viver 

com segurança, paz e dignidade” (BRASIL, 2008). Nesse sentido, os componentes para 

estabelecer uma moradia adequada resumir-se-ia no fato que:  
[...] a moradia deve ser habitável, com condições adequadas de espaço e proteção 
contra as variações ambientais; segurança jurídica da posse, garantindo legalmente a 
pessoa contra despejos, deslocamentos forçados e outros tipos de ameaça à posse; 
localização com acesso a opções de emprego, transporte público eficiente, serviços 
de saúde, escolas, cultura, lazer e outras facilidades sociais; acessibilidade a pessoas 
portadoras de deficiência ou que necessitem de auxílio para sua mobilidade, 
contemplando todos os grupos vulneráveis; acesso a serviços e infra-estrutura 
necessários à saúde, segurança, conforto e alimentação, incluindo o acesso a 
recursos naturais e materiais, água potável, energia elétrica, saneamento, iluminação 
[...]; possibilidade financeira [...]; adequação cultural, isto é, que a forma da 
construção, os materiais usados e demais requisitos respeitem a expressão da 
identidade cultural das comunidades e grupos sociais. (BRASIL, 2008, p. 12) 
 

Contra esta perspectiva, reitera-se que “o Recife concentra quase metade das 

necessidades habitacionais da RMR. No ano 2000, cerca de 592 mil habitantes (42% da 

população recifense) residiam em 150 mil domicílios situados em Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS)”. (RECIFE, 2005) Outros dados mais recentes e gerais mostram que, 

“segundo estudo publicado pelo Ministério das Cidades, realizado pela FJP, o déficit 

habitacional estimado, em 2007, é de 6,3 milhões de domicílios, sendo 5,2 milhões 

localizados nas regiões urbanas”. (MARICATO, 2010, p. 49) 

 A temática da moradia e habitabilidade, sob os parâmetros aqui colocados, evidencia a 

lentidão na aplicação das leis no Brasil, consolidando o processo de desenvolvimento 

geográfico desigual. As populações com baixa renda são as que têm maior dificuldade em 

aceder à moradia digna para o desenvolvimento adequado de suas famílias. A isto somam-se 

as populações que têm moradias em condições inadequadas, isto é, enquanto carência de 

infraestrutura, saneamento básico, adensamento nas áreas carentes entre outros problemas que 

desencadeiam outros no âmbito da saúde pública, degradação ambiental, aumentando a 

pobreza e as desigualdades. 
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 A inadequação habitacional é conceituada pela FJP como os domicílios que não 

apresentam condições desejáveis de habitação e é restrito aos domicílios localizados na área 

urbana pelas suas especificidades. Embora não requeiram a sua substituição, tais domicílios 

são alvo de políticas públicas de melhoria e adequação. Dentro dos componentes de 

inadequação classificados pela FJP se identificam: domicílios com carência de infraestrutura 

urbana básica (abastecimento de água, destino de lixo, etc.); domicílios sem unidades 

sanitárias exclusivas; domicílios com adensamento excessivo de moradores (superior a três 

pessoas por dormitório) (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013). 

 A tabela 3 apresenta dados de inadequação domiciliar nas capitais da Região Nordeste.  

Assim, Recife, Fortaleza e Maceió são as três principais capitais da Região com maiores 

deficiências em termos de inadequação domiciliar. 

 
Tabela 3.  BRASIL - Domicílios particulares permanentes urbanos inadequados, 2010 
 
ESPECIFICAÇÃO INADEQUAÇÃO DOMICILIAR 

 Carência de 
infraestrutura10 

Ausência de banheiro Adensamento excessivo 
em domicílios próprios 

 Total Relativo aos 
DPP* 

Total Relativo aos 
DPP 

Total Relativo aos 
DPP 

Capitais Região Nordeste 
Recife 170.420 36,2 9.113 1,9 15.726 3,3 
Fortaleza 199.125 28,0 7.838 1,1 32.406 4,6 
Maceió 152.455 55,7 3.627 1,3 8.548 3,1 
 

Fonte: IBGE, 2010, Apud, FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013, p 64.  Modificado pela autora. 
Nota: *Domicílios particulares permanentes (DPP) urbanos inadequados e percentual de domicílios inadequados 
em relação aos domicílios particulares permanentes urbanos, segundo capitais do Nordeste- Brasil – 2010.  
 
 Nesta perspectiva de habitação, o Metrodata, equipe de pesquisa do Observatório de 

Políticas Urbanas e Gestão Municipal, fez um trabalho baseado em dados do censo 

Demográfico 2000 do IBGE, realizado com o fim de prover dados mais precisos sobre as 

condições materiais de vida da população do Brasil. Isso foi responsável pela elaboração do 

Índice de Carência na Oferta de Serviços Essenciais à Habitação (ICH), baseado na coleta de 

diversas informações sobre “abastecimento de água, de instalação sanitária e do destino do 

lixo para todos os domicílios particulares permanentes, de forma a compor o índice que 

melhor demonstraria a falta ou não destes serviços para cada domicílio”. (OBSERVATORIO 

DAS METROPOLES et al, [2000]) 

 Desse modo, “A análise foi feita ao nível de setor censitário, possibilitando indicar não 

só as condições por município, como também identificar os espaços intra-municipais com 
                                                
10 Carência de acesso ao menos a um serviço de infraestrutura. 
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maior ou menor carência”. (OBSERVATORIO DAS METROPOLES et al, [2000]) Destaca-

se que esta metodologia foi adotada tendo como inspiração a metodologia do trabalho 

Necessidades Habitacionais, da pesquisa “Observatório de Políticas Urbanas e Gestão 

Municipal: Rede Nacional de Avaliação e Disseminação de Experiências Alternativas em 

Habitação Popular” coordenada pelo Professor Adauto Lúcio Cardoso do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR). (OBSERVATORIO DAS 

METROPOLES et al, [2000a]). 

Segundo o estudo, a dimensão do ICH no Brasil denota que as regiões com maior ICH 

são o Norte e o Nordeste do país, que continuam, assim, como os casos mais precários em 

termos de habitabilidade.  Note-se na figura 1, que o ICH11 na RMR por municípios, no ano 

2000, era baixo em Recife, Olinda, Paulista e Itapissuma. Segundo os dados obtidos na 

pesquisa do Metrodata.  

 

 
Figura 1.  Índice de Carência Habitacional - ICH. RMR por municípios 2000. 

Fonte: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal; IPPUR/UFRJ; FASE, 2002. Equipe Metrodata: 
REZENDE, Henrique; AZEVEDO, Paulo, LEAL, Peterson. 

                                                
11 O valor do ICH varia de zero (0,0) até um (1,00), de forma que quanto mais próximo de zero maior é o grau de 
carência na oferta de serviços básicos de saneamento.  Assim, extremo índice de carência variando o ICH de 0 
até 0,5. Alto índice de carência variando o ICH de 0,5 até 0,8. Baixo índice de carência variando o ICH de 0,8 
até 1. 
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Estas figuras são também uma ferramenta para ter uma dimensão do problema de 

infraestrutura das moradias no Brasil. É uma pena que não foram atualizadas para os períodos 

mais recentes. 

 Além do não cumprimento com o direito à moradia (habitabilidade), segundo dados e 

figuras anteriormente citadas, bem como com vários outros direitos como ao meio ambiente 

equilibrado e à saúde, entre outros, refletem a magnitude do problema de superação do 

desafio acima citado. Porém, as soluções buscadas deverão ultrapassar o nível do direito à 

moradia somente como acesso a um teto.  

 Segundo Almeida (2014), fazendo referência aos direitos humanos:  
Diante das profundas desigualdades sociais historicamente reproduzidas no Brasil, 
qualquer noção universal de direitos é insuficiente, pois há espaços que segregam, 
não apenas no sentido espacial, mas no sentido da pobreza e da riqueza, no sentido 
do ‘bem’ e do ‘mal-estar’, no sentido do contato sistemático com a promoção e a 
violação dos direitos humanos mais básicos.  (ALMEIDA, 2014, p. 81) 

 
 Perante essa problemática, ressaltam-se as lutas dos diversos movimentos sociais que, 

durante anos, batalham pelo seu direito à cidade, isto é, por espaços dignos, tais como o 

Movimento Popular pela Moradia (MPM), o Movimento Urbano dos Sem Teto (MUST), o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), entre outras formas de mobilização que 

surgem pela resistência às violações aos direitos humanos e por melhor qualidade de vida e 

bem-estar visando alcançar o desenvolvimento. 

 Esses movimentos representam, de uma certa feita, a continuidade do Movimento 

Nacional de Reforma Urbana (MNRU), o qual remonta aos anos 1950 e foi instrumento de 

uma série de conquistas no âmbito da história urbana no Brasil. 

 Em Recife, particularmente, o MNRU foi responsável por: experiências de 

participação “democrática” na questão urbana (“audiências populares”, “prefeitura nos 

bairros” etc.); institucionalização de leis e instrumentos urbanísticos interessantes (ZEIS, 

PREZEIS, etc.); introdução dos artigos 182 e 183 relativos a uma política urbana mais 

progressista no Brasil; e o Estatuto da Cidade, dentre outros. 

 No entanto, os movimentos sociais não têm conseguido mudanças mais significativas, 

isto é, fazendo valer a concretização de políticas públicas promotoras da qualidade de vida e 

do bem-estar efetivo das pessoas.  Talvez porque “a participação dos movimentos sociais 

nesse processo tem ocorrido mais na busca do acesso quantitativo a bens e serviços, a partir 

de táticas de reivindicação; do que na busca de mudanças mais profundas, não chegando a 

atingir o nível da qualidade”. (CASTILHO, 2012, p. 190) 
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 Não obstante, acredita-se que os movimentos sociais são espaços que se abrem para a 

manifestação da sociedade como um todo, na perspectiva de “completar” sua permanente luta 

para a conquista de direitos, tal como também afirma o último autor acima citado. 

 

1.3. Qualidade de vida, bem-estar e desenvolvimento sustentável 

 

 A ideia de sustentabilidade possui profunda interligação com a de qualidade de vida 

(SEIFFERT, 2009; MILARÉ, 2009). Mas o que é qualidade de vida? Uma descrição geral 

assume que qualidade de vida não se limita a ter acesso a dinheiro, sendo pertinente 

considerar, ao mesmo tempo, como acontece a distribuição dos benefícios econômicos e que 

efeitos estes têm na vida das pessoas, nas várias dimensões do seu viver: dimensões da saúde, 

do trabalho, da política, da educação, das relações sociais, etc. Ademais, 

Podemos avaliar qualquer proposta sobre o que constitui a qualidade de vida de 
várias maneiras. Primeiro, podemos avaliá-la simplesmente com uma abordagem 
filosófica sobre o que é uma vida boa. Em segundo lugar, podemos avaliá-la pela 
sua legitimidade como um objetivo político: se é ou não o tipo de coisa que devemos 
fazer para ajudar a alcançar através de instrumentos políticos. E em terceiro lugar, 
podemos valorizá-lo pela sua utilidade na determinação das decisões políticas e 
econômicas que são feitas-ou seja, proporciona medidas suficientes para valorizar os 
efeitos da política. Obviamente, essas três formas de valoração estão inter-
relacionadas e todas são necessárias. (KORSGAARD, 1996, p. 84-85, tradução 
nossa, grifo do autor)12 

 
 Portanto, qualidade de vida significa: “[…] aqueles aspectos que se referem às 

condições gerais da vida individual e coletiva: habitação, saúde, educação, cultura, lazer, 

alimentação etc.”. (MILARÉ, 2009, p. 1331), referindo-se, ao mesmo tempo, ao conjunto dos 

aspectos relativos ao bem-estar social garantidores da sustentabilidade da vida humana. 

 Neste sentido, e buscando ampliar a compreensão do desenvolvimento, Sen (2000) faz 

uma crítica ao pensamento tradicional econômica para propor alternativas frente aos 

problemas da pobreza. Por isso, ele leva em conta a falta de acesso a saneamento básico, 

desencadeando problemas de saúde possíveis de prevenir; e o desemprego, privando as 

populações do acesso a bens e serviços sociais. Com isso, ele propõe o enfoque do 

Desenvolvimento Humano (DH), pelo qual procura uma conceptualização da pobreza e 

qualidade de vida, ressaltando que o ser humano desenvolve-se em diversos espaços 
                                                
12 Podemos valorar cualquier propuesta sobre lo que constituye la calidad de vida de varias maneras. Primero, 
podemos valorarla simplemente como una propuesta filosófica sobre lo que es una buena vida. Segundo, 
podemos valorarla por su legitimidad como un objetivo político: si es o no la clase de cosa que debemos 
contribuir a realizar por medio de los instrumentos políticos. Y, tercero, podemos valorarla por su utilidad para 
determinar las decisiones políticas y económicas que se toman – es decir, por si proporciona medidas lo 
suficientemente exactas como  para valorar los efectos de la política--. Como es obvio, estas tres formas de 
valoración están relacionadas entre sí y todas son necesarias. (KORSGAARD, 1996, p. 84-85). 
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(econômico, político, cultural e social), desviando-nos, assim, da visão utilitarista e material 

que se associa com o crescimento econômico capitalista a todo custo.   

Nesta perspectiva, Sen ainda reconhece a liberdade humana como meio principal para 

o desenvolvimento, supondo que: 
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de 
liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição 
social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 
excessiva de Estados repressivos. (SEN, 2000, p. 18) 

 
Esta ideia define o desenvolvimento como liberdades individuais, identificando cinco 

tipos de liberdades instrumentais quais sejam: liberdade política (direitos políticos e civis); 

facilidades econômicas (oportunidades de utilizar recursos econômicos para consumo, 

produção ou troca); oportunidades sociais (acesso à educação, saúde etc.); garantias de 

transparência (proteção no desemprego, clareza); segurança protetora (segurança social). 

Estes tipos contribuem para complementar e ampliar a capacidade de aproximarmo-nos da 

totalidade do conceito. Isso é importante, sobretudo, no momento em que o Estado elabora e 

implementa políticas públicas de desenvolvimento (SEN, 2000). 

 Ademais, essa perspectiva consegue dar ênfase à importância de criar oportunidades, 

melhorando as condições sociais como o fornecimento de serviços básicos, reforma agrária 

(melhoria das condições das populações rurais), participação política que contribui para a 

redução da mortalidade, doenças, pobreza etc. 

 Qualidade de vida é, portanto, um conceito que exige debates intermináveis, girando 

em torno de princípios filosóficos, políticos, éticos, direito, justiça, liberdade, oportunidades, 

capacidades, acesso a serviços básicos etc.  

 

1.4. Desenvolvimento no contexto Brasileiro: realidade ou ilusão? 

 

 Outro ponto a se considerar é que, além de ser algo complexo, o desenvolvimento 

requer tempo, isto é, condição para se pensar em como o mundo acontece, na busca de algo 

efetivamente novo. Para isso, pode-se inspirar na “A nova geração sustentável ‘Carta à filha 

de minha neta’ - Um outro mundo é possível... de Marcelo Pelizzoli”13: 

Querida menina, hoje percebo um pouco melhor o quanto a nossa corrida, não apenas 
a armamentista, mercadológica ou de competitividade, mas a nossa corrida do dia a 
dia, não tinha um rumo muito claro. É como o conto budista do cavalo corredor. ‘Um 

                                                
13 Inspirada no olhar visceral de minha filha de dois anos, Sofia, e em resposta à reveladora carta tecnocêntrica 
Nova Atlântida (1627), de Francis Bacon; resposta dentro do novo paradigma ecológico-ético e planetário, para 
além das utopias e das distopias, trata-se de como vamos construir nosso mundo desde agora. (PELIZZOLI, 
2008, p. 4) 
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homem montado num cavalo passa correndo por outros e estes perguntam ao homem: 
para onde vai com tanta pressa, desse jeito louco? E o cavaleiro responde: por favor, 
pergunte ao cavalo!’ É tragicômico, não é mesmo? Percebi o quanto se corre de si 
mesmo, o quanto se foge para mundos imaginários que se materializam em técnicas 
sobre fantasias, os chamados objetos de desejo, e o quanto isso mesmo nos evita de 
estar presente em cada momento e em viver a vida com intensidade. Filha, não 
vivemos o presente, parece que estamos passando por ele; parece que precisamos 
passar por um grande choque ou parada forçada, como um ataque cardíaco, ou um 
câncer maligno, um aviso da natureza humana e do planeta, para que a gente pare, 
simplesmente pare, e faça cada coisa em seu tempo, e esteja presente em tudo, e veja 
até que ponto estamos presos e dormentes, até que ponto somos marionetes de 
demandas que não são saudáveis mental e biologicamente.  [...] eu não falo de 
esperança Sofia, comecei a olhar para mim e para o presente, como me concebo como 
ser humano e como concebo o outro. O Agora é o único que tenho, é o único que 
conta, sei que vocês dependem dele, do que acontece em cada segundo de nossa vida 
aqui.  Filha, comecei a recusar aos poucos a servir esse Senhor maldito. Não comprava 
mais venenos químicos, não comprava mais transgênicos, gordura trans; [...] um 
grande ensinamento para mim foi que, apesar de ir me encaminhando para a raiz das 
coisas, vi que seria uma grande ilusão me considerar um milímetro que seja a mais ou 
melhor que os outros. Todos temos o mesmo valor, apesar das diferenças, todos temos 
e somos deuses dentro da gente; todos temos o diamante que é nossa mente-coração. 
E apesar disso, somos muito diferentes. Viva a diversidade! Viva o amor. É ele no 
fundo que a tudo dissolve e ao mesmo tempo nos mantém e motiva...”. (PELIZZOLI, 
2008, p 6- 7, grifo do autor) 
 

Sempre têm aparecido pessoas para fazer tais reflexões. Neste sentido, Josué de 

Castro, intelectual brasileiro, médico e geógrafo de profissão e com uma profunda 

preocupação pelo tema em questão, considerado por ele como “bastante delicado e perigoso”, 

discutido através da questão da fome como expressão máxima da miséria, um flagelo que 

atinge à humanidade e está relacionado com as condições de vida humana: “na realidade, a 

fome coletiva é um fenômeno social bem mais generalizado. É um fenômeno geograficamente 

universal, não havendo nenhum continente que escape à sua ação nefasta”. (CASTRO, 2005, 

p. 32) 

 Especificamente na região Nordeste, ele falou de fome parcial, conceituada como: 

“fome oculta, na qual, pela falta permanente de determinados elementos nutritivos, em seus 

regimes habituais, grupos inteiros de populações se deixam morrer lentamente de fome, 

apesar de comerem todos os dias”. (CASTRO, 2005, p. 18), acrescentando que, além de ser 

algo biológico, a fome é também decorrente de aspectos históricos e sociais.  

 Em assim sendo, “a fome é, regra geral, o produto das estruturas econômicas 

defeituosas e não de condições naturais insuperáveis. Querer justificar a fome do mundo 

como um fenômeno natural e inevitável não passa de uma técnica de mistificação para ocultar 

as suas verdadeiras causas [...]” (1983, p. 35).  

Enfim, além da fome relativa à comida, ainda permanece a fome de diretos, de morar 

dignamente sob parâmetros de qualidade de vida e bem-estar, garantidores da sustentabilidade 

humana, podendo-se ainda, buscar as causas dessa problemática na obra do Josué de Castro.  
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Com efeito, tal como se está defendendo nesta dissertação, não se pode desvincular os 

problemas das suas raízes históricas: 
Se o surto de urbanização, de predominância das atividades urbanas sobre as rurais, 
com o rebaixamento, que se processou intensivamente no século passado, das 
atividades agrícolas, foi motivo de grave degradação de nosso panorama alimentar, 
no Nordeste açucareiro este fator se antecipou de dois séculos numa precocidade 
terrivelmente prejudicial. Recife é uma cidade que sempre atraiu um excesso de 
população formado de elementos adventícios que fugiram da zona rural acossados 
por dois grupos de causas de expulsão: as secas periódicas do sertão nordestino e os 
salários miseráveis das zonas das usinas. Estes elementos tecnicamente mal 
equipados subsistem as mais das vezes à margem da economia urbana, vegetando 
num tipo de vida extremamente precários, de recursos os mais limitados. (CASTRO, 
2005, p. 124) 

 
Isso revela uma realidade que, guardadas as suas proporções, se faz presente, também, 

nas localidades assentadas na BHRB, onde existem populações com dificuldades de ordem 

econômica e social, pobres, desempregadas. Em Recife, isso é ainda mais grave em função do 

elevado custo de vida. Quando os rendimentos (físicos) se reduzem passa a haver tendência a 

maior probabilidade de contrair doenças derivadas da desnutrição, endemias, etc., diminuindo 

as capacidades para o desenvolvimento e equilíbrio do indivíduo (CASTRO, 2005).  

Assim, uma vez mais, faz-se uma crítica ao modelo econômico, focado, sobretudo, na 

produção, e no lucro. Para Castro (1983), “Só através de uma estratégia global do 

desenvolvimento, capaz de mobilizar todos os fatores de produção no interesse da 

coletividade, poderão ser eliminados o subdesenvolvimento e a fome da superfície da terra” 

(p. 36), ou melhor, “as fomes”. 

Em seu início, o homem procurava entender e viver a natureza a partir das suas 

manifestações, dos seus ciclos, seus fenômenos, convivendo em harmonia e adaptando-se à 

natureza. No entanto, principalmente a partir do século XX, vive-se um período de transição, 

pelo qual a espécie humana mudou sua relação com a natureza, afastando-se dela e buscando 

apropriar-se dos recursos naturais de maneira inconsequente como conquista mesmo que 

reforçando o desequilíbrio perigoso do planeta.  Isso porque: 
[...] o padrão colonial latino-americano de valorização do espaço implicou um gradativo 
empobrecimento relativo dos territórios onde se instalou, uma destruição da riqueza natural 
sem uma agregação de valor ao solo compatível com a riqueza retirada. Numa perspectiva mais 
antropológica, podemos dizer que a noção de ‘conquista’ recobre o entendimento do que o 
colonizador tem desse processo. O território colonial [e o atual] é visto como ‘espaço a 
ganhar’, a submissão ‘civilizatória’ de uma natureza bruta que engloba as populações 
autóctones-a a qual aos olhos do colonizador aparece como mais um recurso natural da área 
colonizada. [...] Mesmo com os processos de emancipação política já realizados, as elites 
permanecem pensando seus países como espaço a se ganhar [...]. Age-se como se o fundo 
territorial fosse inesgotável. (MORAES, 1997, p. 37) 

 
Hoje, uma parte da humanidade é consciente de que os recursos do planeta são finitos, 

defendendo a importância de reaproximar-se da natureza, a fim de manter o equilíbrio 
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sociedade-natureza, utilizando-se dos seus recursos de maneira viável no longo prazo. Nesta 

perspectiva, no início deste novo Milênio, vive-se, portanto, um período de transição 

paradigmática em relação às possibilidades de concretização da qualidade de vida e do bem-

estar nos ambientes. 

Foi exatamente a crise ecológica e de paradigma que deram abertura à possibilidade de 

novos olhares sobre o desenvolvimento humano colocado na seção anterior, e sua relação com 

a natureza, buscando dar conta da complexidade da temática homem-natureza. No entanto, 

ressalta-se que esta discussão é recente. A partir de 1945, com as detonações nucleares, as 

primeiras chuvas de granizo anormalmente radioativas, começou-se a refletir sobre as ações 

danosas dos homens na natureza. Em 1960 Raquel Carson (autora do livro Primavera 

Silenciosa) advertiu-nos sobre os efeitos nocivos do uso de inseticidas, alterando o ciclo 

biológico. 

Desse modo, as crises têm sido tratadas por estudiosos como Leff (2008), suscitando 

um novo olhar sobre o desenvolvimento e apresentando a necessidade de abordá-la de forma 

interdisciplinar devido a sua complexidade. Nisso a sustentabilidade aparece como 

necessidade de passar da lógica da racionalidade econômica à da racionalidade ambiental:  
Na percepção desta crise ecológica foi sendo configurado um conceito de ambiente 
como uma nova visão do desenvolvimento humano, que reintegra os valores 
potenciais da natureza, as externalidades sociais, os saberes subjugados e a 
complexidade do mundo negados pela racionalidade mecanicista, simplificadora, 
unidimensional e fragmentadora que conduziu o processo de modernização. (LEFF, 
2008, p. 17) 
 

Foladori (2005) apresenta a visão de uma sustentabilidade alternativa, além da 

sustentabilidade ecológica, pois é preciso rever esses conceitos para valorizar a dimensão 

social.  A sustentabilidade ecológica gera mudanças positivas no ambiente, sendo 

desenvolvida de forma abrangente se não integram outros elementos como os de âmbito 

social. 

 Com a problemática acima descrita é que surge a emergência de um novo conceito de 

“Desenvolvimento”, pois se percebeu as limitações do modelo de desenvolvimento anterior, 

baseado na extração ilimitada dos recursos, sob uma visão do progresso econômico e do 

consumismo excessivo. Visava-se, ao contrário, uma relação natureza-sociedade de maneira 

sustentável, tendo sido reforçada com o aparecimento de movimentos sociais de cunho 

ambientalista (MENDES, 2010). 

Ocorreu, nos anos 1950 e 1960, uma chamada à reflexão ambiental, suscitando 

algumas iniciativas como comitês formados por cientistas, humanistas, etc., para debater o 

futuro da espécie humana. Foi aí que surgiram estratégias promovedoras do desenvolvimento 
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que procuraram fazer o manejo adequado e eficiente dos recursos da terra (THEODORO, 

2005). 

Em 1968, precisamente, foi criado o Clube de Roma, que contemplava, dentro de suas 

principais conclusões, o reconhecimento dos limites do crescimento econômico e 

populacional, embora o Clube não tenha conseguido romper com a linearidade do 

desenvolvimento. Isso levou à Organização das Nações Unidas (ONU) a criar outros espaços 

como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e os Direitos Humanos em 

Estocolmo (1972), cujo objetivo foi controlar os danos ambientais produzidos pelo agir 

inconsequente da sociedade, especialmente aqueles provenientes de atividades industriais 

(THEODORO, 2005). 

Posteriormente, foram realizados outros eventos ao longo da década de 1970 e início 

de 1980. Nesta última a evidência da crescente problemática ambiental e da necessidade de 

seu tratamento levou a ONU a preparar um documento com dados dos principais problemas 

ambientais, que ficou conhecido como o “Relatório Brudhtland”. Foi este documento que deu 

uma definição mais adequada do termo “Desenvolvimento Sustentável”, para a questão ora 

em discussão, entendido como aquele que “atende às necessidades do presente sem 

comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem às suas próprias”.  

Ressalta-se que este documento deu origem à Agenda 21, o mais abrangente, que 

estabeleceu parâmetros em prol do desenvolvimento sustentável nas vertentes econômica, 

social e ambiental (DIAS, 2010; THEODORO, 2005). Mais tarde, a Conferência das Nações 

Unidas, no Rio de Janeiro (1992) conhecida também como “Rio 92”, “Cúpula da Terra” ou 

“Eco 92”, evento de grandes dimensões mundiais, tornou-se lugar de debate sobre conceitos 

socioambientais. Segundo Dias (2010, p. 32), deste documento surgem os principais objetivos 

das políticas ambientais e desenvolvimentistas: 
a. Retomar o crescimento; 
b. Alterar a qualidade do desenvolvimento; 
c. Atender às necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e 

saneamento; 
d. Manter um nível populacional sustentável; 
e. Conservar e melhorar a base de recursos; 
f. Reorientar a tecnologia e administrar o risco; 
g. Incluir o meio ambiente e a economia no processo de tomada de decisões. 

 
Durante o período posterior, desenvolveram-se outros encontros mundiais afins, isto é, 

encontros sobre biodiversidade, mudanças climáticas, emissão de gases contaminantes, 

qualidade de vida dos homens e sua interação com o meio ambiente. Os avanços referentes ao 

uso dos conceitos de desenvolvimento e meio ambiente, nas últimas décadas, por alguns 
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governos locais, materializaram-se em avanços na legislação e implementação de políticas 

ambientais. 

Foi em 1988 que a Constituição Federal Brasileira classificou o meio ambiente como 

bem de uso comum do povo. Posteriormente, outra lei de importância como a Lei no 7.804/89 

criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

que é o órgão competente para o licenciamento ambiental; a Resolução Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) no 237/97 a qual regulamentou os aspectos de licenciamento 

ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). No final dos anos 

1990, a Lei no 9.433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH) e a Lei no 9.985/00 instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (THEODORO, 2005). Além da 

construção de indicadores de desenvolvimento no Brasil, para captar melhor as condições de 

vida das populações, auxiliar e aprimorar a elaboração de políticas públicas promovendo o 

bem-estar das pessoas, como instrumento que tenta defender, “as pessoas são a verdadeira 

riqueza de uma nação” (BRASIL, [2012], p. 9) dando um salto das medidas meramente 

quantitativas apresentadas nos anos 1980. Um exemplo deste trabalho é a pesquisa 

desenvolvida pelo IBGE denominada “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Brasil 

2010”. 

 Esses avanços podem ser considerados como uma demonstração de como o Brasil vem 

dando saltos interessantes no desenvolvimento e implementação de leis e Políticas Públicas 

em torno das questões ambientais. Todavia, ainda falta muito por fazer quando se observa a 

complexidade dos desafios ainda persistentes dos conflitos ambientais advindos das relações 

entre a sociedade e a natureza.  

 As cidades brasileiras são testemunhas, pela sua própria história, da importância de 

considerar em suas políticas sociais, a sustentabilidade para além do econômico, considerando 

os aspectos ambientais e sociais.  Isso porque, o Brasil ainda é um país muito desigual, o que 

é corroborado quando se ressalta que a desigualdade é uma consequência do desenvolvimento 

baseado apenas no econômico, levando ao estabelecimento de cenários difíceis como o da 

desigualdade:  
Onde os ‘de baixo’ são: pobres, doentes, que vivem em solos erodidos, com recursos 
naturais saqueados, com pouca água potável, forçados a migrar, recebendo a 
poluição e resíduos industriais dos ricos. Concentração de riqueza e saúde ambiental 
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por um lado, e pobreza e degradação ambiental, por outro. (FOLADORI, 2005, p. 
14, tradução nossa)14 

 
Outra ideia importante referente ao desenvolvimento “perverso” dos ambientes 

construídos nas cidades brasileiras, as quais por sua vez, estão cada vez mais insustentáveis à 

vida humana é discutida por Castilho (2012, p. 185), para quem sustentabilidade manifesta “a 

necessidade de buscar outras alternativas que considerem as necessidades humanas em sua 

totalidade, sendo esta condição sine qua non à construção de ambientes sustentáveis, portanto 

mais humanos”. Em assim sendo, nesta perspectiva de sustentabilidade, o autor destaca que, 

para concretizar uma efetiva sustentabilidade, “[...] a garantia da justiça ambiental faz-se 

fundamental, notadamente em termos da promoção de políticas públicas que consigam 

redirecionar o atual processo de construção dos ambientes urbanos, destacando em primeiro 

plano a sustentabilidade da vida humana”. (CASTILHO, 2012, p 185-186) 

É, portanto, nestes termos que se está pensando e discutindo, nesta dissertação o papel 

exercido pelo PROMETRÓPOLE como política pública, que poderia ser capaz de fazer algo 

diferente.  Muito embora, na realidade, continue possuindo visão e práticas simples, parcial e 

limitada dos problemas para o qual foi instituído, daí sua dificuldade em se tornar 

efetivamente um importante impulsionador do desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Donde los ‘de abajo’ son: pobres, enfermos, viven en suelos erosionados, con recursos naturales depredados, 
con escasa agua potable, obligados a migrar, y recibiendo la contaminación y desechos industriales de los ricos. 
Concentración de riqueza y salud ambiental por un lado, y de pobreza y degradación ambiental por otro. 
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2. A REALIDADE URBANA NO BRASIL: PERMANÊNCIA DA FRAGMENTAÇÃO 

SOCIOESPACIAL COMO EMPECILHO À SUSTENTABILIDADE 
 

“A paisagem, certo, não é muda, mas a percepção que temos dela está longe de 
abarcar o objeto em sua realidade profunda” [Milton Santos, 2004, p. 35] 

 

 Neste capítulo o leitor encontrará parte do embasamento teórico da presente 

dissertação, para auxiliar a compreensão e contextualização da temática do problema ora 

esboçado. Em primeiro lugar, desenvolve-se o referencial teórico do processo de urbanização, 

partindo de uma contextualização geral, depois se faz uma descrição da questão urbana no 

Brasil e a RMR, para finalmente chegar a Recife e à BHRB, contexto no qual se inserem as 

localidades de estudo. Isso destacando alguns aspectos físicos e sociais, como marcos das 

diversas transformações socioespaciais até chegar ao modelo de cidade atual, marcado pelas 

desigualdades sociais, reforçadoras da fragmentação socioespacial. 

 O espaço urbano é o reflexo de constantes transformações nas suas estruturas, que 

funcionam de formas diferentes segundo contextos específicos. Ora para ajustar noções de 

forma socioespacial ligadas ao espaço como o conceito em epígrafe “fragmentação nas 

cidades brasileiras”. Entende-se isto, nesta dissertação, como o resultado da constituição de 

pequenas unidades ou territórios diferentes que geram uma explosão de unidades diversas, de 

mosaicos urbanos com fronteiras internas. Nesta perspectiva, Vasconcelos (2013) define a 

cidade fragmentada como: “[...] mistura de usos desconectados, mal articulados pelas 

infraestruturas de transporte. Ela é produzida em parte pela ação (ou inação) do Estado, do 

mercado imobiliário e, sobretudo, pela ação da população pobre” (p. 22).  

 Assim, apresenta-se o contexto de fragmentação socioespacial sob o qual se acha a 

BHRB, partindo do processo de crescimento urbano na área de fronteira entre Recife e 

Olinda. Essa fragmentação tem ganhado relevância nos debates teóricos aos níveis nacional e 

internacional, como forma de explicar as razões dos diversos fatores que dificultam as 

transformações da sociedade numa perspectiva efetivamente humana. 

 Neste cenário, demonstrar-se-á que o curso do rio Beberibe passou por uma série de 

transformações que, resultantes dos descaminhos entre sociedade e natureza, impactaram nos 

ambientes próximos. Suas margens ocupadas por populações de baixa renda tornaram-se 

áreas de risco e ameaça, não devido ao Rio em si, mas à insustentabilidade das ações 

antrópicas voltados, apenas, para fazer valer os interesses do capitalismo. 
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2.1. Alguns aspectos da urbanização brasileira no contexto atual do capitalismo 

 

Para compreender o processo de urbanização da sociedade Brasileira, faz-se necessário 

conhecer como esse processo aconteceu de forma geral, através da análise histórica do 

fenômeno urbano, ressaltando suas principais transformações espaciais; o que permite o seu 

estudo de forma interdisciplinar, condição fundamental à complexidade do ambiente. 

Isso no âmbito em que o urbanismo explode como uma ideia de como a cidade deveria 

ser organizada, de acordo com os processos diversos de produção do espaço através dos usos 

da técnica, ciência e informação em diversos momentos históricos, nas políticas públicas 

(SANTOS, 2005; 2006). De fato, esse processo de urbanização tem gerado espaços aos quais 

a sociedade atribuiu um valor, valor que é determinando, em certa medida, por símbolos, 

através dos quais as pessoas se orientam.  

Considera-se, assim, que a sociedade está constantemente reproduzindo-se e 

ampliando, ao mesmo tempo, o espaço da cidade, e com isso, também a pobreza e injustiça 

social (HARVEY, 1977; SANTOS, 2004), principalmente quando se trata de lugares de 

países subdesenvolvidos. 

Ao falar de espaço e urbanização, é também preciso fazer referência às suas mudanças 

no tempo, portanto, à histórica do processo contínuo de ordenamento do território, agora 

marcado pelo processo de globalização. 

 Desde o início da colonização, os territórios dos países latino americanos foram 

produzidos através do extermínio de povos nativos, e da exploração, sem fim, dos recursos 

naturais, desrespeitando a história e a cultura dos seus povos e ambientes. Com isso, 

engendraram-se outras formas de produção do espaço baseadas nos interesses predominantes 

do mercado capitalista que se expandia, o que foi acelerado pela técnica, ciência e 

informação.  

 Desde a Segunda Guerra Mundial até o início dos anos setenta do século XX, 

predominou o fordismo-keynesiano como modelo de sociedade, segundo o qual o tipo de 

produção na área de infraestrutura urbana provocava acréscimos na produtividade: “o 

resultado desse enorme processo de construção que gerou os subúrbios americanos e as 

cidades expandidas europeias assegurou o amplo direito à moradia (mas não o direito à cidade 

como lembrou Lefebvre em seu clássico trabalho O direito à cidade)” (MARICATO, 2000, p. 

128). 

 Em países como o Brasil, por exemplo, apesar de ter encorajado alguns avanços, este 

modelo fordista-keynesiano, por outro lado, agravou as desigualdades socioespaciais 
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existentes. Isso na medida em que o aumento do crescimento demográfico nas cidades, 

somado ao predomínio dos interesses do mercado imobiliário especulativo, priorizando o 

consumismo e o crescimento econômico a todo custo, geraram mais fragmentação na cidade 

(HARVEY, 2009). 

A partir das décadas de 70 e 80 do século XX, iniciou-se um processo de 

reestruturação econômica, política e social, gerando um novo cenário global, pelo qual 

dinâmicas flexíveis do mercado quebraram a “rigidez” fordista, aceleraram o ritmo de vida e 

promoveram avanços nos meios de transporte e comunicação, possibilitando a quebra de 

barreiras espaciais (HAUG, 1997; HARVEY, 2005). 

O Estado de Bem-Estar ou humanista tão defendido no período do fordismo-

keynesianismo e aplicado em algumas nações, foi substituído pelo Estado neoliberal, o qual, 

no caso brasileiro, reforçou a chamada globalização perversa. Desse modo, as contradições do 

espaço global tornaram-se ainda mais profundas, na medida em que, de um lado encontraram-

se espaços onde se geram grandes investimentos; e do outro lado, espaços precários, onde se 

localizam populações de baixa renda, com difícil acesso aos mercados de trabalho em todas as 

escalas do seu acontecer. Isso nos leva a considerar a relevância da continuidade da luta de 

classes, para a conquista de espaços através dos quais se tecem os diversos ambientes da vida 

humana.  

 Neste contexto da globalização perversa, a urbanização adquire forma adequada a seus 

interesses: 
Havendo especulação, há criação mercantil de escassez e acentua-se o problema do 
acesso à terra e à habitação. O déficit de residências também leva à especulação, e os 
dois juntos conduzem à periferização da população mais pobre e, de novo, ao 
aumento do tamanho urbano. As carências em serviços alimentam a especulação, 
pela valorização diferencial das diversas frações do território. A organização dos 
transportes obedece a essa lógica e torna ainda mais pobres os que devem viver 
longe do centro [...] porque os serviços e bens são mais dispendiosos nas periferias. 
E isso fortalece os centros em detrimento das periferias, num verdadeiro círculo 
vicioso. A especulação imobiliária deriva, em última análise, da conjugação de dois 
movimentos convergentes: a superposição de um sítio social ao sítio natural; e a 
disputa entre atividades ou pessoas por dada localização. (SANTOS, 2004, p. 106, 
grifo do autor) 

 
 Toda esta dinâmica urbana e social, sob parâmetros da especulação, privilegia, 

geralmente as classes hegemônicas, excluindo as classes subalternas. Considerando-se, 

assim, que os interesses especulativos privilegiam o uso do solo com maiores vantagens 

econômicas, tornando determinados lugares mais valorizados e atrativos do que outros, nota-

se o agravamento das desigualdades socioespaciais, isto é, a fragmentação dos espaços 
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urbanos; o que repercute também na problemática social com destaque para a dimensão 

habitacional dos pobres. 

 Lefebvre (2001), fazendo referência à cidade, menciona que “seu conceito enquanto 

tal pertence à história. É uma categoria histórica”. (ibidem, p. 140, grifo do autor) O autor, 

em sua obra “A Cidade do Capital”, baseado em concepções de Marx e Engels, reúne a 

problemática urbana e seu contexto histórico, dando ênfase à relação do trabalho nos períodos 

históricos e na cidade como produto das relações históricas no capitalismo. Em outras 

palavras, ele considerou o passado como marco de acontecimentos que influem no futuro, 

retomando a discussão sobre a cidade moderna e sua problemática, suas transformações e 

contradições, de forma crítica. Em síntese, “Em escala mundial, o espaço não é somente 

descoberto e ocupado, ele é transformado, a tal ponto que sua ‘matéria-prima’, a ‘natureza’, é 

ameaçada por esta dominação que não é uma apropriação. A urbanização geral é um aspecto 

desta colossal extensão”. (LEFEBVRE, 2001, p. 177, grifo do autor) 

 Tratava-se, portanto, da globalização impondo-se como fábrica de perversidade, 

fundada no dinheiro e na competitividade desumanizada do mercado (SANTOS, 2006). Nesse 

processo de evolução da técnica, a globalização gera rupturas sociais, políticas e econômicas, 

visto que não é orientada a serviço da humanidade, mas como progresso voltado ao mercado, 

impondo o dinheiro e a informação como sua base, quebrando fronteiras e gerando todas as 

contradições anteriormente mencionadas no crescimento urbano.  

 Para as classes subalternas, entretanto, o que fica são, geralmente, programas sociais 

que prometem a promoção do desenvolvimento; mas que, na prática, acabam tornando-se 

ações “apaziguadoras” implementadas com a finalidade de controlar os movimentos sociais. 

 Pelo exposto, pode-se admitir que, para entender e pensar a cidade é preciso 

compreendê-la como totalidade complexa. Como tal, precisa-se de uma visão complexa dos 

fenômenos. Na perspectiva de Morin (2003): “a missão da ciência não é mais afastar a 

desordem de suas teorias, mas estudá-la. Não é mais abolir a ideia de organização, mas 

concebê-la e introduzi-la para englobar disciplinas parciais. Eis por que um novo paradigma 

talvez esteja nascendo...” (p. 114), o paradigma da complexidade. 

 Abrindo espaço para outros olhares, pela sua abrangência e liberdade, o paradigma da 

complexidade permite a consideração de outros olhares e métodos, tem em conta diversos 

componentes sociais, econômicos, políticos, psicológicos, tem interação entre as partes, entre 

o todo, confrontando-nos com os desafios da complexidade (MORIN, 2003). Nesta 

perspectiva, faz-se importante levar em conta o fato que os diversos ambientes tecidos na 
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cidade não só devem ser vistos como produção e mercadoria, mas, simultaneamente, como 

Justiça social. Em assim sendo: 
Não é um elemento totalizador no que podemos limitar a nossa visão do que é uma 
boa Sociedade [...] A justiça deve ser essencialmente considerada um princípio (ou 
conjunto de princípios) para resolver demandas conflituosas [...] A justiça social é 
uma aplicação particular dos princípios de justiça aos conflitos que surgem da 
necessidade de cooperação social ao procurar fazer uma melhoria individual. 
(HARVEY, 1977, p. 98, tradução nossa)15 

 
Com isso, além de contextualizar o processo de crescimento urbano sob a 

globalização, também é preciso pensar “uma outra globalização” com base na ideia de justiça 

social; podendo esta ser um discurso contra hegemônico, que procura fazer a mediação 

necessária em um mundo fragmentado e desigual. Isso reconhecendo que as consequências do 

processo capitalista perverso geraram profundas brechas no tecido urbano, ou seja, na cidade, 

as quais podem ser aproveitadas como potencial ao novo.  

Assim, concordando com Harvey (1977, p. 251), “[...] o ‘urbanismo’, se quiserem 

continuar as disputas intermináveis sobre a sua definição, não possui nenhum significado 

universal aplicável a toda a sociedade universal e a todos os tempos” (tradução nossa)16. Por 

isso pode-se interpretar suas diversas formas, nos distintos momentos da história de produção 

e interação com a economia e a sociedade, como partes do processo de construção 

interdisciplinar da realidade ambiental das pessoas. 

 

2.2. Crescimento urbano e condições de vida na Região Metropolitana de Recife 

 
“Os conflitos sociais entre as classes e as múltiplas contradições, captura-se na estrutura e forma 

urbana” [Henri Lefebvre, 1973, p. 10, tradução nossa] 
 

Já é constatação empírica e teórica que “Atualmente, cerca de 80% da população 

brasileira vive nas cidades. E vive mal”. (NALINI, 2011, p. 26) E que, “Com diferença de 

grau e intensidade, todas as cidades brasileiras exibem problemáticas parecidas. Seu tamanho, 

tipo de atividade, região em que se inserem etc.” (SANTOS, 2005, p.105). Dentre esses 

problemas, podem-se citar as precárias condições de emprego, habitação, transporte, lazer, 

água potável, esgoto, educação e saúde que, em países como o Brasil são problemas 

significativos. Porém, são sinais reveladores de enormes carências (SANTOS, 2005), valendo 
                                                
15  No es un elemento totalizador en el que podamos encerrar nuestra visión de lo que es una buena sociedad. 
[…] La justicia ha de ser esencialmente considerada como un principio (o una serie de principios) para resolver 
demandas conflictivas […] La justicia social es una aplicación particular de los principios de la justicia a 
conflictos que surgen de la necesidad de cooperación social al buscar una mejora individual. (HARVEY, 1977, 
p. 98) 
16  El ‘urbanismo’, si es que han de continuar las interminables disputas sobre su definición, no posee tampoco 
ningún significado universal aplicable a toda sociedad y a toda época (HARVEY, 1977, p. 251) 
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reiterar que, “Quanto maior a cidade, mais visíveis se tornam essas mazelas”. (SANTOS, 

2005, p.105) 

 Em poucas palavras, o espaço converte-se em uma forma de realização do capital, 

sendo pensado e praticado como valor de troca, transformado em mercadoria. Nesse sentido, a 

cidade, além de ser um lugar para habitar, torna-se lugar estratégico para a reprodução dos 

interesses hegemônicos, excluindo os interesses dos mais pobres, que também desejam estar e 

participar da gestão da cidade. 

 De acordo com Santos (2005), ainda sobre o processo de urbanização no Brasil a partir 

nos anos de 1950 com a revolução urbana e demográfica, houve uma urbanização 

aglomerada, devido ao aumento da população; posteriormente uma urbanização concentrada 

no concernente à multiplicação de cidades de tamanho intermédio.   

 Desse modo, ressalta-se que cada região tem sua realidade visto que cada uma possui 

seu próprio contexto histórico-territorial, variando conforme sua classificação: de 

aglomeração, cidades médias, metrópoles, segundo o tamanho e número de habitantes, o que 

também é influenciado pelo tipo de atividades, divisão do trabalho, consumo, transporte, etc. 

 Com relação à metrópole, Panizzi (1990, apud SANTOS, 2005, p. 83) pontua que: “a 

palavra metrópole é, todavia, timidamente utilizada no Brasil, quando as novas realidades da 

mundialização ampliam o processo de sua criação como ‘o lócus por excelência das relações 

sociais e econômicas’”.  

 A região metropolitana, no contexto da dinâmica capitalista avançada, como forma de 

organização espacial, para Castells (1983, p. 57), “diminui a importância do ambiente físico 

na determinação do sistema de relações funcionais e sociais, anula a distinção rural e urbana e 

coloca em primeiro plano da dinâmica espaço/sociedade, a conjuntura histórica das relações 

sociais que constituem sua base”. 

 Desde o ponto de vista legal, a constituição Federal de 1988 em seu Art. 25, § 3º, 

definiu que os Estados, poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações e 

microrregiões aquelas constituídas por “agrupamentos de municípios limítrofes, com o 

objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum” (BRASIL, 1988), mediante lei complementar.  Assim segundo o IBGE 

(2011), definiram-se novas regiões metropolitanas, sob lei complementar estadual para 

solucionar dificuldades da gestão do território estadual. 

 Para Santos (2005), porém, metrópole vai além da denominação legal, fazendo 

referência a dois elementos essenciais no processo de constituição das Metrópoles: 
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a) São formadas por mais de um município, com o município núcleo – que lhes dá o 
nome – representando uma área bem maior que as demais; b) são objeto de 
programas especiais, levados adiante por organismos regionais especialmente 
criados, com a utilização de normas e de recursos em boa parte federais. São, na 
verdade, regiões de planejamento, onde, todavia, o que é feito não atende à 
problemática geral da área, limitando-se a aspetos setoriais. (Ibidem, 2005, p. 84) 

 
 No caso da RMR, esta concentra, ao mesmo tempo, a maior parte da riqueza produzida 

no Estado de Pernambuco. Todavia, sua área não está isenta da problemática 

supramencionada, fazendo parte, portanto, de um processo de “urbanização corporativa e 

desigual”. Urbanização corporativa é um conceito que pode ser empregado para casos em que 

os interesses econômicos das grandes firmas, apoiados por recursos públicos, tendem a 

predominar sobre os sociais (SANTOS, 2005), produzindo espaços cada vez mais 

fragmentados e desiguais. Desse modo, se por um lado a RMR é responsável por 79,9% da 

renda gerada em Pernambuco, na mesma área concentra-se um terço das famílias indigentes 

em Pernambuco (FIDEM, 2000). Em sendo assim, “[…] é na cidade, devido ao seu grau de 

concentração espacial, que aflora mais claramente a contradição de classes, tão nítida na 

paisagem dos bairros. Essa contradição manifesta-se pelo contraste entre riqueza e a pobreza” 

(CARLOS, 2011, p. 78), contribuindo para a fragmentação espacial da cidade. 

 Para as populações que se veem “excluídas” dos mercados formais de trabalho e 

habitação, reproduzem diversas formas precárias de habitação, as quais, segundo Maricato 

(2000), estão representadas por: cortiços de aluguéis, loteamentos ilegais e favelas, já que a 

baixa oferta de moradias resultante das políticas sociais não chega a impactar o mercado. 

Portanto, “Não é por outro motivo que as formas ilegais de moradia são quantitativamente 

mais importantes que o mercado legal”. (MARICATO, 2000, p. 157) 

 Hoje, o Brasil conta com dezesseis Regiões Metropolitanas (Figura 2), sendo a de 

Recife a quinta maior do país em termos de concentração de população (IBGE, 2010).  A 

RMR abarca uma população acima de três milhões de habitantes, representando 3% da área 

territorial do estado de Pernambuco, além de apresentar os melhores indicadores sociais, 

potencialidades e condições efetivas para o crescimento do estado. A RMR é formada por 

quatorze municípios (figura 3), sendo considerados os maiores núcleos urbanos: Recife, 

Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Camaragibe (UFPE/FASE, 2006). Assim, como 

as demais regiões metropolitanas, a RMR foi criada para resolver problemas relativos à gestão 

de serviços públicos e a provisão de infraestrutura comuns dos fenômenos urbanos pela forte 

integração entre os seus municípios. 
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Figura 2.  BRASIL – Localização das Regiões Metropolitanas
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Figura 3.  Municípios da Região Metropolitana de Recife
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 Trata-se, ainda de uma das principais Regiões Metropolitanas do Nordeste do Brasil 

em termos de prestação de serviços modernos, reforçando seu papel de centro de distribuição 

de mercadorias.  Além disso, a RMR “concentra o maior número de indústrias de 

transformação do Estado de Pernambuco e tem, como outro pilar de sua economia, a 

agroindústria voltada para o álcool e o açúcar e o cultivo de frutas e hortaliças” (UFPE/FASE, 

2006, p. 13). 

Em relação ao índice da pobreza17 dos municípios brasileiros, Recife destaca-se como 

a terceira cidade de Pernambuco com menor índice com 39,46%, após de Caruaru (33,69%) e 

Fernando Noronha (21,72%) (IBGE, 2003). Enquanto que, em relação às capitais do Brasil, 

ocupa o décimo nono lugar segundo o IBGE (2003a).   

 Quanto às suas características físico-ambientais, a RMR encontra-se formada por 

morros, os quais ocupam ¾ de sua área, onde moram aproximadamente 600 mil habitantes. 

Municípios costeiros como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo, Paulista e Ipojuca 

apresentam, por suas características físicas específicas, os maiores índices de precipitação 

pluviométrica que agravam os problemas resultantes da ocupação de encostas e de áreas 

baixas da planície. Nestas moram aproximadamente 800 mil famílias. (UFPE/FASE, 2006) 

 Com relação às características socioeconômicas e demográficas, a RMR, como as 

demais RM do país, apresenta forte desigualdade, sendo a população pobre deslocada para as 

bordas da malha urbana liberando terrenos valorizados pelo mercado imobiliário. Essa 

situação tem elevado à ocupação de áreas impróprias como alagados, encostas dos morros, 

margens de mangues (UFPE/FASE, 2006), mas vantajosas para a construção dos ambientes 

de vida para os pobres.  

 Nesse sentido, cabe mencionar um trecho de umas das crônicas de Josué de Castro em 

meados dos anos 1950, fazendo referência às precárias condições dos trabalhadores, e dos 

seus salários “de fome”, que levou e ainda leva muitas famílias a voltar para a lama em 

condições precárias:  
Começou o arrocho [sic]. Só havia uma maneira de desapertar: era cair no mangue. 
No mangue não se paga casa, come-se caranguejo e anda-se quase nu. O mangue é 
um paraíso. Sem o côr-de-rosa [sic] e o azul do paraíso celeste, mas com as cores 
[sic] negras da lama, paraíso dos caranguejos. No mangue o terreno não é de 
ninguém. É da maré. Quando ela enche, se estira e se espreguiça, alaga a terra tôda 
[sic], mas quando ela baixa e se encolhe, deixa descobertos os calombos mais altos. 
Num dêles [sic], o caboclo Zé Luíz levantou o seu mocambo. As paredes de varas de 
mangue e lama amassada. A coberta de palha, capim sêco [sic] e outros materiais 
que o monturo fornece. Tudo de graça encontrado ali mesmo numa bruta 

                                                
17 Dados com fonte do Censo Demográfico 2000 IBGE e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003. 
A estimativa do consumo para a geração destes indicadores foi obtida utilizando o método da estimativa de 
pequenas áreas dos autores Elbers, Lanjouw e Lanjouw (2002) (IBGE, 2013). 
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camaradagem com a natureza. O mangue é um camaradão. Dá tudo, casa e comida: 
mocambo e caranguejo. (CASTRO, 1957, p. 26) 

 
 As dificuldades de integração social sempre estiveram presentes na história urbana do 

Recife. Daí as necessidades das populações pobres aproximarem-se mais da natureza. 

Ressaltam-se a informalidade e o subemprego como problemas cuja base “[..] econômica não 

tem sido, nas fases recentes, suficiente, em termos de dimensão e dinamismo, para abrigar, no 

mercado, a força de trabalho que passa anualmente a integrar a sua economia”. (NETO, 2002 

apud UFPE/FASE, 2006, p 25) 

 Nota-se, assim, que o crescimento urbano da RMR aconteceu seguindo parâmetros 

insustentáveis para a garantia da vida humana; o que tem repercutido em praticamente todos 

os territórios que a compõem. 

 É verdade que programas sociais como PROMETRÓPOLE e, mais recentemente, o 

Fome Zero dentre outros têm amenizado mais o sofrimento do povo. Porém, ainda não foram 

suficientes para mudar efetivamente suas condições de vida. 

 

2.3. Localização da área de estudo 

 
O Recife é todo esse mosaico de cores [sic], de cheiros e de sons. Nesse desadorado caos urbano, reflexo 

confuso da fusão violenta de várias expressões culturais, só uma coisa tende a dar um sentido estético, próprio à 
cidade. A absorver e a anular os efeitos dos contrastes desnorteadores, dando um sêlo [sic] inconfundível à 

cidade.  É a paisagem natural que a envolve. O seu mundo circundante, com seus acidentes geográficos e sua 
atmosfera sempre em vibração, varada em todos os sentidos pelos reflexos intensos da luz sôbre [sic] as águas. 

Êste [sic] ar e êste [sic] solo onde assenta a cidade do Recife, e donde a cidade tira toda [sic] a vida de sua 
fisionomia, são efeitos exclusivos dos rios que a banham. Do Capibaribe e do Beberibe. Por tôda [sic] a cidade 

eles [sic] correm em ziguezague, passando aqui, acolá debaixo duma ponte, dando um ar de doçura à paisagem. 
Cidade de paisagem doce, em pleno Nordeste adusto. [Josué de Castro, Documentário do Nordeste, 1957, p. 16] 

 

 Fazendo parte dos contextos acima, destacados por Castro (ibidem), a área de estudo 

desta dissertação compreende duas localidades: uma denominada Arco-íris situada nas 

margens do rio Beberibe, limitando-se com o município de Olinda, separada pela Avenida 

Luís Corrêa de Brito do município de Recife; e a outra “Saramandaia”, localizada no bairro 

Campo Grande também do município Recife próxima do Rio Beberibe, tendo como ponto de 

referência a Avenida Professor José dos Anjos.  

Antes de identificar as áreas de estudo, definem-se alguns conceitos básicos como 

favela, a qual no contexto brasileiro é identificada como moradias precárias (barracos 

construídos, cortiços, locações informais entre outros), com carências de promoção de 

serviços básicos (saneamento sanitário, água entre outros), localizadas geralmente em áreas de 

risco natural como em várzeas sujeitas a inundações, morros instáveis, etc., e espaço 



48 
 

densamente povoado por população pobre. Este conceito se ratifica com o definido pelo 

IBGE, que define como aglomerados subnormais as áreas conhecidas como favela, mocambo, 

grotão entre outras. Assim o IBGE, em 2010, em seu trabalho, “Aglomerados informais: 

informações territoriais” define como aglomerado informal o: 
[...] conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas, 
etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo 
ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e 
estando dispostas, em geral, de forma desordenada e/ou densa. (IBGE, 2010b, p. 18). 

 
 O IBGE define os critérios para a identificação deste tipo de aglomerados: a) ocupação 

ilegal da terra; b) possuir alguma destas características: urbanização fora dos padrões 

vigentes, precariedade de serviços públicos essenciais (2010b). De tal modo, Arco-íris, pelas 

suas características, é identificada como uma favela, denominação reconhecida pelos seus 

próprios moradores18.  

 Enquanto conjunto habitacional refere-se à produção de infraestrutura urbana que 

nasce como alternativa para enfrentar o problema habitacional no Brasil, e são projetos que se 

desenvolvem através de políticas sociais na procura da melhoria das condições habitacionais 

das áreas de baixa renda.  O PROMETRÓPOLE corresponde à urbanização de áreas pobres 

com deficiência em termos de infraestruturas na RMR, projeto que “visa atenuar ou eliminar 

deficiências existentes no que se refere à habitabilidade de áreas de baixa renda promovendo a 

sua integração, bem como a de populações marginalizadas na “Cidade Formal” (FIDEM, 

2000, p. 11). Esta política se materializa na construção do Conjunto habitacional, como o de 

Saramandaia que é uma das áreas desta pesquisa. A figura 4 localiza essas áreas de estudo. 

                                                
18 Nas entrevistas realizadas à população do Arco-íris eles se identificam como favela. 
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Figura 4.  Localização da área de estudo: Saramandaia e favela Arco-íris
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2.3.1. Características socioeconômicas locais 

 O município de Recife compreende uma área de aproximadamente 217,01 km2, 

possuindo densidade demográfica de 7.082,32 hab/km2 e uma população de 1.537.704 

habitantes para o ano 2010.  Percebe-se que houve um relativo aumento em comparação ao 

ano 1991 (1.310.259 habitantes) e o ano 2000 (1.422.905). Foi a partir deste último ano que o 

município foi considerado 100% urbano, segundo a tabela 4 (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

 
Tabela 4.  RECIFE - População total, rural/urbana e taxa de urbanização 
 

População População 
1991 

% do total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do total 
(2010) 

População total 1.310.259 100 1.422.905 100 1.537.704 100 
População urbana 1.297.876 99,05 1.422.905 100 1.537.704 100 

População rural 12.383 0,95 0 0 0 0 
Taxa de 

urbanização 
  99,05   100   100 

 
Fonte: PNUD; IPEA; FJP, 2013. Modificado pela autora. 
Nota: Não obstante, Recife ao ser um município cem por centro urbano, segundo o IBGE, existe um número 
considerável de áreas que apresentam atividades agrícolas e de criação, segundo Ferreira (2013)  

 

 Embora tenha ocorrido nos últimos dez anos, sobretudo, melhoria do seu Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)19 de 1999 a 2010 (tabela 5), Recife ainda é uma cidade 

desigual mantendo uma paisagem onde se encontram inúmeros assentamentos pobres. O IDH 

de Recife é de 0,772, achando-se na faixa de Desenvolvimento Humano alto, o que representa 

avanços em termos da educação, longevidade e renda (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

 
Tabela 5.  RECIFE - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes 
 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 
IDHM Educação 0,409 0,538 0,698 

IDHM Longevidade 0,676 0,727 0,825 
Esperança de vida ao 

nascer (em anos) 
65,57 68,62 74,5 

IDHM Renda 0,692 0,736 0,798 
Renda per capita 594,62 778,39 1.144,26 

 
Fonte: PNUD; IPEA; FJP, 2013. 
Nota: Apesar desse ligeiro melhoramento dos índices acima, na prática, muito ainda se precisa caminhar, visto 
que esses índices devem ser compreendidos no âmbito do contexto global da formação histórico-territorial-
ambiental das pessoas. 

                                                
19 Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que considera o bem-estar de uma sociedade 
apenas pelo acesso a recursos a renda que ela pode gerar, a abordagem do desenvolvimento humano aproxima-se 
mais das pessoas, levando em conta suas oportunidades e capacidades. Desse modo, a renda é importante, mas 
como um dos meios ao desenvolvimento e não como seu fim (PNUD, 2012). 
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Em termos de educação, em 1970, a população alfabetizada, “no conjunto do espaço 

metropolitano recifense, era de apenas 62,3%, havendo, pois, uma proporção de 37,7% 

representando os que não sabiam ler e escrever. Em Recife e Olinda, registravam-se índices 

de alfabetização menos desoladores (68,9% e 65,5% respectivamente) [...]”. (MELO, 1978, p. 

207).  De posse dos dados do Atlas Brasil (PNUD; IPEA; FJP, 2013), no ano 2010, vê-se que 

Recife apresenta avanços nos itens de educação, esperança de vida ao nascer, longevidade e 

renda. Neste sentido, no que se refere à educação, segundo o Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil (PNUD; IPEA; FJP, 2013), entre o ano 2000 e 2010, a proporção de 

crianças de 5 a 6 anos cresceu 6,17%, a faixa de crianças de 11 a 13 anos frequentando os 

anos finais do ensino fundamental cresceu 46,88%, o grupo de jovens entre 15 e 17 anos com 

ensino fundamental completo cresceu 46,02% e a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com 

ensino médio completo cresceu 65,17%. 

Quanto à população adulta de 18 anos ou mais idade, 66,35% esta tinha completado o 

ensino fundamental, e 50,38% o ensino médio; trata-se de uma porcentagem maior em 

comparação com a da população da mesma idade no estado de Pernambuco, que não atingia 

sequer os 50%. “A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 8,07% 

nas últimas duas décadas”. (PNUD; IPEA; FJP, 2013) 

 A renda per capita média no município de Recife, segundo o Atlas de 

Desenvolvimento Humano nas últimas décadas cresceu 92, 44%, referente à renda domiciliar 

da população em extrema pobreza (inferior a R$ 70,00), passando de 8,53% no 2000 para 

4,77% no 2010, “A desigualdade aumentou: o Índice de Gini passou de 0,67 em 1991 para 

0,67 em 2000 e para 0,68 em 2010”. (PNUD; IPEA; FJP, 2013) 

 Além do crescimento da renda per capita, nos últimos anos, evidencia-se, também, o 

crescimento da renda apropriada por estratos mais abonados da população de Recife, pelo 

que, talvez, a desigualdade tenha aumentado um pouco. 

 Comparando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da cidade de 

Recife com outras cidades da RMR mais afastadas do polo metropolitano, observa-se que os 

valores do IDHM variam de nível nos municípios de acordo com a integração com o polo 

metropolitano, assim aqueles municípios periféricos ou afastados apresentam baixos valores 

de IDH, em comparação aqueles que se encontram no centro destes polos, identificando-se 

uma distinção 'centro-periferia' (SOUZA, 2009). 

 Os aspectos acima ressaltados têm relevância no presente trabalho na medida em que 

permitem conhecer alguns aspectos sociais e econômicos referentes à população de Recife, 

município no qual se inserem as áreas de estudo da pesquisa. É, então, possível ter uma 
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dimensão global sobre a dinâmica socioespacial de Recife, do que se conclui, como disse 

Harvey (1977), que é importante haver uma distribuição dos investimentos de maneira 

integral. 

 Daí a necessidade da implementação de políticas públicas que realmente respondam às 

necessidades das populações. Isso, principalmente, para evitar a tendência histórica à 

fragmentação socioespacial nas paisagens de Recife. 

 

2.3.2. Bacia Hidrográfica do Rio Beberibe: Características gerais 

 

Além de ser fonte de vida para a fauna e a flora, os rios são também fontes de 

consumo e de atividades para o ser humano, o Recife possui rios importantes: Capibaribe, 

Beberibe, Tejipió, Jordão e Pina. Neste sentido, inicialmente, mostrar-se-á uma breve 

descrição dos diversos aspectos físicos da BHRB.  

 

2.3.2.1. Características físicas  

 

 Para entender os aspectos físicos da área da pesquisa, levar-se-á em conta algumas 

considerações básicas concernentes a localização e dimensões físicas da Bacia em epígrafe. 

Segundo a Secretaria das Cidades, a Bacia do Rio Beberibe apresenta como aspectos físicos 

uma área de 81, 37 km2, predominantemente urbana, maior concentração de áreas de baixa 

renda em áreas de risco como morros e alagados (PERNAMBUCO, [2008]).  A área da Bacia 

do Beberibe, encontra-se distribuída por espaços dos municípios de Recife (64,51%), Olinda 

(21,28%) e Camaragibe (14,21%), albergando uma população de aproximadamente 7.236 

habitantes/km2 no ano 2000 (PROMETRÓPOLE, [2012]) 

 A Bacia encontra-se localizada na costa oriental do Nordeste do Brasil, sob clima 

quente e úmido, com chuvas em outono-inverno. O Beberibe é formado por diversos afluentes 

dos quais se destacam: na margem esquerda o riacho Lava Tripa e o canal da Malária; e na 

margem direita o rio Morno e o Canal Vasco da Gama ou Canal do Arruda, além do riacho 

das Moças20 (FIDEM, 2000; CAMPOS, 2003, PROMETRÓPOLE, [2012]). 

 Considerando a vegetação local, “[...] a área da bacia caracteriza-se pela presença de 

culturas em chácaras, sítios e granjas, manguezais, matas e capoeiras” (FIDEM, 2000, p.23), 

que para nós deverão ser preservados a fim de manter o conforto ambiental ainda existente ali, 

pelo menos no que tange à presença do verde. 
                                                
20  Ver figura 10, Bacia Hidrográfica do Rio Beberibe. 



53 
 

 Do ponto de vista da sua situação ambiental, a Bacia pode ser dividida, segundo a 

FIDEM, em 3 segmentos (tabela 6): 

 

Tabela 6.  Características da Bacia do Rio Beberibe por segmentos 
 

Superior Médio Inferior 

Localização 

Da nascente até a BR-101 A partir da BR-101 Norte até a 
Estação de Bombeamento de água 
da COMPESA, em Caixa D’água,  

Do bairro de Caixa d’Água até a 
foz do Rio. 

Baixa densidade de ocupação e a 
atividades rurais pouco intensivas. 

Sítios com cultivo agrícola e 
criação de animais, a partir daí a 
região torna-se mais densamente 
povoada, recebendo, em alguns 
pontos, despejos de esgotos 
domésticos e de lixo em suas 
margens 

Áreas densamente povoadas e 
recebe o deságue dos afluentes do 
rio Morno, riacho Lava-tripas, 
Canais Vasco da Gama e da 
Malária e, ainda, despejos 
industriais 

 
Fonte: PROMETRÓPOLE [2012], Apud, FIDEM, 2000. 
Nota: O trecho que nos interessa de fato é justamente o trecho “inferior”, que concerne à localização das 
localidades Saramandaia e Arco-íris. 

 

Considerando o segmento inferior ou o baixo Beberibe, o qual nos interessa nesta 

pesquisa, vê-se que a BHRB é significativamente habitada e utilizada também como espaço 

onde se realizam diversas atividades humanas. Porém, sob uma perspectiva de desencontros 

entre sociedade e natureza.  

 

2.4. Características históricas do processo de ocupação do Beberibe: da colonização 

até meados do ano 2000. 
 

“Só o estudo da história dos modos de produção e das formações sociais nos permitirá 
reconhecer o valor real de cada coisa no interior da totalidade” [Milton Santos, 2004, p. 39]  

 

 O Rio Beberibe sempre foi importante fonte hídrica da RMR, pelo menos nos 

primeiros tempos do processo de ocupação da cidade: 

[...] a nascente do Beberibe, rio perene, mas de curso reduzido, provém dos morros 
da zona Norte, que circundam a cidade e durante um longo período, foi a 
responsável por todo o abastecimento d’água das cidades de Olinda e Recife, 
justamente com o seu afluente, o rio Água Fria [...] (BARRETO, 1994, p.22) 

 
No entanto, nos dias atuais este rio deixou de ser provedor de água potável, durante o 

curso da história da ocupação de suas áreas. 
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Remontando um pouco no tempo a partir de 1530, e com o início da colonização pelos 

países europeus no Brasil e nos países americanos, as cidades foram construídas em áreas que 

favoreciam a instalação de portos integrados a uma malha hidrográfica – na hinterlândia dos 

portos - pela qual se transportavam os produtos oriundos das plantações. Assim, segundo 

Andrade (1979), essas áreas eram aproveitadas e exploradas por colonizadores, empresas e 

agentes do Poder Público. 

Na primeira fase da colonização, destaca-se a proliferação da atividade açucareira nos 

baixos cursos dos rios Beberibe e Capibaribe, não só no estado de Pernambuco, mas também 

na zona da mata de outros estados nordestinos.   Isso porque o açúcar, além de contar, nessas 

áreas, com adequadas condições físicas para sua produção, precisava ser produzido em áreas 

próximas do porto (CAMPOS, 1991, 2003; BARRETO, 1994). 

 Assim, em 1534 o donatário Duarte Coelho Pereira fundou as Vilas de Igarassu e 

Olinda, tendo instalado o seu lote em trecho da Bacia do Beberibe. Duarte Coelho dedicou-se 

à atividade agrícola de cana-de-açúcar, porquanto este produto era muito procurado na 

Europa. Para facilitar a defesa contra-ataques dos indígenas, construiu-se primeiro o 

Varadouro das Naus, conhecido como Varadouro da Galeota, ou seja, um pequeno porto que 

facilitava o ingresso de embarcações pequenas e a saída do açúcar direto para o Reino 

(ANDRADE, 1979, 1980; CAMPOS, 1991, 2003; BARRETO, 1994). Desse modo, essa 

atividade provocou rápida ocupação do baixo vale dos rios mencionados, ressaltando que o 

Varadouro era estratégico para os navios oriundos de Portugal que eram abastecidos pelo 

açúcar e pau-brasil. 

 Segundo Andrade, “[...] os portugueses se limitavam a explorar e a fazer o escambo 

com os indígenas, adquirindo por baixo preço os produtos da terra, sobretudo o pau-brasil, 

fundavam apenas feitorias com armazéns na foz dos rios onde havia maior abrigo para as 

embarcações”. (ANDRADE, 1979, p. 72) 

 No entanto, o processo de agricultura sob os moldes da “plantation”, gerou 

desmatamento e assoreamento do leito do Beberibe, diminuindo sua profundidade e largura, 

dificultando o ingresso de navios de maior porte e mudando também o tipo de atividade, 

degradando o lugar.   
Não interessava aos senhores de engenho subir o Beberibe para embarcar a sua 
produção no Varadouro, se era mais prático descer o Capibaribe até a foz e embarcar 
no ancoradouro aí existente, já que, à proporção que o desmatamento se 
intensificava na sua bacia o seu leito ia sendo assoreado. Assim, surgiria, 
naturalmente, naquela restinga arenosa, uma povoação, em torno a tavernas, 
prostíbulos e armazéns de açúcar. Este porto logo faria entrar em decadência o do 
Varadouro que se tornaria um porto secundário, para onde iam apenas as pequenas 
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embarcações que levavam ou traziam mercadoria de Olinda. (ANDRADE, 1979, p. 
75) 
 

 No século XVI, o antigo Engenho Nossa Senhora da Ajuda deixou de produzir açúcar 

para fabricar cal, visto que esta última produção tornou-se mais adequada às vicissitudes da 

época, contando com as vantagens das propriedades das rocas e águas do setor que facilitava a 

sua produção (CAMPOS, 1991). 

 De acordo com Santos (2004, p. 28), “Quando a economia se complica, uma dimensão 

espacial mais ampla se impõe, e o espaço do trabalho é cada vez menos suficiente para 

responder às necessidades globais do indivíduo”. Isso foi o caso das mudanças de atividades 

no antigo Engenho Nossa Senhora da Ajuda, e da substituição do porto no Beberibe, o qual 

como se viu tornou-se porto secundário de embarcações de pequeno porte.  

 As diversas atividades e ocupações de áreas do rio Beberibe promoveram 

transformações ao longo do tempo, suscitando a passagem de áreas rurais para áreas urbanas. 

Com isso, formaram-se bairros, nos quais as atividades canavieiras foram paulatinamente 

substituídas por cultivo de frutas e criação de gado leiteiro.  

 O crescimento populacional estimulou a implementação de novos transportes: “que até 

1840 era realizado pelo uso da cadeirinha, da canoa, da rede o do ônibus a muar, foi de 

fundamental importância na expansão urbana do Recife” (CAMPOS, 1991, p. 62). 

Paralelamente, outros eventos aconteceram no início do século XX, isto é, Olinda destacou-se 

como estância balneária que atraia turistas. Isso foi facilitado pela introdução dos trens da 

maxambombas21 e bondes elétricos (ANDRADE, 1979), sistemas que diminuíram as 

distâncias.   

 O transporte virou peça fundamental na economia da produção e consumo. Nas 

palavras de Barreto, neste percurso histórico, teve uma importante influência na ampliação da 

comercialização de produtos provenientes do interior, assim como “[...] a vinda de escravos 

recém-libertados e de camponeses, que, com o advento das usinas, buscaram a cidade à 

procura de emprego. Tudo isto está retratado na paisagem urbana do final do século XIX e 

início do Século XX” (BARRETO, 1994, p. 54). 

 A partir dos anos trinta do século XX decorrente também da ampliação e 

diversificação do sistema de transporte, destaca-se o crescimento comercial e industrial em 

Recife, bem como de cidades vizinhas.  

 Com isso, ampliaram-se as oportunidades de emprego, fomentando a ocupação de 

áreas das periferias da cidade. Este processo levou populações de baixa renda a 
                                                
21  Maxambombas: Trens suburbanos.  
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estabelecerem-se em áreas das margens do rio Beberibe, de modo que, segundo Campos 

(1991), nos finais dos anos 1970, as margens do Beberibe já apresentavam uma ocupação 

“desordenada” poluindo suas águas. 

 Outras razões inerentes ao processo de ocupação das áreas marginais do Beberibe, 

referem-se ao fato que: 

Os espaços citadinos de terra firme, os quais, pela sua escassez e seus preços, 
justificavam a maximização do seu aproveitamento por meio de construções de 
vários andares, não haveriam de ser ocupados pelas habitações pobres. Porém não 
longe deles, ou até beirando-os, existiam as áreas dos manguezais que, além de 
abundantes, eram espaços sem preço, sem dono e impróprios para a construção de 
moradias que não fossem de gente pobre. Afigurava-se natural, portanto, que, dentro 
deles surgissem a localização e as concentrações de mocambos. Razões de natureza 
topográfica, contribuíram, em suma, para explicar a existência não de um mais de 
dois importantes característicos de natureza ao mesmo tempo espacial e social do 
Recife: o sobrado da terra firme e o mocambo do manguezal. (MELO, 1978, p. 68) 

 
  Estas ocupações paulatinas em áreas próximas do Beberibe intensificaram-se a partir 

das décadas de 70 a 80 do século XX (FIDEM, 2000), período em que o Recife cresceu, 

priorizando os interesses imobiliários, portanto sem contemplar as necessidades básicas de 

seus novos moradores. A figura 5 mostra nítido exemplo da ocupação dos morros na BHRB. 

 
 
 

Fonte: CAMPOS, 1991, p. 67ª, FIDEM, 2000ª. 
Nota: Ocupação popular dos morros de trechos da Bacia Beberibe, a fotografia do lado esquerdo representa 

parte do bairro Caixa D’Água, enquanto que à direita o bairro Passarinho (Olinda). 
 

Entre 1960 e 1980, a realização de aterros provocou problemas de escoamento, 

favorecendo as cheias. Frente a este problema, na década dos 1980, surgiu o “projeto Rio 

Beberibe”, cujo objetivo era retificar o Rio. No entanto, só uma parte deste curso foi 

implementado.  

Figura 5.  OLINDA - Ocupação de morros na Bacia do Beberibe 



57 
 

Neste mesmo período, nota-se a construção de infraestrutura viária que favoreceu a 

interligação entre municípios da RMR, destacando-se a Avenida Presidente Kennedy e a 

criação de programas de habitação como o Conjunto Residencial INOCOOP (figura 6) e o da 

SEHAB. Esses programas, segundo Campos (1991), procuravam responder à problemática 

habitacional na RMR.  

 

 

Figura 6.  RECIFE - Conjunto Residencial INOCOOP 
Fonte: CAMPOS, 1991, p. 68C 

Nota: Do lado do Conjunto, pode-se apreciar a proliferação de barracos (Cajueiro-Recife) 
 
 

Desse modo, também na área da BHRB: “A paisagem urbana [...] não tem nada de 

fixo, de imóvel. Isso quer dizer que, cada vez que a sociedade passou por um processo de 

transformação, a economia, as relações sociais, as políticas, etc., também a paisagem 

acompanhou o novo ritmo e intensidade implantados”. (BARRETO, 1994, p. 16). Assim, na 

figura 7 demonstra-se a ocorrência de ocupações populares no trecho inferior do Beberibe, 

caracterizadas por habitações precárias denominas mocambos, casebres, favelas etc. Ademais, 

essas áreas também apresentam precariedade em termos de presença de serviços e 

infraestrutura de saneamento, gerando poluição nas águas do rio Beberibe.  
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Fonte: CAMPOS, 1991, p. 68C (foto parte superior da figura), FIDEM, 2000a (foto parte inferior da figura) 

Nota: Observa-se as ocupações das margens do rio Beberibe por habitações pobres. A fotografia da parte 
superior data a meados dos 1990 e a da parte inferior de meados do ano 2000. No entanto, não se encontrou a 

data exata das fotos nos documentos originais. 
 
 

Outro exemplo de poluição das águas pode ser visto no canal da Malária, considerado 

como um dos principais afluentes do Beberibe. Em meados dos anos 1990, essa área já 

apresentava intensos processos de ocupação espontânea, promovendo degradação ambiental 

(CAMPOS, 1991, 2003) (figura 8). Este canal tem sido alvo de intenções de requalificação 

liderada por órgãos do Estado, mas estas ações não foram eficazes porque eram fragmentadas 

e frágeis para a dimensão da problemática do canal.  

 

 

 

 

 

Figura 7.  Presença de habitações espontâneas no baixo Beberibe. 
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Figura 8.  OLINDA- Canal da Malária 

Fonte: CAMPOS, 1991, p. 46a 
Nota: Jusante da captação do canal, afluente da margem esquerda do Beberibe, no Cais do Varadouro. 

 
 
 Em decorrência de todo esse processo de produção do espaço urbano local, e de forma 

mais acelerada nas últimas décadas, as águas do rio Beberibe, devido a sua poluição pelo 

despejo de esgotos sanitários e rejeitos industriais, não puderam mais ser aproveitadas para 

uso doméstico (CAMPOS, 2003).  

 Essa poluição (figura 9), além de degradar o ambiente, traz para as populações locais 

sérios problemas de saúde com a proliferação de ratos, baratas, escorpiões, muriçocas e outros 

animais transmissores de doenças como dengue etc., pondo em risco a qualidade de vida e o 

bem-estar das pessoas.  

 

 

 
 
 
 
 
 



60 
 

 
Figura 9.  Despejo de lixo na margem do rio Beberibe pela população local. 

Fonte: FIDEM, 2000a 
Nota: Despejo de lixo na margem do rio Beberibe, pela população local, provocando problemas de saúde 

pública e comprometimento da drenagem. 
 

 Historicamente, sabe-se que o baixo Beberibe foi alvo de despejos da indústria 

canavieira e, posteriormente, de outras atividades econômicas como a de produção da cal, do 

cultivo de frutas, etc., bem como da expansão da ocupação do solo sem a provisão adequada 

de serviço de drenagem.  

No entanto, no alto Beberibe, que se estende desde suas nascentes até a BR 101, ainda 

se encontram reservas florestais. E, consequentemente, aí o rio se apresenta preservado: “O 

segmento superior do Beberibe apresenta-se com situação ambiental favorável face a baixa 

densidade de ocupação e a atividades rurais pouco intensivas”. (FIDEM, 2000, p. 23) 

 Outros empreendimentos importantes foram, com o tempo, fixados na área de fronteira 

entre Recife e Olinda, destacando-se, em 1980, a construção do Centro de Convenções de 

Pernambuco, como um espaço de lazer e turismo, voltado para o ramo empresarial; e em 

1997, a construção do “Shopping Center Tacaruna”, precisamente, em uma área 

originalmente de manguezais. Isso, segundo Campos (2003), provocou modificações 

significativas no trecho inferior da BHRB. (Figura 10).  
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Figura 10.  OLINDA - Praia do Chifre. Estreitamento da calha do rio Beberibe em seu 
curso final. 

Fonte: Diretoria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento Meio Ambiente e Transportes de Olinda, 2004. 
In: PEDROSA, 2004, p. 127. 

Nota: Pode-se notar, na parte esquerda da foto, o Shopping Tacaruna (A); ao centro, a Escola de Aprendiz de 
Marinheiros (B); e, ao fundo, no ponto (C) o Centro de Convenções. 

 

Por isso, reforça-se que a causa desse conjunto de problemas ambientais não resulta da 

ocupação das áreas do Rio em si, mas de um modelo de crescimento urbano que insiste em 

negligenciar a sustentabilidade das suas ações. 

Viu-se, enfim, que o Recife cresceu econômica e espacialmente, acompanhando a 

dinâmica do processo de metropolização no Brasil e na RMR. Porém, que  

A formação da rede urbana brasileira e das aglomerações que surgiram no nosso 
país, deve ser encarada como o resultado de um processo, ainda em evolução. Não 
se pode desenvolver estudos urbanos isolados, levando em consideração apenas os 
dados estatísticos de um determinado momento ou de um determinado período, de 
vez que a cidade, a aglomeração e a própria rede urbana se organizam e se 
desenvolvem em função da implantação e do desenvolvimento de um sistema 
econômico. (ANDRADE, 1979, p. 71) 

 
Daí a necessidade de considerar a atualidade desta problemática, a fim de buscar 

refletir sobre soluções que venham reaproximar sociedade e natureza, isto é, respeitando essa 

relação na perspectiva da sustentabilidade humana. 
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2.5. Estado atual da Bacia Hidrográfica do Beberibe 

 

Chegando novamente ao presente22, e entendendo que o espaço atual da Bacia 

Hidrográfica do Rio Beberibe (BHRB) é produto e reflexo da história social como totalidade 

complexa, de acordo com Santos (2004): 

[...] o momento passado está morto como tempo, não porém como espaço; o 
momento passado já não é, nem voltará a ser mas sua objetivação não equivale 
totalmente ao passado, uma vez que está sempre aqui e participa da vida atual como 
forma indispensável à realização social (SANTOS, 2004, p. 14, grifo do autor) 
Hoje, quando se fala de espaço total fala-se de uma multiplicidade de influências 
superpostas: mundiais, nacionais, regionais, locais; no entanto, o espaço é maciço, 
continuo, indivisível. Tão indivisível quanto a sociedade total, de que ele é o 
território e com a qual sua relação é igualmente indivisível. A Região aparece como 
um espaço de conveniência, um quadro a utilizar para a reprodução das relações 
sociais. Lugares, sub-espaços, nada mais são espaços funcionais. Só a consideração 
do espaço total permite apreender o papel da paisagem no movimento global da 
economia e da sociedade. (Ibidem, p. 27, grifo do autor) 

 
 Diante das profundas desigualdades históricas no Brasil, e da sua dinâmica 

socioespacial, o rio Beberibe também foi alvo dessas transformações identificando-se 

exclusão social, uso e ocupação do solo de forma inadequada, como produto da segregação e 

fragmentação. A fragmentação, comumente, é confundida com os conceitos de segregação. 

Mas, este último se diferencia pelo fato de estar ligada não só a noções do espaço como a 

fragmentação, mas também às dos indivíduos, relacionado a classes sociais e poder aquisitivo 

do território, divisão social e espacial. Para o caso do Brasil, segundo Vasconcelos (2004), 

“[...] no período colonial, havia atividades segregadas e até períodos mais recentes, ocorria 

segregação de instituições [...]. Mas a distribuição espacial da população pobre não parece 

confirmar a existência de um processo de segregação residencial nas cidades brasileiras” (p. 

271). Mas sim de fragmentação pela sua distribuição espacial. 

Deste modo, dado que a situação atual da área da BHRB (figura 11) é consequência 

das ações sociais passadas, como espaço base da construção de ambientes, parte-se da foz do 

estuário (figura 12). Esta área estuarina recebe influência do oceano Atlântico, por isto é 

salinizada. Atualmente, encontra-se urbanizada, impermeabilizada e fragmentada como 

consequência das ações antrópicas ao longo da história. 

 

  

                                                
22 As fotografias apresentadas neste subcapítulo foram tomadas durante pesquisa de campo, em pontos 
estratégicos da BHRB, em uma excursão orientada pelo professor Hernani Campos Loëbler (Departamento de 
Ciências Geográficas – UFPE), em maio do 2014. 
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Figura 11.  Estado atual da Bacia Hidrográfica do Beberibe 
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Figura 12.  RECIFE – Estuário dos rios Beberibe e Capibaribe 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 20 de janeiro de 2015. 
 

Hoje parte da área encontra-se em processo de requalificação, podendo-se perceber 

usos por navio, muito embora as atividades portuárias tenham sofrido influências da atual 

dinâmica do porto de Suape, sendo este considerado como locais das embarcações de maior 

porte a exemplo das petroleiras. 

Na figura 13, pode-se observar o ponto original de encontro do rio Beberibe com o 

Capibaribe, que, com o tempo, sofreu transformações que influenciaram na fauna e flora da 

área. Atualmente, esta área encontra-se ocupada, especialmente, por prédios de diversos usos 

comerciais, institucionais, culturais, lazer, etc. Apesar disso, a área estuarina ainda abriga 

biodiversidade (mangues e diversas espécies de animais como pássaros, peixes e crustáceos). 
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Figura 13.  RECIFE - Ponto de Encontro do Rio Beberibe com o Capibaribe 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 20 de janeiro de 2015. 
Nota: Encontro rio Beberibe e rio Capibaribe – Recife - PE. 

 

 A paisagem do baixo curso desses rios é, portanto, resultado de acumulação do tempo, 

na medida em que sua área foi alvo de exploração, de diversas mudanças socioespaciais – 

incluindo a urbanização “informal” – e de degradação ambiental (Figura 14). Nesta área do 

Canal Derby Tacaruna, que também possui águas poluídas e vegetação de restinga, encontra-

se a Escola de Aprendiz de Marinheiro, construída na década dos anos 40 do século XX: 

Após a inauguração da Escola de Aprendizes e pouco depois da conclusão do aterro 
que lhe segue, o mar, que nas ressacas mais fortes penetrava pelo Capibaribe e pelo 
Beberibe até às proximidades de Olinda, não encontrando locais para se espalhar, 
devido ao estreitamento do Beberibe entre as duas cidades e o desaparecimento dos 
mangues entre a estrada e o istmo, começa a atingir com maior intensidade as praias 
dos Milagre e do Carmo, instalando ali uma severa erosão. (PEDROSA, 2004, p. 86) 
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Figura 14.  OLINDA - Trecho Rio Beberibe – próximo à Avenida Cruz Cabugá. 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 21 de maio de 2014. 
Nota: Trecho do rio Beberibe ao lado da Escola de Aprendiz de Marinheiro – Olinda–PE. 

 
As ações acima ressaltadas têm engendrado muitos problemas na área, tais como: 

erosão, enchentes entre outras. A isto se acrescenta a constante poluição das áreas do 

Beberibe como se observa na figura 14. É preciso pensar no desenvolvimento de projetos com 

maior envolvimento social e possibilidades de educação da população. 

O canal da Malária (figura 15) é outro afluente importante do rio Beberibe, 

encontrando-se, também ele, muito poluído. No momento da pesquisa in loco, observou-se, 

pelos sentidos, que suas águas emitem um odor fétido. Assim mesmo, pela sua posição 

geográfica, este canal tem sido alvo de diversos projetos de requalificação.  

  

. 
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Figura 15.  OLINDA - Canal da Malária. 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 21 de maio de 2014. 
Nota: Canal da Malária, afluente do rio Beberibe. Olinda –PE. 

 

A Prefeitura Municipal de Olinda (PMO) e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

(Sosp) realizaram a limpeza do Canal da Malária, retirando de suas águas peças depositadas 

irregularmente. Em “2009, a Prefeitura de Olinda realizou a limpeza de 27 km de canais. 

Alguns deles chegaram a ser beneficiados até duas vezes pelos trabalhos”. (OLINDA, 2010) 

 Outro projeto a destacar foi a intervenção feita pelo PROMETRÓPOLE, a qual 

consistiu na retirada de assentamentos de baixa renda e urbanização do entorno, implantando 

uma via de acesso na sua margem esquerda para evitar novas “invasões” e a margem direita 

foi transformada em uma área livre.  Estas obras impactaram positivamente na qualidade 

ambiental da cidade de Olinda (próximo do Sítio Histórico) (PROMETRÓPOLE, [2012]) 

 Informação mais atualizada extraída do site do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) (PERNAMBUCO, 2014) apresenta o projeto “saneamento integrado no 

Jardim Brasil – complementação do Canal da Malária – Bacia do Beberibe – Olinda –PE”; 

Programa que está sendo coordenado pelo Ministério das Cidades, tendo o município de 

Olinda como executor23. 

O riacho Lava-Tripa, como se observa na figura 16, encontra-se totalmente degradado, 

assoreado e sem manutenção. A obra já se arrasta há mais de seis anos na Avenida Presidente 

Kennedy, no município de Olinda. O trecho do Bairro Peixinhos contém ocupações de baixa 

                                                
23 Data de referência do projeto é 30 de abril de 2014. 
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renda com usos residencial e comercial secundários, trabalho informal com lojas de 

autopeças, entre outras atividades e serviços.  

 

 

Figura 16.  OLINDA - Riacho Lava-Tripa / Córrego do Abacaxi 
Fonte: BAUTISTA, Diana. 21 de maio de 2014. 

Nota: o riacho Lava Tripa que conecta com o rio Beberibe, Avenida Presidente Kennedy, Olinda –PE. 
 

 

Ressalta-se que a Avenida Presidente Kennedy foi requalificada pelo 

PROMETRÓPOLE, com a implantação do corredor de ônibus como artéria do Sistema 

Estruturador Integrado (SEI), cortando os bairros de Peixinhos, Jardim Brasil, Beberibe e São 

Benedito (PROMETRÓPOLE, [2012]), embora esta obra tenha recebido diversas críticas, 

visto que possui estrutura física muito estreita e curva, dificultando a passagem de caminhões: 
Os atropelos na Kennedy já são tão comuns que o poder público evita falar sobre a 
via. Coube ao gerente do PROMETRÓPOLE, Programa responsável por parte da 
intervenção, agora ligado à Secretaria das Cidades [...], explicar a situação. ‘É uma 
obra muito emblemática, na qual o corredor de ônibus é apenas parte dela. Tivemos 
muitas dificuldades e muitas interferências. Foram 79 desapropriações e o último 
imóvel foi resolvido há apenas quatro meses. Mas estamos perto do fim. Falta 
apenas fazer o recapeamento, colocar a iluminação, fechar todo o meio-fio e, 
principalmente, implantar a sinalização. A melhoria nas vias locais para passagem 
dos veículos particulares será feita pela Prefeitura de Olinda’, afirmou [...] 
(SOARES, 2012, grifo nosso) 

 
 Isso reforça o caráter paliativo, fragmentado e insuficiente, das obras, não 

considerando a problemática social e econômica da RMR em sua complexidade. Ao contrário, 
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o que se tem feito é a impermeabilização da área. Por isso quando chove intensamente, muito 

lixo é arrastando até o rio Beberibe.  

Além do lixo que é jogado pela população da área, existe um precário sistema de 

saneamento básico ao longo das diversas áreas da Bacia do Beberibe.  Na figura 17, observa-

se o rio com maior volume de água no período de inverno, em que, com as chuvas, se sente 

mais os afeitos da poluição. Isto reflete na qualidade ambiental do território. 
 

 

Figura 17.  OLINDA - Rio Beberibe - Bairro Caixa d’Água 
Fonte: BAUTISTA, Diana. 21 de maio de 2014. 

Nota: Trecho do rio Beberibe no bairro Caixa d´Água; pode-se perceber o tipo de moradia e os problemas de 
poluição (sinalizado). 

 

 Essa problemática ainda se torna mais grave, principalmente, porque, na beira do rio 

Beberibe, vivem inúmeras famílias que ainda moram sem acesso às condições promotoras da 

qualidade de vida e do bem-estar, com precário sistema de infraestrutura, poluição gerada pela 

ação antrópica principalmente pelos resíduos sólidos lançados ao rio e seus canais.  Isso 

contribui na degradação do ambiente da bacia e no aumento dos riscos das populações de suas 

margens pelos transbordamentos. 
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 Isso é observado em maior proporção, no baixo Beberibe. Já se colocou que, no 

entanto, o Médio Beberibe possui uma área de proteção ambiental. Porém, mesmo aí, 

sobretudo onde há urbanização, observa-se (figura 18) que há trechos poluídos e com 

ocupações informais na margem do rio.  
 

 
Figura 18.  RECIFE -Trecho rio Beberibe- Passarinho. 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 21 de maio de 2014. 
Nota: Trecho rio Beberibe no bairro Passarinho – Recife –PE. 

 

 Ressalta-se que, nesse processo histórico de crescimento urbano, são as populações 

pobres as mais afetadas. Na década dos 1940, elas estavam desalojadas, sendo forçadas a 

construírem suas casas em áreas disponíveis. Isso foi reforçado por projetos de cunho 

higienista, com a expulsão de mocambos, “em 1945, o Serviço Social Contra o Mocambo, 

autarquia estadual, assumiu-o as funções da Liga [...] progressivamente, o Programa de 

erradicação dos mocambos foi regredindo, incorporando as propostas nacionais, abordadas 

com a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH)” [...] (BARRETO, 1994, p. 61). 

Campos (2013), também, faz uma breve descrição sobre o verdadeiro sentido do higienismo 

em Recife: 
Em âmbito nacional a primeira tentativa para equacionar o problema da falta de 
habitação para as populações de baixa renda foi a criação da Fundação da Casa 
Popular (FCP).  
A partir do Decreto-lei n.º 9.218, de 1° de maio de 1946, a FCP já nasce com 
intuitos implicitamente políticos e clientelistas. [...].  
Em Recife, a FCP chegou a construir 837 casas. Nota-se nessa primeira fase da 
política habitacional empreendida pelo Estado um caráter nitidamente higienista. O 
objetivo era a erradicação das favelas e mocambos. Pretendeu-se ―limpar, 
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sobretudo, as áreas cobiçadas pelo mercado imobiliário da cidade, retirando os 
indesejáveis (pobres) e entregando-as aos grupos sociais ligados à economia urbana 
formal da cidade. (p. 58) 

 
Portanto, por detrás do discurso desses programas, esconde-se a intenção de “limpar” 

as áreas valorizadas pelo mercado imobiliário, retirando mocambos e favelas que, segundo as 

classes hegemônicas, davam a impressão de uma cidade feia e doente, priorizando os espaços 

capazes de vincular-se aos impulsos do capitalismo, hoje definido como globalização. 

Por isso, as políticas de habitação para os pobres procuraram fazer melhoramento 

urbanísticos das cidades, por meio da relocação dessas populações para novos conjuntos 

habitacionais, localizados, geralmente, nas periferias.  

No caso da área da Bacia do Beberibe, construiu-se o Conjunto Residencial 

INOCOOP, o qual buscou atender os problemas da falta de moradia das populações 

assentadas na beira do Rio. Atualmente, este Conjunto encontra-se em condições precárias 

(deterioração da estrutura física). (Figura 19). 

 

 
Figura 19.  RECIFE - Estado atual do Conjunto Residencial INOCOOP 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 21 de maio de 2014. 
Nota: Estado atual do Conjunto (maio do 2014) - (Cajueiro-Recife) 

 

 No Canal do Arruda (Figura 20), outro afluente do rio Beberibe, onde atualmente se 

localiza o Conjunto Habitacional Saramandaia, tem ocorrido várias ações de intervenção 

visando à revitalização do curso de água, melhorando a qualidade ambiental. Destaca-se 

dentro das obras do PROMETRÓPOLE o prolongamento da Avenida Professor dos Anjos, a 
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qual foi importante para a integração de bairros no limite entre Recife e Olinda, promovendo 

a mobilidade urbana e inclusão das populações vizinhas na malha urbana da cidade formal, 

além de estender o acesso a serviços como segurança e coleta de lixo entre outros, que 

anteriormente eram interrompidos pela obstrução da malha viária. (PROMETRÓPOLE, 

[2012], p. 32) 
 

 

Figura 20.  RECIFE - Bacia do canal Vasco da Gama ou Canal do Arruda 
Fonte: BAUTISTA, Diana. 23 de dezembro de 2013. 

Nota: Canal Arruda em frente do Conjunto Habitacional Saramandaia, podendo perceber os problemas de 
poluição. 

 

 A figura 21 apresenta a área situada no entorno da favela Arco-íris, a qual se encontra 

localizada às margens do Rio Beberibe. Ela se achava, no momento da nossa pesquisa de 

campo, em condições precárias, degradada ambientalmente e ocupada por palafitas que se 

suspendem no meio do lixo.  
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Figura 21.  RECIFE- Rio Beberibe, nas proximidades da UE-23 (Peixinhos). 
Fonte: BAUTISTA, Diana. 23 de dezembro de 2013. 

Nota: Rio Beberibe, evidenciando-se intensa poluição hídrica. 
 
 

A linha do tempo (figura 22) facilita, portanto, a síntese do entendimento no que tange 

às práticas sociais de uso das áreas da BHRB, no contexto da urbanização e transformações 

socioespaciais em Recife e Olinda.  

 
 

Figura 22.  Linha do tempo das ações sociais no entorno do Rio Beberibe 
Fonte: Autora. 

 
Esse processo histórico e as condições atuais de alguns pontos importantes da BHRB, 

especialmente na área do baixo Beberibe, constitui o quadro histórico que auxilia e orienta o 

leitor sobre as relações do PROMETRÓPOLE com o quadro de referências desta pesquisa. 

 As ações ligadas a processos de ocupação da área em epígrafe e de intervenções 

através de políticas públicas, têm acontecendo de maneira linear. Isso porque elas seguem 

uma mesma lógica voltada para os mesmos interesses anteriormente postos. 
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Precisa-se, entretanto, romper essa linearidade, através de ações interdisciplinares e 

globais, respeitando as necessidades e as culturas locais das pessoas; bem como a natureza 

envolvente, que em seu conjunto constituem as condições sine qua non para a habitabilidade 

na perspectiva da sustentabilidade humana na cidade. 
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3. PROMETRÓPOLE: NOVAS PERSPECTIVAS DA POLÍTICA PÚBLICA DE 

HABITAÇÃO 

 
“Ademais, é doravante impossível analisar o espaço e sua evolução 
sem levar em conta o papel do Estado na vida econômica e social”  

[Milton Santos, 2004, p. 27]  
 

No que concerne ao presente capítulo, apresentar-se-ão os procedimentos 

metodológicos e as técnicas utilizadas para alcançar os objetivos desta dissertação; 

posteriormente abordar-se-á o papel do Estado e das políticas de habitação no Brasil para 

contextualizar os princípios e processos de implantação do PROMETRÓPOLE. Enquanto que 

nos subcapítulos seguintes, apresentaram-se informações das duas localidades abordadas na 

pesquisa, o que será aprofundado no capitulo 4 que tratará com maior detalhe dos impactos 

ambientais do programa. 

 

3.1. Procedimentos metodológicos empregados na pesquisa 

 

Ampliando nosso olhar para um enfoque interdisciplinar e crítico, tentando ultrapassar 

a visão reducionista e fragmentada da postura cartesiana-linear para caminhar na direção da 

complexidade do mundo, ressalta-se que: “Realmente, vivemos hoje numa Matrix 

controladora, que entra em nossas mentes; ficamos amortecidos por aquilo que acreditamos 

que seja real, mas não é. [Por isso] precisamos despertar” (PELIZZOLI, 2008, p. 4, grifo do 

autor). 

Na linha do materialismo histórico e dialético articulado ao paradigma da 

complexidade, como se disse na introdução desta dissertação, a pesquisa ora esboçada é de 

corte quali-quantitativa. Qualitativa pela sua “[...] particular relevância ao estudo das relações 

sociais, devido à pluralização das esferas de vida”. (FLICK, 2009, p. 20), bem como aos 

diversos contextos diante dos quais o pesquisador se coloca; e quantitativa, porque as 

informações e os dados coletados e tratados também são parte fundamental na análise da 

realidade; os quais apoiam e complementam a pesquisa qualitativa e vice-versa, facilitando a 

interpretação da realidade ambiental das localidades na BHRB na sua complexidade. Assim, 

além de dados estatísticos, também se faz uma interpretação da realidade na sua história.  

Segundo Triviños, “os pesquisadores perceberam rapidamente que muitas informações 

sobre a vida dos povos não podem ser quantificadas e precisavam ser interpretadas de forma 

muito mais ampla que circunscrita ao simples dado objetivo” (TRIVIÑOS, 2006, p. 120). 
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 Com o fim de contextualizar as ocupações das localidades estudadas em seu processo 

de organização socioespacial e ambiental na RMR, fez-se imprescindível a pesquisa 

exploratória de campo, pela observação (não participante); fez-se, também interpretação e 

análises da bibliografia (livros, artigos, dissertações, teses) e dos documentos institucionais do 

PROMETRÓPOLE; elaborou-se e interpretou-se mapas e fotografias disponíveis em 

bibliotecas (instituições públicas), na internet e em trabalho de campo. 

 Para identificar os principais problemas enfrentados pelas pessoas das localidades 

Saramandaia e Favela Arco-íris, levantou-se informações através de entrevistas24 

semiestruturadas dirigidas às populações alvo do estudo, referentes a questões sociais, 

ambientais e econômicas gravadas em dias e horários distintos no decorrer do mês de 

novembro e dezembro de 2014. Isso com o objetivo de captar as expectativas referentes ao 

PROMETRÓPOLE, seu início, seu processo de implantação, até as entregas das obras e sua 

influência na melhoria das condições de vida das populações até hoje.  

Também se realizaram entrevistas semiestruturadas com dois representantes da gestão 

do PROMETRÓPOLE (um da área social e outro da área técnica), atores sociais na área de 

estudo (dois representantes do Espaço Comunidade Esperança - ECOE), quatro docentes de 

escolas na área, um agente social de saúde, um representante do Centro Tecnológico Cultura 

Digital Nascedouro, um líder comunitário e docente na área do Programa esportivo da 

Prefeitura de Recife com atuação nas localidades em epígrafe. Antes, porém, realizou-se, 

primeiramente teste-piloto das entrevistas semiestruturadas para a adequação e os ajustes 

julgados necessários à sua aplicação definitiva. 

Consideraram-se os indicadores ambientais, sociais, econômicos, tendo como 

referência o IDH o ICH e os indicadores do Brasil 2010 do IBGE no concernente à 

sustentabilidade, além de auxiliar com o Relatório de Avaliação de impactos Ambientais 

(AIA)25 do PROMETRÓPOLE e informe da avaliação dos resultados do Programa, com o 

fim de verificar se seus princípios são refletidos nas populações alvo dos projetos. 

                                                
24 Entrevista é entendida “como a técnica que envolve duas pessoas numa situação ‘face a face’ e em que uma 
delas formula questões e a outra reponde [...] a entrevista é aplicável a um número maior de pessoas, inclusive as 
que não sabem ler ou escrever. Também, em abono à entrevista, convém lembrar que ela possibilita o auxílio ao 
entrevistado com dificuldade para responder, bem como a análise do seu comportamento não verbal” (GIL, 
2002, p. 115) 
25 A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) prevista no PROMETRÓPOLE difere do Estudo de Impactos 
Ambientais (EIA) por: Ausência de classificação dos impactos quanto à magnitude, reversibilidade, sinergia e 
cumulatividade; Não diferenciação espacial das áreas de influência direta e indireta do Programa; Supressão da 
abordagem da legislação ambiental frente às intervenções propostas; Não análise de cenários alternativos, em 
função de possibilidades diferenciadas de intervenção; Proposição de iniciativas que viabilizem as medidas 
maximizadoras e mitigadoras dos impactos, sem contudo transformá-las necessariamente em Termos de 
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Para a Avaliação dos Impactos ambientais do PROMETRÓPOLE, utilizou-se da 

técnica da triangulação na coleta dos dados, a qual “encontra-se amplamente discutida. 

Tornou-se fundamental a articulação de diversos métodos qualitativos e quantitativos [...] 

supera as limitações de um único método por combinar diversos métodos e dar-lhes igual 

relevância” (FLICK, 2009, p. 32). Com isso, conseguiu-se “abranger a máxima amplitude na 

descrição, explicação e compreensão do foco de estudo” (TRIVIÑOS, 1987, p. 138).  

Nessa triangulação, existem três aspectos: o primeiro refere-se aos processos e 

produtos elaborados pelo pesquisador; o segundo, aos elementos produzidos pelo meio como 

documentos, instrumentos legais entre outros; e o terceiro compreende a análise dos processos 

e produtos gerados pela estrutura socioeconômica e cultural na qual está inserido o sujeito, as 

classes sociais (burguesia, pequena burguesia), entre outras (TRIVIÑOS, 1987). Esta técnica 

baseou-se na informação coletada durante o desenvolvimento da pesquisa.  

Considera-se ainda o método de procedimento da triangulação como aquele que: 
Ela dá lugar à compreensão da gestão de políticas sociais como um processo 
contínuo de tomada de decisões, portanto, prevendo correção de rumos, 
permanentemente. Em segundo lugar, ela trabalha com contextualização das 
propostas, evitando o mecanismo tecnicista que estabelece as mesmas perguntas 
para realidades diferentes. Em terceiro lugar [...] ao mesmo tempo ela supera e 
valoriza o que há de mérito da proposta tradicional pela inclusão, primeiramente 
analítica e depois em forma de síntese, de todos os ingredientes envolvidos numa 
intervenção social: história, contexto, cultura, estruturas, relações, pluralidade de 
atores, acessibilidade a recursos, resultados contínuos e ganhos quantitativos e 
qualitativos. (MINAYO; ASSIS, SOUZA, 2005, p. 12-13) 

 
No processo de triangulação de dados, considerou-se o Relatório de Avaliação de 

Impactos ambientais do Programa, o informe da avaliação dos resultados do 

PROMETRÓPOLE de 2012, os resultados obtidos pelas entrevistas aplicadas pela 

pesquisadora às populações de Saramandaia e favela Arco-íris, aos atores sociais da área e 

representantes do Programa. Com isso, pode-se constatar como se encontram as localidades 

atualmente, após a realização do projeto no ano de 2012, bem como se realmente os princípios 

da qualidade de vida e do bem-estar e sustentabilidade foram efetivamente contemplados e 

aplicados. 

 Referente à unidade de análise, delimitou-se a população de baixa renda que morava 

na margem do rio Beberibe. Este recorte foi realizado devido à impossibilidade de atingir 

todas as famílias que foram beneficiadas pelo Programa, escolhendo como público a favela 

Arco-íris, pela sua proximidade ao Conjunto Saramandaia. Aquela localidade está constituída 

                                                                                                                                                   
Referência ou Projetos Básicos; Não apresentação de versão simplificada do estudo, sob a forma de Relatório de 
Impactos Ambientais (RIMA). (FIDEM, 2000b) 
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aproximadamente por 150 moradias, enquanto no Conjunto Habitacional Saramandaia, 

existem 300 residências. Neste sentido, a unidade de análise centra-se em pessoas maiores de 

idade representantes do núcleo familiar, com o tempo de moradia na área superior a quatro 

anos, na época em que foi implantado o Programa nas localidades consideradas. 

No que se refere à delimitação da amostra, considerando a questão do acesso às 

localidades, especialmente na Arco-íris, e pela natureza da pesquisa que precisava do maior 

envolvimento possível do pesquisador com os entrevistados, optou-se pela amostragem não 

probabilística. Segundo Flick (2009): “pesquisadores e entrevistados, bem como suas 

competências comunicativas, constituem o principal ‘instrumento’ de coleta de dados e de 

reconhecimento” (p. 110). Quanto à delimitação de pessoas entrevistadas, afirma o mesmo 

autor que: “o prosseguimento da amostragem ocorre de acordo com a relevância dos casos, e 

não conforme sua representatividade. Esse princípio é também característico de estratégias 

relacionadas para a coleta de dados na pesquisa qualitativa”. (2009, p. 122). Na pesquisa 

qualitativa, o numérico não significa representatividade.  

Nesta linha, a amostragem não probabilística26 foi fechada por saturação teórica, 

porquanto as características da população não foram conhecidas previamente; especialmente a 

da população de Arco-íris, pelo que o tamanho da amostra não é definido previamente. A 

amostragem “[...] não se baseia nas técnicas usuais de amostragem estatística” (FLICK, 2009, 

p. 120), e a amostra foi concluída ao atingir a saturação teórica “[...], ou seja, quando um 

avanço na codificação, um enriquecimento de categorias, etc., não mais proporcionem nem 

representem uma promessa de novos conhecimentos” (FLICK, 2009, p. 283). Em outras 

palavras, quando não surgir mais nenhuma informação nova, quando não se fornecer mais 

elementos para acrescentar à pesquisa, tornando-se pouco produtiva, assim a repetitividade 

dos dados na amostragem tornará a pesquisa finalizada. Com efeito, nesta dissertação foram 

pesquisados o número de pessoas necessários até atingir o ponto de saturação, o que só foi 

definido no momento da inserção do pesquisador no campo (FONTANELLA et al. 2011). 

Enquanto que a escolha dos entrevistados aconteceu através da técnica “efeito bola de neve” 

porque a pesquisadora não era reconhecida nas localidades. 

 Durante o processo de investigação, o pesquisador deparou-se com uma série de 

dificuldades, primeiro com o fato do Projeto ter sido finalizado no ano 2012, o que resultou 

em dificuldades no contato direto com os representantes do projeto; e no acesso pelos 

                                                
26 “A característica principal das técnicas de amostragem não probabilista é a de que, não fazendo uso de formas 
aleatórias de seleção, torna-se impossível a aplicação de formulas estatísticas para o cálculo [...] dito de outro 
modo, não podem ser objeto de certos tipos de tratamentos estatísticos”. (MARCONI, 2009, p. 37-38) 
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diversos níveis de regulamentos das instituições. Outro aspecto a ressaltar refere-se à 

dificuldade de inserção do pesquisador na área, visto que, no início, não se havia identificado 

uma organização nem liderança na localidade, além de se ter percebido o receio das pessoas 

no momento de fornecer informações. No entanto, a maior dificuldade de acesso às 

localidades residiu na questão da insegurança, pois, nas falas das pessoas, através de 

conversas informais, percebeu-se o medo com relação a conflitos e violência causados pelo 

narcotráfico, o qual também influi no contato direto com a população e, consequentemente, 

com o número de entrevistas. Outra dificuldade identificada foi o processo eleitoral do ano 

2014, o que levou algumas pessoas a confundirem-me com algum representante de campanha 

eleitoral.   

 Entretanto, criou-se um conjunto de estratégia para resolvê-los, dentre as quais se cita 

as seguintes: início das entrevistas após o processo eleitoral; identificação do ECOE como 

estratégia de contato prévio com as pessoas da localidade Saramandaia através da 

identificação de seus voluntários que referenciaram outras pessoas da localidade “efeito bola 

de neve”27. 

Considerou-se como unidade de análise, dois representantes (pessoas que trabalharam 

no processo de implantação do Programa), oficiais da gestão do PROMETRÓPOLE, nas 

áreas “social” e “técnica” com o fim de ter dois pontos de vista do processo de implantação do 

Programa, além de se ter entrevistado dez atores sociais nas diversas áreas como saúde, 

educação, lazer e participação. Também se realizaram quatro entrevistas com moradores da 

favela Arco-íris, e dezessete com os moradores da localidade Saramandaia. Durante a 

realização das entrevistas foi utilizada uma linguagem facilitadora do diálogo, dispensando 

siglas e termos técnicos. 

 Para a organização do material de cunho qualitativo trabalhou-se com as transcrições 

de entrevistas semiestruturas que haviam sido gravadas, tentando refletir as diversas 

dimensões estudadas na questão de habitabilidade e sustentabilidade, dando suporte à análise 

e sínteses da informação coletada no processo de inserção no campo, para o qual se utilizou 

da análise de conteúdo através de constituição de corpus28 por temáticas das entrevistas 

semiestruturadas (BARDIN, 2006).  Esta análise foi feita com auxílio do aplicativo 

                                                
27 Efeito bola de neve refere-se ao mecanismo de se fazer seleção dos entrevistados a partir de referências de 
respondentes iniciais, com base na indicação de nomes. 
28 O corpus é o conjunto de texto que se pretende analisar, que é construído pela pesquisadora. 
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IRAMUTEQ29 (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires), software gratuito e com fonte aberta, desenvolvido por Pierre Ratinaud e 

licenciado por GNU GPL (GNU General Public License), o qual permite fazer diversas 

análises estatísticas sobre o corpus textuais e sobre tabelas. Este software foi desenvolvido 

inicialmente no idioma francês e começou a ser utilizado no Brasil no ano de 2013.  No 

entanto, o Programa na língua portuguesa está em fase experimental (CAMARGO; JUSTO, 

2013a; 2013b).  

Com o aplicativo IRAMUTEQ, foi possível elaborar “nuvens de palavras” – que 

agrupam e organizam as palavras30 graficamente a partir da frequência de ocorrência dos 

termos mais utilizados no corpo do texto.  Quanto maior é a palavra no gráfico maior é sua 

frequência, assim estas nuvens são analisadas de acordo com o contexto da pesquisa para 

serem compreendidas, permitindo elaborar uma interpretação das representações dos 

entrevistados (BARDIN, 2006, QUIVY, 2013), que podem ser contempladas neste estudo. 

Assim, este tipo de análise de conteúdo é flexível à introdução de procedimentos para 

a análise, permitindo a adequada aproximação dos dados.  Para isto, o pesquisador valeu-se da 

sua criatividade com o uso de fotografias, nuvens de palavras e principais depoimentos dos 

entrevistados, contribuindo para a compreensão, contextualizada dos dados coletados para 

chegar aos resultados previstos – ou/e não - previstos - no objetivo desta pesquisa. Os 

procedimentos de análise descritos anteriormente procuram ir além do descrito, partindo da 

interpretação dos sentidos das falas. 

 O conteúdo desta dissertação apoiou-se, assim, em registros fotográficos como método 

de pesquisa qualitativa “ler com os olhos”, o que foi potencialmente útil no registro das ações 

e acontecimentos reais nas localidades estudadas, pois a “câmera não pode mentir”. Esta 

informação visual sem manipulação (sem edição da fotografia) permitiu complementar a 

análise dos impactos ambientais do PROMETRÓPOLE, pois estes dados visuais são 

representações de uma complexidade de ações passadas, reduzidas das realidades que deram 

sua origem, motivo pelo qual se apoiam no texto e observações da pesquisa (BAUER; 

GASKELL, 2008).  

A triangulação foi desenvolvida com a combinação e cruzamento de diversos pontos 

de vistas, com a visão de vários informantes e o emprego de variedade de técnicas tanto na 

                                                
29 “O IRAMUTEQ é um software gratuito e desenvolvido sob a lógica da open source, licenciado por GNU GPL 
(v2). Ele ancora-se no ambiente estatístico do software R e na linguagem python”. (CAMARGO; JUSTO, 2013, 
p. 515). 
30 As palavras com maior frequência serão levadas em consideração, retendo as palavras-chaves, ou palavras 
plenamente portadoras de sentido (BARDIN, 2006) 
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coleta como na análise de dados já descritos. De posse das sínteses, foi realizada a leitura do 

material para identificação e análise dos conteúdos mais recorrentes, avaliação do processo e 

produção do texto final. 

Finalmente, utilizou-se desses dados, também para propor caminhos corretivos, 

ratificando o que há de positivo nas ações do Programa, na perspectiva do seu 

aperfeiçoamento enquanto política pública. 

 

3.2. O Estado e as políticas de habitação no Brasil 

 

Quanto à questão habitacional, no Brasil, até o momento atual, suas ações ainda não 

foram capazes de garantir o direito à moradia a suas populações, especialmente nas faixas de 

baixa renda, como resultado de políticas fragmentadas, favorecendo sobretudo às populações 

mais abastadas.  

No século XX, em 1946, como já se disse, criou-se a Fundação da Casa Popular 

(FCP), que foi a primeira tentativa do governo nacional para atender a problemática em 

questão junto às populações de baixa renda. No entanto, esta política apresentava tendências 

clientelistas e higienistas, continuando a favorecer as classes sociais com maior poder 

aquisitivo. 

Em 1964, criou-se o Banco Nacional da Habitação (BNH) e o Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo (SFHAU). Segundo o Ministério das Cidades:  

Desde a criação do Sistema Financeiro da Habitação [...] a disponibilidade de crédito 
a juros subsidiados para a produção de imóveis novos criou as condições para que o 
mercado imobiliário pudesse constituir novos bairros e centralidades nas grandes 
cidades, destinado à classe média e alta. Para os setores de menor renda, a 
alternativa do loteamento ou conjunto habitacional, ambos localizados na 
periferia, consagrou-se como o modelo hegemônico, justificado pelo impacto dos 
preços dos terrenos serem mais baixos na franja externa das cidades, processo que 
força a localização centrífuga da população de baixa renda (BRASIL, 2004a, p. 39, 
grifo nosso). 

 
 Em assim sendo: 

Dentre as críticas mais constantes à ação do BNH grande parte delas era dirigida à 
produção de conjuntos habitacionais populares fora do tecido urbano existente e que 
submetia seus moradores ao sacrifício de viverem ‘fora da cidade’, segregados e iso-
lados, contrariando o adequado desenvolvimento urbano e o mercado de terras 
(BRASIL, 2004, p. 10) 

 
Produziram-se, então, habitações em grande escala, mas não se conseguiu atender a 

grande maioria das populações que mais precisavam de moradias dignas. Daí a continuidade 

de expressivo déficit habitacional ainda hoje, como se viu no capítulo 1 desta dissertação. 
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Com isso, as populações pobres foram obrigadas a ocupar espaços sem expressivo valor 

econômico e inadequados para morar. Diante destas circunstâncias, foi criada a Companhia de 

Habitação Popular (COHAB), que pretendia atender a população com ingresso mensal entre 

um e até três salários mínimos, passando posteriormente, até cinco salários mínimos. No 

âmbito local, em 1965, estabeleceu-se a atuação conjunta do BNH, com a COHAB-Recife e 

COHAB Pernambuco (CAMPOS, 2013).   

 Os programas acima colocados tiveram, portanto, um enfoque voltado ao mercado 

imobiliário, para beneficiar as empresas imobiliárias. Isso porque não tiveram um olhar 

voltado para a complexidade das necessidades reais da população mais pobre. 

 Ressalta-se que, nos anos de 1970- 1980, a participação dos movimentos sociais na 

luta pela moradia se constituiu num grande símbolo na luta pela liberdade e pelos direitos 

políticos que buscavam a retomada da democracia. Assim, a noção do direito passa a ser 

amplamente utilizada como recurso simbólico dos participantes dos movimentos sociais 

urbanos. 

  A partir da década de 1980, a questão da moradia passou a ser vista com outros olhos, 

pois iniciava-se a criação de instrumentos e programas voltados para beneficiar as camadas 

mais pobres das cidades, embora de modo ainda incipiente. Nesta perspectiva, a luta pela 

moradia teve um apogeu no Recife com avanços na política habitacional, a exemplo da 

criação dos instrumentos e leis (Lei de Uso do Solo, Lei 14.511-1983) para o Recife. Esta 

instituiu as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que proporcionou tratamento 

diferenciado das áreas consideradas ZEIS: “recomendava a necessidade de serem 

estabelecidas normas urbanísticas especiais no interesse de promover a regularização jurídica 

e a integração das ZEIS na estrutura urbana” (RECIFE, 2010).  

Outro instrumento importante associado a esta lei foi o Plano de Regularização das 

Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), que se tornou referência nacional no 

planejamento urbano voltado para áreas informais da cidade, instrumento aprovado sob 

decreto no 13.925 de 1987, reafirmado pelo Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do 

Recife31, sob lei 15.547 de 1991 (RECIFE, 2010). 

Em 1986, o BNH foi extinto. Com efeito “o setor habitacional passou por uma 

desarticulação e fragmentação institucional, com a consequente perda de capacidade decisória 

e redução dos recursos disponíveis para investimento”. (BRASIL, 2004a, p. 11). Dessa 

                                                
31 Além de outras leis e Decretos na área de habitação que, no presente trabalho, não serão considerados em 
função do tempo. 
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maneira, as políticas habitacionais iniciaram um processo de descentralização administrativa 

fortalecido pela Constituição Federal de 1988. 

Esta Carta Magna proclamou, em seu artigo 6º, que: “São direitos sociais a educação, 

a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988, grifo nosso) 

 O direito à moradia é, portanto, um direito contemplado na Constituição Federal 

Brasileira e o Estado tem, ou deveria ter de fato, a responsabilidade de garantir este direito em 

sua plenitude, através da gestão de políticas públicas com ênfase na integração social, 

principalmente com a criação de programas em prol da qualidade de vida, promotores da 

sustentabilidade humana das populações atingidas. 

 Uma das formas do Estado responder aos problemas históricos como a desigualdade, a 

pobreza e outras questões decorrentes das transformações sociais e territoriais do processo de 

urbanização, é através das políticas públicas.  No Brasil, a partir da década de 1990, transfere-

se competências para as esferas municipal e estadual, ou seja: 
Sob esse novo diagrama constitucional, os municípios assumiram a condição de 
novos ‘entes federativos’. Passaram, então, a dispor, no plano legal, de capacidade 
de auto-organização, de gerir mais recursos e de contar com maior autonomia para 
produzir a própria Constituição, criar leis locais em complementação às estaduais e 
federais e outros dispositivos relativos às novas responsabilidades dessa esfera 
governamental. Os municípios imbuíram-se também da liberdade de definir 
prioridades e enfrentar com condições menos desfavoráveis as desigualdades 
sociais, aprofundadas pelo intenso processo de urbanização experimentado pelos 
grandes centros urbanos nas últimas décadas do século XX. (LIMA, 2010, p. 23) 

 
 Por políticas públicas, entende-se todas as ações do Estado que, através da atividade 

direta de produção de serviços (pelo próprio Estado) e/ou atividades de regulação, 

influenciam as realidades social, econômica, espacial, cultural e ambiental (LUCCHESE, 

2004 apud MENDES et al, 2010; DIAS, 2008). Isso ocorre, principalmente, “com o objetivo 

de atender às demandas da população que se encontra em seu território”. (DIAS, 2008, p. 259) 

O processo de “descentralização” da administração estatal teve uma importante 

influência na participação dos movimentos sociais: “No contexto deste processo de 

descentralização e pressionados pelos movimentos sociais de luta pelo acesso à terra urbana e 

à moradia, o governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife empreendem, na década de 80, 

um amplo processo de regularização fundiária dos assentamentos populares”. (SOUZA, 2004, 

p. 2)  

No ano 2003, destaca-se a criação do Ministério das Cidades (MC), que traduz 

resultado da luta dos movimentos sociais ligados ao MNRU, integrando quatro secretarias 
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nacionais: Secretaria Nacional de Habitação, Secretaria Nacional de Programas Urbanos, 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e Secretaria Nacional de Transporte e 

Mobilidade Urbana.  A política de Habitação recebeu influência da concepção de 

desenvolvimento urbano integrado, associando aspectos importantes como infraestrutura, 

transporte, equipamentos e serviços urbanos etc. (CAMPOS, 2013; BRASIL, 2004) 

 Mas, diante do quadro das limitações dos programas de habitação popular, 

implementados de forma desigual e fragmentada como se viu acima, ainda ocorrem 

indefinições em termos de responsabilidades para enfrentar a questão, tal como o problema da 

densidade das ocupações informais, moradias precárias, etc. 

 Para Sen (2000, p. 358): “a política pública tem o papel não só de procurar 

implementar as prioridades que emergem de valores e afirmações sociais, como também de 

facilitar e garantir a discussão pública mais completa”.  Isso quer dizer que o permanente 

conflito que ainda está sem solução referente às políticas públicas fragmentadas, requer 

discussões públicas, que integrem as pessoas como cidadãs participantes de seus próprios 

processos, e não como meros citadinos. Por isso, também se requer a integração da política 

pública de habitação com as de saúde, educação, econômica, melhorando os meios para que 

as pessoas possam alcançar seus objetivos, rumo ao efetivo desenvolvimento humano como 

condição à sustentabilidade. 

 Foi nesse contexto histórico-espacial-ambiental que surgiu, na RMR, o 

PROMETRÓPOLE apresentando-se como um Programa do Governo de Pernambuco, 

atuando na área da BHRB, atuando através da implantação de infraestrutura em áreas de baixa 

renda (PROMETRÓPOLE, 2010).  

 

3.3. PROMETROLE - Princípios e processo de implantação  

 

No discurso, o PROMETRÓPOLE foi divulgado como uma política em prol do 

desenvolvimento das populações de baixa renda que moravam essas áreas da BHRB. Mas, em 

que medida suas principais obras e suas ações estão efetivamente seguindo esse princípio? 

 O processo de implantação do PROMETRÓPOLE foi um procedimento resultante de 

reflexão diante da complexa problemática urbana. Ele nasceu a partir de uma ação do 

Governo de Pernambuco (1992), objetivando, pelo menos, minimizar as desigualdades das 

pessoas das localidades inseridas na BHRB. A partir do projeto “Carta Consulta”, surgiu o 

Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco (PEDU/PE) e o Projeto de 

Qualidade das Águas e Controle da Poluição (PQA/PE), em meados de 2000. Com isso, deu-
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se a efetivação do PROMETRÓPOLE, através da Fundação para o Desenvolvimento 

Municipal (FIDEM) (CAMPOS, 2003; SOUZA, CAMPOS, 2010). 

 Esboçado sob a supervisão da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social 

(SEPLANDES), o Programa em epígrafe foi coordenado pela Fundação de Desenvolvimento 

Municipal (FIDEM).  O acompanhamento da elaboração e implementação do Programa foi 

realizado pela Unidade de Gerenciamento dos Estudos (UGE), com a participação de órgãos 

como: Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Secretaria Estadual de 

Infraestrutura, Companhia Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH), Empresa de 

Melhoramentos Habitacionais de Pernambuco e Prefeituras de Recife e Olinda (EMHAPE) 

(FIDEM, 2000). 

 Diante, portanto, dos desafios no que diz respeito ao enfrentamento da pobreza na 

RMR, o PROMETRÓPOLE surgiu com o objetivo de promover a: “[…] melhoria das 

condições de habitabilidade e de desenvolvimento comunitário das [...] comunidades mais 

pobres da Bacia do Beberibe [...] contribuindo para a redução da pobreza e para a melhoria da 

qualidade ambiental da Região [...]” (PROMETRÓPOLE, 2010) Trata-se de um Programa 

com enfoque participativo e educativo, que possui também, como propósito, contribuir para 

minimizar as desigualdades no território metropolitano do Recife (FIDEM, 2000).  

 Para alcançar este objetivo central, o Programa estabeleceu como objetivos específicos  

 Minorar a deficiência, ou mesmo ausência, de infra-estrutura e serviços urbanos 
essenciais nas áreas pobres da RMR; 

 Contribuir para a melhoria das condições ambientais da RMR; 
 Estabelecer uma estratégia para a ação permanente e sustentada de provisão e 

manutenção da infra-estrutura essencial nas áreas da RMR habitadas por 
populações de baixa renda; 

 Envolver a população beneficiada nos processos de gerenciamento, implantação, 
operação e manutenção das infra-estruturas; 

 Desenvolver a capacidade de atuação das instituições que lidam com esse 
problema na RMR; 

 Contribuir para a regularização e legalização da cidade informal; 
 Produzir conhecimentos de gestão municipal e metropolitana que possam 

contribuir para melhorar as condições de vida da população de baixa renda da 
RMR. (FIDEM, 2000, p. 40) 

 
Em resumo, o PROMETRÓPOLE, além de ter tido como fim maior melhorar as 

condições de vida das populações nas áreas de baixa renda da BHRB, procurou fazer “[...] 

intervenções integradas e replicáveis, implementadas por organizações públicas, em co-gestão 

com as comunidades beneficiadas”. (FIDEM, 2000, p, 40, grifo do autor) 

 Ele, portanto, “é um dos primeiros programas integrados de melhorias urbanas no 

Brasil, compreendendo ações de infraestrutura viária, água, esgotos, drenagem, de habitação 

de interesse social, de serviços, provendo amenidades urbanas, fomentando a geração de 
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emprego e renda e a organização social” PROMETRÓPOLE, [2012], p. 7) Sua 

implementação deu-se ao longo de quase uma década, como se pode ver na figura 23: 

 

 
Figura 23.  Processo de implantação do PROMETRÓPOLE. 

Fonte: PROMETRÓPOLE. Das margens à cidade: A experiência de urbanização integrada em áreas de baixa 
renda na Bacia do Rio Beberibe, p. 18-19, [2012]. 

 

O projeto de execução inicial do Programa havia chegado ao valor de US$ 84 milhões, 

dos quais US$ 46 milhões (55%) eram oriundos de empréstimo ao Banco Mundial, e o 

restante proveniente do Governo de Pernambuco (US$ 13,5 milhões -16%) e dos municípios 

de Recife e Olinda (respectivamente US$ 13,5 milhões - 16%, US$ 3,5 milhões - 4%). No 

entanto, o valor inicial foi reajustado posteriormente para US$ 120,3 milhões, destacando que 

o aporte do BIRD, atingiu a soma de US$ 46 milhões, correspondendo a 38% do total do 

Programa (PROMETRÓPOLE, [2012]).   

Referente à questão de investimentos do Programa identificaram-se falas como: 

“Agora, o ponto chave é o seguinte: as comunidades ribeirinhas precisam desse 
recurso, mas ele não foi bem aplicado. A obra foi atrasada várias vezes, houve 
desvio de recurso. Inclusive, a primeira construtora, que foi a “Delta”, foi retirada do 
convênio por escândalo. Houve um escândalo nacional que essa Delta que foi a 
construtora que iniciou o projeto de urbanização dessa área desviou aqui e em outros 
lugares do Brasil. Ou seja, já começou errado o Prometrópole. A ideia é boa, mas na 
prática, já começou errado” (Entrevista, Ator social, no 3) 

 
“A parte negativa eu vejo, que é a questão que a gente sempre sofre a questão 
política mesmo, entra governo, sai governo, e aí as licitações de algumas empresas 
que não é muito confiável como a DELTA mesmo que saiu entre a mídia aí, só que 
sofre é a população é o menos favorecido, então houve obras inacabadas, houve 
obras não de qualidade e aí mesmo que foi pago sai de nosso bolso” (Entrevista, 
Ator social, no 9) 

 
“Há princípio e havia no projeto era posto policial, creche e posto de saúde e a gente 
não conseguiu concluir por conta dos recursos que teve uma readequação financeira 
e isso foi cortado [...] estava proposto no projeto inicial, mas não foi executado, mas 
estava previsto inicialmente” (Entrevista informal, representante do Programa) 
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No conteúdo das falas acima, percebe-se que há barreiras no que tange à realização do 

projeto, o que se reflete na qualidade das obras. Por isso, os moradores percebem que a 

qualidade das obras termina sendo prejudicada. 

No entanto, o Programa desenvolveu estratégias através de diversos procedimentos, 

visando aperfeiçoá-lo.  

 Produzidos e testados mecanismos institucionais, metodologia e instrumentos de 
gestão municipal e metropolitana de forma a desencadear intervenções técnica, 
financeira, social e ambientalmente sustentáveis que contribuam ao combate da 
pobreza urbana na RMR; 

 Reduzidas as carências de infra-estruturas e serviços urbanos essenciais em áreas 
de baixa renda na bacia do Beberibe; 

 Reabilitadas e/ou implantadas infra-estruturas metropolitanas complementares 
para servir de suporte às infra-estruturas criadas em áreas selecionadas de baixa 
renda; 

 Capacidade de resposta de instituições governamentais está adequada à demanda 
por serviços pela população de baixa renda; 

 Organizações comunitárias estão capacitadas para a co-gestão de intervenções 
públicas, da operação e da manutenção de serviços e equipamentos implantados 
bem como para a autogestão de projetos próprios de desenvolvimento (FIDEM, 
2000, p. 41). 

 
De acordo com a FIDEM (2000), para alcançar suas propostas, o Programa criou, 

inicialmente três componentes: o primeiro faz referência à “Infraestrutura em áreas de baixa 

renda”32; o segundo à “Infraestrutura Metropolitana complementar”33; e o terceiro ao 

“Estudo/Projeto/Gestão e Desenvolvimento Organizacional e Comunitário”34. Em 

documentos posteriores que apontam os resultados do Programa, aparecem modificados os 

componentes seguintes: 

a. Infraestrutura Supralocal na Bacia do Rio Beberibe – Investimentos nas margens 
do rio. 

b. Infraestrutura Supralocal – Setorização da distribuição da água. 
c. Infraestrutura Local em Áreas de Baixa Renda – Urbanização das Unidades de 

Esgotamento (UE). 
d. Ações Complementares à Urbanização. 
e. Sistema de Gerenciamento do Programa e Desenvolvimento Institucional. 

(PROMETRÓPOLE, [2012], p. 24) 
 

                                                
32 “São previstas intervenções em 13 áreas pobres situadas na bacia do rio Beberibe, com ações específicas em 
pavimentação, terraplanagem, contenção de morros, drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento d’água, 
iluminação pública, equipamentos comunitários, áreas de lazer e praças, além de reassentamentos de famílias” 
(FIDEM, 2000b) 
33 “Consiste em iniciativas que atendem complementarmente à infra-estrutura local, mas que pelo seu caráter 
estruturador urbano, respondem a uma necessidade metropolitana mais ampla, particularmente para os 
municípios da área norte da RMR. São previstas a reabilitação da Estação de Tratamento de Esgotos de 
Peixinhos, a ampliação do Aterro Sanitário de Aguazinha e a Requalificação do Sítio Histórico ‘Matadouro de 
Peixinhos” (FIDEM, 2000b) 
34 “Essas ações têm um caráter de gestão, capacitação e mobilização comunitária. São elas: gerenciamento do 
PROMETRÓPOLE, treinamento e capacitação, desenvolvimento comunitário e educação ambiental” (FIDEM, 
2000b) 
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 As áreas piloto consideradas no Programa, subsidiado com informação dos estudos do 

PQA, foram as seguintes: UE 23 - Campo Grande - Recife (área de planície); UE 17 – 

Passarinho - Olinda (área de morros). A figura 24 apresenta as áreas beneficiadas pelos 

investimentos previstos no Programa: em vermelho, as áreas piloto de execução pelo Estado, 

e em roxo e rosa, as áreas de execução pelos municípios de Olinda e Recife, respectivamente 

(PROMETRÓPOLE, 2010). 

 

Figura 24.  PROMETRÓPOLE - Áreas de intervenção 
Fonte: PROMETRÓPOLE, 2010a. 

Nota: é na UE Campo Grande onde se localiza a localidade Saramandaia. 
 
 
  Referente ao prazo de realização da obra estipulava-se para terminá-la em 31 de março 

de 2009. No entanto, houve atrasos no cronograma devido a diversos problemas no 

orçamento, bem como na área técnica. Por isso, o projeto efetivou-se até o final do ano 2012 

(PROMETRÓPOLE, sem data). 

Destaca-se, ainda, que o componente participativo das organizações comunitárias das 

localidades da BHRB, ocorreu através da interação entre o poder público e as localidades 

beneficiadas. Mas, ainda, há problemas em termos do melhoramento efetivo da qualidade de 

vida e do bem-estar dos moradores, o que repercute na sustentabilidade do Programa. 

Nas palavras de moradores e atores sociais locais referente ao PROMETRÓPOLE, 

disseram que o avaliariam como: 
Regular porque algumas coisas deram certo, outras não (Entrevista, Morador, 
Saramandaia, no 14) 
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Boa. Porque os objetivos e a forma como se propõem é agregador. Mas do ponto de 
vista de execução é que eu vejo falhas. Mas quanto Programa, lei, escrito... eu não 
tenho o que colocar não. Realmente acho que não daria pra fazer de outro jeito. 
Melhorias, sim. Mas a gente não vê tudo que foi escrito ser executado (Entrevista, 
Ator social, no 8) 

 
Na nossa visão, parece-nos que se trata de mais um Programa que só consegue mitigar 

problemas em poucos lugares; e de maneira, ainda, simples, limitada e redutora.  Desse modo, 

indaga-se em que medida os gestores envolvidos têm efetivamente interesse de promover o 

desenvolvimento sustentável. Ou se, é mais uma estratégia de parte dos atores para promover 

a “paz social” e para locupletar-se com benefícios próprios como identificado, anteriormente, 

por moradores da área. 

 

3.4. Localidades abordadas: características principais antes do PROMETRÓPOLE 

 

3.4.1. Favela Arco-íris 

 

A favela Arco-íris é uma das formas de ocupação da BHRB. Localizada na margem do 

Rio, esse território possui como ponto de referência, o canal Vasco da Gama, desde o começo 

da década de 1970. A área é constituída de palafitas que são espécies de barracos suspensos 

por barrotes de madeira improvisados na beira do Rio, desafiando a lógica da engenheira. São 

áreas sujeitas a enchentes, sob ameaça de poluição, desprovidas de qualquer infraestrutura, 

cujo ambiente vivido é um dos mais precários (Figura 25). 
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Fonte: BAUTISTA, Diana. 23 de dezembro de 2013. 

Nota: Favela Arco-íris, localizada na beira do Rio Beberibe. Este nome se deve ao fato da localidade ser 
atravessada por uma ponte em forma de um arco-íris, conforme se visualiza na fotografia. 

 
 

3.4.2. Localidade Saramandaia 

 

A localidade Saramandaia surgiu no ano de 1988, constituída, predominantemente, por 

população proveniente do interior de Pernambuco (cerca de 96,2%), as quais migraram de 

suas terras de origem pela falta de trabalho e condições precárias em que viviam, dados 

segundo o PROMETRÓPOLE (2003) em seu relatório II: Diagnóstico integrado. 

Assim, as margens do Rio Beberibe e o trecho que compreende o canal do Vasco da 

Gama no bairro Peixinhos do município de Olinda, foram ocupadas de maneira informal, 

como consequência das ações antrópicas. O que causou a degradação de manguezais, 

proliferando uma série de problemas socioambientais. 

Dentro dos problemas mencionados, de forma geral, nos capítulos anteriores da 

presente dissertação, foram encontradas: infraestrutura precária, moradias sem sistema de 

abastecimento de água e inexistência de saneamento básico. Ademais, ressalta-se o risco de 

inundações do canal e insalubridade, sendo foco de proliferação de doenças como o dengue, 

diarreias, doenças de pele, leptospirose e verminose, identificadas como as principais doenças 

segundo diagnostico do PROMETRÓPOLE (2003), além de outros problemas sociais e 

Figura 25.  Localidade Arco-íris 
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econômicos como renda familiar extremamente baixa, trabalho informal, insegurança e 

desemprego, deixando a população vulnerável.  

Quanto às vantagens identificadas no referido diagnostico integrado, na temática de 

organização comunitária, a localidade antes de ser relocada pelo Programa nos meados de 

2002, contava com apresentação formal exercida pelo Conselho de Moradores de 

Saramandaia que integra a ZEIS Campo Grande. Saramandaia é uma localidade com uma 

história de lutas e ocupação na busca de melhorias pela qualidade de vida e bem-estar. Daí a 

existência do PROMETRÓPOLE. 

O gráfico 1 apresenta a experiência e condições de vida descritas pela população, cujas 

falas foram obtidas através de entrevistas semiestruturadas, que se condensam na nuvem de 

palavras35. 

 

Gráfico 1.  Experiência de vida na localidade Saramandaia antes da relocação 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Assim, a nuvem, representa as palavras proferidas com maior frequência e relevância 

identificadas na fala das pessoas, destacando-se: “não”, “gente”, “casa”, “água”, “muito” as 

quais fazem referências às carências associadas às palavras “barraco”, “morar”, “banheiro”, 

“dinheiro”, “quarto”, “saneamento”, “chover”, “esgoto”. Além disso, foram verificadas 
                                                
35 Técnica descrita nos procedimentos metodológicos apresentados no final deste capítulo. 
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palavras chaves que fazem alusão a presença de “crianças”, “filho”, “amigo” e “bom” 

associada ao não pago de “aluguel”, “pagar”, ter “quintal”, e também ao fato de ter uma 

“casa”, nas palavras mais representativas das pessoas se menciona: 
“Antes não tinha saneamento, era barraco de tabua a minha era de alvenaria, mas a 
maioria era de tabua, as margens do rio” (Entrevista, Morador, Saramandaia, no 5) 
“Era ruim porque a gente morava na favela em um barraco de tabua, era ruim 
mesmo porque pingava água, as casas enchiam, a experiência era ruim antes daqui” 
(Entrevista, Morador, Saramandaia, no 6) 

 
“Rapaz a gente quando é pobre a gente não tem como reclamar porque pelo menos 
tem onde botar a cabeça, mas assim quando chovia e porque não tem asfalto nem 
saneamento básico” (Entrevista, Morador, Saramandaia, no 10) 

 
“Para mim era bom de mais porque não pagava nada, e outra coisa era que minha 
casa tinia quintal, tinia meu barraco [...] (Entrevista, Morador, Saramandaia, No 12) 
“Na favela é ruim, tem lixo tem todo o que não presta tem lá na favela, muito lixo, 
rato, não tinia saneamento básico era um lugar que não tinia lazer para brincar um 
lugar que não tinia nada para se divertir, o barraco caindo” (Entrevista, Morador, 
Saramandaia, no 14) 
É bom, é bom porque a casa é própria, é minha, não pago aluguel, outra parte porque 
tem posto de saúde perto” (Entrevista, Morador, Saramandaia, no 17) 

 
A figura 26 ratifica a fala dos moradores quanto às condições da localidade 

Saramandaia no plano socioambiental, antes de terem sido realocados em meados do ano 

2000. 

 

 

 
Fonte: FIDEM, 2000a 

Nota: Rio Beberibe, nas proximidades da UE-23 Recife (Campo Grande), evidenciando-se intensa poluição 
hídrica. 

 

Figura 26.  Saramandaia nas margens do Beberibe 
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 Diante da problemática ambiental e social da área, o PROMETRÓPOLE propôs 

diretrizes básicas tais como: estruturação do sistema viário; redesenho das ocupações; respeito 

à legislação especial no perímetro da ZEIS; promoção de relocações e reassentamentos de 

famílias apenas quando estritamente necessário; reassentamentos; viabilização de serviços de 

educação, lazer, segurança. Isso respeitando as normas e os aspectos sociais como vizinhança, 

alternativas de trabalho, etc. (FIDEM, 2000).  Assim, no capítulo subsequente, trabalhou-se 

estes itens através da pesquisa de campo para corroborar se as diretrizes propostas pelo 

Programa realmente foram atingidas. 
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4. IMPACTOS AMBIENTAIS DO PROMETRÓPOLE: UM OLHAR A PARTIR DOS 

TERRITÓRIOS VIVIDOS DAS LOCALIDADES SARAMANDAIA E ARCO-ÍRIS. 

 

Neste capítulo, define-se impactos ambientais inseridos ao contexto do 

PROMETRÓPOLE, para avaliar os seus alcances nas localidades Saramandaia e favela Arco-

íris, no intuito de facilitar a leitura e compreensão dos achados. Foi aqui que se utilizou a 

análise de conteúdo através da constituição das nuvens de palavras, registros fotográficos e 

falas citadas diretamente dos entrevistados.  Tratam-se, enfim, de um conjunto de técnicas que 

visam fazer análises através da descrição e interpretação das mensagens.  

 

4.1. Impactos ambientais 

 
[...] para avaliar o impacto das formas, tal como hoje se apresentam, na 

perspectiva de mudança. Para alguns, a irrealidade de seu aspecto em relação a seu 
verdadeiro conteúdo deverá ser desmascarada e a verdadeira significação do objeto 
procurada.  Isto é indispensável, se deseja atribuir-se a estas formas um papel mais 

eficaz no interior da nova situação [Milton Santos, 2004, p. 83] 
 

 No Brasil, através da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), Lei Federal no 

6.938 de 31 de agosto de 1981 no artigo 9º, inciso III, a avaliação de impacto ambiental é 

considerada como um instrumento importante para a sustentabilidade da vida humana.   

A Resolução 001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 23 de 

janeiro de 1986, dispõe sobre os critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA), ela define impacto ambiental como qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas que se acrescenta nos ambientes tecidos nos 

territórios de vida das pessoas. Posteriormente, foi incorporado na Constituição Federal de 

1988 em seu capítulo VI, artigo 225, inciso IV, a realização de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental (EPIA) para instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação ao meio ambiente. 

Ademais, na presente dissertação, define-se impacto ambiental como: 
[...] ‘alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos 
naturais ou sociais provocada por ação humana’ (Sanchez, 1998a). Tal definição, ao 
trabalhar sob a ótica dos processos ambientais, tenta refletir o caráter dinâmico do 
ambiente. (SANCHEZ, 2011, p. 32) 

 Assim, a realização de projetos urbanos proporciona impactos significativos nas áreas 

atingidas, gerando alterações nos estilos de vida das localidades. Quando se fala de 

desenvolvimento humano e sustentabilidade, deve-se considerar, ao mesmo tempo, que as 

populações sejam capazes de cuidar e planejar melhor suas formas de vida, de maneira 
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autônoma, para que as intervenções do Estado sejam ferramentas que facilitem a 

democratização e a potencialização das liberdades das pessoas, para o que o acesso a serviços 

como educação, saúde, emprego, etc., é condição fundamental.  Contudo, a baixa escolaridade 

e as poucas oportunidades de emprego das populações de baixa renda parecem impedir, pelo 

menos a princípio a realização desse desenvolvimento. 

Assim, na presente pesquisa, as análises das informações obtidas tanto de documentos e 

de trabalho de campo realizado pelo pesquisador, procuraram fazer a comparação dos 

objetivos propostos pelo PROMETRÓPOLE e os seus resultados a partir da experiência 

vivida das pessoas atingidas e atores sociais (lideres, funcionários de instituições presentes na 

área, moradores etc.), identificando assim, os seus impactos de cunho quantitativos e 

qualitativos, como dimensões de um mesmo todo complexo.  

 

4.2. PROMETROLE: Sua influência nas localidades 

 

4.2.1. PROMETRÓPOLE e favela do Arco-Íris. 

 

Situadas em área nos limites entre Recife e Olinda, próxima às margens do Rio 

Beberibe, as localidades estudadas foram escolhidas como objeto de pesquisa pelos seguintes 

motivos: em primeiro lugar, por serem duas localidades próximas entre si que se acham em 

estado diferente em função das suas inter-relações direta e indireta com o PROMETRÓPOLE; 

em segundo lugar, porque famílias de Saramandaia já haviam sido beneficiadas pelo 

PROMETRÓPOLE, mas mantendo-se em área ribeirinha próxima de seu território anterior; e 

em terceiro lugar, porque o atual estado da favela Arco-íris representa bem como era a 

situação anterior das famílias de Saramandaia anteriormente ao PROMETRÓPOLE, o que 

nos permitiu fazer comparações em termos de qualidade de vida, habitabilidade e questões 

ambientais após a intervenção de projetos de habitação como o Programa objeto da nossa 

análise. 

Ressalta-se que no início da pesquisa, final do ano 2012 e começo do ano 2013, a 

favela Arco-íris encontrava-se em condições socioambientais exacerbadamente precárias. No 

final do ano 2013 e em meados do ano 2014, esta população passou a ser considerada como 

alvo da continuidade das intervenções públicas na área da Bacia Hidrográfica do Rio Beberibe 

pelo PROMETRÓPOLE, liderados pelas Prefeituras de Recife e Olinda. Daí por que várias 

famílias daquele território encontram-se, hoje, recebendo auxílio moradia.  
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Em sendo assim, neste subtópico, apresentam-se, ao mesmo tempo, resultados da pesquisa 

de campo, bem como figuras que esclarecem o processo de ocupação em função dos impactos 

ambientais decorrentes das ações antrópicas da localidade em menção pelo citado Programa. 

A figura 27 demarca com uma linha laranja, na margem do rio Beberibe, o lugar onde se 

encontra assentada a favela do Arco-íris, observando-se sua proximidade com a localidade 

Saramandaia no ano de 2009. 

 

 
Figura 27.  Favela Arco-íris no 2009 

Fonte: Google earth. 
Nota: Ocupação da favela Arco-íris nas margens do rio Beberibe no ano 2009. 

 
 

Na figura 28, observa-se na parte superior a favela Arco-íris no ano de 2011, a qual se 

encontra demarcada com a linha em cor amarela, notando-se o adensamento populacional nas 

margens do Beberibe; enquanto que, na parte inferior, apresenta-se a mesma localidade no 

ano de 2014, verificando-se o aumento da poluição no Rio Beberibe, a retirada do manguezal 

e o aumento da população. 
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Fonte: Google earth 
Nota: Arco-íris – 2014: (a) - Rio cheio de macrófitas, indicador de mais poluição por esgotos; (b) - construções 

no entorno e (c) - retirada do manguezal do outro lado do rio. 
 

No estado atual da favela Arco-íris36, identificam-se diversas transformações 

resultantes da dinâmica socioespacial no local.  Descrever-se-á e interpretar-se-á tal processo 

a partir da triangulação de informação de documentos oficiais da FIDEM e 

PROMETRÓPOLE; bem como da observação, entrevistas semiestruturadas dirigidas aos 

moradores, atores sociais e registro fotográfico como documento visual de pesquisa 

potencialmente útil para a representação dos acontecimentos concretos e materiais da vida 

destas localidades.  

                                                
36 De acordo com pesquisa de campo realizada durante os anos 2013- 2014 

Figura 28.  Localidade Arco-íris 2011 - 2014 

2011 

2014 
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Neste sentido, a figura 29 é uma representação das condições habitacionais da favela 

Arco-íris, onde se observa construções de barracos e palafitas nas margens do Rio Beberibe. 
 

 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 23 de dezembro de 2013. 
Nota: Favela Arco-íris, população localizada na margem do Rio Beberibe. 

 

A precariedade na área é reforçada pelos materiais utilizados para a construção das 

casas, as quais foram levantadas com pedaços de madeira e às vezes, com pedaços de tijolos e 

outros materiais inadequados, fornecidos pelo próprio rio. O que nos remete novamente a 

Josué de Castro: 
Os mangues vieram com os rios e, com os materiais por estes trazidos, foram os 
mangues laboriosamente construindo seu próprio solo, batendo-se em luta constante 
contra o mar. Vieram como se fossem tropas de ocupação e, em contato com o mar, 
edificaram silenciosa e progressivamente esta imensa baixada aluvional hoje cortada 
por inúmeros braços de água dos rios e densamente povoada de homens e 
caranguejos, seus habitantes e seus adoradores (1983, p. 20). 

 
 O processo de fragmentação socioespacial levou as populações a ocuparem, de forma 

ilegal e irregular37, áreas geralmente degradadas, em condições indignas de moradia, 

convivendo com o lixo ao redor. Carecem de saneamento básico, coleta de lixo, água potável 

e encanada. Apresentam como alternativa para esta última ausência o uso de canos 

disponíveis na rua, como se observa na parte inferior esquerda da figura 30.  

                                                
37 Define-se por ocupação ilegal as áreas onde os possuidores não têm o título de propriedade isto é, o de posse 
do imóvel. Enquanto ocupação irregular é definida como aquelas áreas que não atendem aos padrões 
urbanísticos regulamentados. 

Figura 29.  RECIFE - Localidade Arco-íris nas margens do Rio Beberibe 
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Fonte: BAUTISTA, Diana. 23 de dezembro de 2013. 
Nota: Favela Arco-íris – moradias inadequadas. 

 
No gráfico 2, que corresponde a uma nuvem de palavras construída a partir das falas 

coletadas nesta localidade, pode ser observada a percepção das pessoas entrevistadas referente 

a sua experiência de vida na favela do Arco-íris. Assim, aparecem com maior frequência as 

palavras “não” e “bom” o que corresponde a: 
“Não era muito bom por causa do canal né, não é bom por causa do mau cheiro, 
pelas crianças que eu tenho três crianças, mas assim bom pela comunidade onde 
morava, era bom a comunidade, só que não era bom por causa do canal” (Entrevista, 
Morador, Arco-íris, no 3) 

 
 “Ruim, o esgoto, saneamento básico não temos, iluminação pública não temos é 
precário... precaríssimo, só tem de ruim aqui, bom não tem não” (Entrevista, 
Morador, Arco-íris, no 4) 

 

Assim pode-se perceber que o “não” e “ruim” representa as experiências negativas; 

enquanto que as carências materiais como estrutura física da moradia e serviços básicos como 

saneamento, água potável, coleta de lixo, na localidade, gerando cheiros desagradáveis e 

doenças na localidade, conectam-se com as palavras, “casa”, “morar”, “água”. Quanto à 

palavra “bom”, esta manifesta os laços positivos entre a vizinhança e a “gente”. 

Figura 30.  RECIFE - Favela Arco-íris - Condições de moradia 



100 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
  Abordando a questão da moradia do ponto de vista físico, estas, na área, são 

habitações humildes, em sua grande maioria sem banheiro, esgoto sanitário e com energia 

elétrica proveniente de gambiarras, além de estarem propensos a sofrer inundações até com 

chuvas de baixa intensidade e terem presença constante de lama, etc. Em resumo, são 

moradias humanamente inadequadas, consideradas por seus moradores como indignas.  

Dentre as palavras apontadas, no gráfico 3, predominam “não” e “ruim”, fazendo 

referência às carências em termos da estrutura física, seguido de “chover”, pois quando chovia 

as moradias ficavam alagadas, e “pagar” o que corresponde ao não pagamento de serviços 

públicos e nem aluguel. Segundo as suas próprias falas:  
“Péssima, não tinia espaço, eu tinia dois meninos naquela época, um tinia meses e o 
outro tinia de três para os quatro anos e para ficar em uma casa dessas quando 
chovia molhava todo [...] quando chovia porque entrava água e às vezes quando o 
canal enchia muito chegava lá perto porque era do lado do canal” (Entrevista, 
Morador, Arco-íris, no 1) 

 
“Regular, as pessoas não tem privacidade de nada, não tem conforto, muita poluição, 
meus filhos viviam doentes” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 2) 

 
“era bom porque lá eu não pagava aluguel, não pagava energia, não pagava água, se 
a pessoa precisava de uma emergência ia para o posto né” (Entrevista, Morador, 
Arco-íris, no 3) 
 

 

 

 

 

Gráfico 2.  Experiência de vida na localidade Arco-Íris 
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Gráfico 3.  Como considera sua moradia? Favela Arco-íris 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
 A modificação do ambiente leva à proliferação de espaços insalubres e de vetores, 

devido à poluição do Rio, ao acúmulo de lixo e à criação de animais como porcos, galinhas, 

cavalos dentre outros. (figura 31).  

 

 
 

 
Fonte: BAUTISTA, Diana. 23 de dezembro de 2013. 

Figura 31.  RECIFE- Favela Arco-íris, poluição do rio Beberibe. 
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 Com o objetivo de conhecer a percepção ambiental dos moradores da localidade no 

que diz respeito ao seu ambiente, perguntou-se às pessoas sobre o que eles entendiam por 

meio ambiente e natureza, e suas respostas foram as seguintes: 
“As pessoas não podem estar fazendo sujeira, botar lixo, manter todo limpo” 
(Entrevista, Morador, Arco-íris, no 2) 

 
“A gente não deve poluir, juntar as sacolas, mas a gente jogava porque não tinia 
coleta de lixo” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 3) 

 
“Eu entendo que natureza é algo bom, o Estado não limpa o canal não dá um acesso 
a natureza para a gente ver do jeito que é” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 4) 
 

E ao questionar se sabiam se a localidade produz ou produziu algum dano ao seu meio 

ambiente e à sua natureza, responderam que: 
“Sim, o fato de botar a lixo no canal” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 1) 
“Não sei” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 2) 

 
“Sim, polui todo lá, tem porco até jacaré” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 3) 

 
“Sim, a casa do [empresa] joga químicos no rio gera impacto ambiental, a prefeitura 
agora pouco tirou um mangue para fazer a praça, a comunidade joga o lixo no canal 
e muito” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 4) 

 
Com base nos depoimentos anteriores é possível identificar que existem pessoas que 

desconhecem o conceito de meio ambiente e natureza, mas que elas identificam alguns 

elementos que compõem ambos, bem como as consequências da ação humana sobre os 

mesmos.  Isso significa que, se os demais atores sociais cumprirem com seu papel de respeitar 

as leis existentes e se o Estado faz com que elas sejam efetivamente cumpridas, não haverá 

problema para que os moradores mudem sua atitude para com seu meio ambiente. 

A ausência de tratamento de resíduos domiciliares é um grave problema tanto na 

favela do Arco-íris como em muitas outras do Recife, especialmente e com maior impacto nas 

populações ribeirinhas que não têm nenhum controle nem lugar para disposição adequada 

destes elementos.  

Assim a figura 32 é um exemplo deste problema: o acúmulo de garrafas e latas entre 

outros elementos no espaço, causa a proliferação de vetores transmissores de doenças e mau 

cheiro do canal. Além disso, é comum a criação de animais como cavalos, porcos, galinhas 

nestes lugares associados ao lixo, aumentando ainda mais a precariedade do ambiente. Com 

isso se corrobora que as populações mais pobres, propensas a doenças, moram em territórios 

degradados, saqueados, sem recursos naturais como água potável e em espaços poluídos 

(FOLADORI, 2005) 
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Figura 32.  Resíduos sólidos e criação de animais. 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 05 de dezembro de 2014. 
Nota: Favela Arco-íris – criação de animais. 

 

Outro fator importante nas condições da população refere-se à renda, evidenciando-se, 

na localidade, a existência do trabalho informal, ou “bico”. A figura 33 é um exemplo de 

trabalho em que as pessoas recebem incentivo econômico através da reciclagem de materiais 

coletados na rua, utilizando como ajuda para o transporte em carroças puxadas por animais de 

carga como cavalos. Outro tipo de trabalho informal mencionado pelos entrevistados refere-se 

ao seu engajamento em “jogo de bicho”. 
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Figura 33.  Carroças como ferramenta de trabalho. 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 05 de dezembro de 2014. 
Nota: Favela Arco-íris 

 

Nota-se, então, que a precariedade e a pobreza continuam a existir como flagelo que 

atinge à humanidade, afetando diretamente as condições de vida das pessoas. Estas estruturas 

econômicas defeituosas fazem com que as populações não consigam ter uma vida digna, o 

que Josué de Castro denominou de “fome oculta”, pois ao manter trabalhos precários sem 

nenhuma condição, estes grupos populacionais dificilmente alimentam-se de forma adequada 

para adquirir os nutrientes necessários de que o corpo humano precisa para viver. Além disso, 

identifica-se também a fome de direitos, pois há pessoas que moram em suas localidades sem 

nenhum parâmetro de qualidade de vida (CASTRO, 2005), e bem-estar. 

O que foi descrito anteriormente evidencia o processo de fragmentação socioespacial 

da favela do Arco-íris, a qual sobrevive no dia a dia com uma série de riscos socioambientais 

iguais aos de muitas outras populações; especialmente as ribeirinhas e aquelas localizadas nas 

áreas de risco, as quais têm contato com os fatores inadequados para sua ocupação como já 

dito anteriormente. 

Ressalta-se que a favela Arco-íris é, também, beneficiaria indireta das obras do 

PROMETRÓPOLE, com o prolongamento da Avenida Professor José dos Anjos até a 

Avenida Luiz Correia de Brito no limite entre Recife e Olinda, dando passo importante para a 

integração dos dois municípios e a inclusão destas áreas nas suas malhas viária. No entanto, 
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tais ações ainda não são suficientes para garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos 

moradores da favela Arco-íris. 

Quanto ao PROMETRÓPOLE, ao perguntar-lhes se haviam escutado falar do 

Programa, as palavras mais frequentes foram: “sim”, “falar”, “muito”, “escutar” (gráfico 4), 

dentro das falas se destaca: 
“Sim, eu vi só falando o pessoal daqui falando comentando, tavam falando por conta 
das cassas que estavam rachadas [...] (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 1) 

 
 “Sim que era muito bom, porque botava as pessoas em auxílio e não demorava 
muito para entregar as casas” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 2) 

 
“Sim, disseram que ia ter o negócio sobre a pista, que a favela Arco-Íris ia ser uma 
pista, não escutei muito do PROMETRÓPOLE” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 
3) 

 

Gráfico 4.  Escutou falar do PROMETRÓPOLE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Assim o PROMETRÓPOLE é um programa divulgado e reconhecido pela população 

como política que influirá nas condições de habitação. No entanto, existem outros projetos de 

habitação e requalificação implementados pelo Governo do Estado em parceria com outras 

entidades no âmbito da BHRB. 

No caso da favela Arco-íris, desde o início do ano de 2014, várias famílias foram 

removidas do local.  Em sendo cadastrados, elas passaram a receber auxílio-moradia 

fornecido pelos projetos para pagamento de aluguel provisório de habitação, enquanto 

esperam sua relocação definitiva para os conjuntos habitacionais a serem construídos para 

eles. 

A figura 34 representa a área de onde se retiraram barracos da margem do Rio 

Beberibe. 
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Figura 34.  Barracos retirados das margens do Rio Beberibe 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 05 de dezembro de 2014. 
Nota: Favela Arco-íris 

 

Ao indagar sobre o que eles esperam de sua vida, bem como sobre suas condições de 

vida para o seu futuro, responderam que: 
“Eu tou esperando para ver se ganho a casa aí já é uma coisa melhor para mim e 
para meus filhos” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 1) 

 
“Espero a minha casa e permanecer nela” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 2) 

 
“Quando sair a minha casa é minha única esperança, todo o mundo espera por essa 
casa” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 3) 

 
“Ir embora” (Entrevista, Morador, Arco-íris, no 4) 

 
 Finalmente, ao perguntar-lhes se sabiam para onde iam ser realocadas, as pessoas 

entrevistadas manifestaram não o saber; mas que só esperam a entrega de sua casa e que esta 

fique próxima do lugar onde sua moradia anterior se localizava.  Com isso, percebem-se em 

suas falas que há dependência deles com relação ao Estado para melhoria da qualidade de 

vida. 

 Não obstante, esta atitude dependente de outrem, vale a pena destacar que, para quem 

ainda não possui o mínimo necessário para viver bem na cidade, conseguir o acesso à casa já 

é algo interessante.  Ao mesmo tempo, quando a casa é construída em lugar próximo à 

anterior. 
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 Porém, não se deve deixar de questionar como essa casa é construída e em que medida 

o processo de promoção do acesso a este bem tão desejado acha-se contextualizado no âmbito 

da complexidade da vida dos moradores para os quais o programa foi instituído. 

 São tais questões que quando respondidas, proporcionam-nos entender e avaliar a 

verdadeira natureza dos impactos ambientais promovidos pelo Programa em apreço. 

 

4.2.2. PROMETRÓPOLE e localidade Saramandaia 

 

A figura 35 é uma clara representação das mudanças físicas do território.  No ano 

2007, esta localidade encontrava-se nas margens do canal do Arruda em condições 

extremamente precárias, já descritas nos capítulos anteriores da presente dissertação. Ao 

comparar a imagem extraída de Google earth do ano de 2007 com a do ano de 2014, percebe-

se um claro avanço, em termos físicos, isso em função do fato que, em 2014 as obras relativas 

à construção do Conjunto Habitacional tinham sido concluídas pelo PROMETRÓPOLE.   

 

 



108 
 

 
Figura 35.  Localidade Saramandaia em 2007 e 2014 

Nota: a delimitação da área no ano 2007, marcada em cor amarelo é só uma aproximação devido à 
desorganização urbana da localidade nessa época. 
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Visualiza-se na parte inferior da figura, correspondente ao ano 2014, diversas 

mudanças no território: construção e pavimentação da Avenida Professor José dos Anjos; o 

conjunto habitacional construído marcado em cor vermelha; demarcadas em cor amarelo estão 

as habitações desenhadas especialmente para população com alguma deficiência física; 

marcado em cor azul claro as moradias que se mantiveram na área sem nenhuma modificação; 

o espaço de lazer materializado em uma quadra de futebol em cor verde; o Espaço 

Comunidade Esperança (ECOE) sinalizado em cor laranja; a Igreja Adventista em cor rosa 

(elemento importante de apoio social na localidade), assim como as obras referentes a 

projetos de construção iniciadas, mas não finalizadas em cor roxa.  

Para iniciar a descrever os impactos do PROMETRÓPOLE na localidade 

Saramandaia, baseando-nos em informações obtidas por meio de entrevistas a diversos grupos 

entre outras técnicas de pesquisa38. Ao indagar os representantes do Programa sobre quais 

foram os objetivos do PROMETRÓPOLE, o gráfico 5 identifica esse problema através das 

palavras mais frequentes “Bacia do Beberibe”, “Programa”, “Melhorar”, “Objetivo”, “dar”, 

“Programa Qualidade das Águas - PQA”:  

 
Gráfico 5.  Objetivo do PROMETRÓPOLE – representantes 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Assim, com suas próprias palavras, eles disseram que: 

“O objetivo era exatamente Urbanização da área da Bacia do Beberibe, ele é 
pensado para melhorar a bacia do Beberibe, daí vieram outras ações que foram 
desencadeadas com esse objetivo, melhorar aspectos digamos ambiental, isso nasceu 
de um programa anterior de qualidade das águas o PQA [...]” (Entrevista, 
representante, no 1) 

 
“O objetivo era de prover áreas carentes de serviços de infraestrutura na RMR, mais 
especificamente na bacia do Rio Beberibe, em localidades de Recife e Olinda. Além 
de prover as áreas de saneamento, drenagem, iluminação, pavimentação e habitação, 

                                                
38 Descrição realizada quando se falou dos procedimentos metodológicos do presente trabalho. 
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também foi realizado um trabalho social e de educação ambiental para as 
comunidades envolvidas” (Entrevista, representante, no 2) 

 

No que se refere à percepção da população atingida, esta faz referência a um conjunto 

de fatos que os beneficiaram, mas, ao mesmo tempo, destacam aqueles que lhes prejudicaram. 

A nuvem 6 representa as palavras mais usadas pelas pessoas entrevistadas, dentro das quais se 

destacam: “não”, usado principalmente para fazer referência às pessoas que não conheciam ou 

“não” lembravam do projeto, mas também aos elementos do projeto com os quais não 

concordavam.  

 
Gráfico 6.  Objetivo do PROMETRÓPOLE - Localidade Saramandaia 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
As outras palavras mais repetitivas foram “casa”, “falar”, “escutar”, “gente” 

“conhecer”, “PROMETRÓPOLE”, “DELTA”, “sim”, “muito”, “dar”, que corresponde ao 

conhecimento do Programa PROMETRÓPOLE também como “DELTA”, um dos consórcios 

que participaram na construção das habitações. Nas suas falas, as mais relevantes foram: 
 “Conheci porque falavam das casas, sempre ia uma moça lá para dizer o que podia 
fazer na casa, o que não podia” (Entrevista, morador, Saramandaia no 3). 

 
“[...] eu conhecia como a DELTA, o pessoal sabia que eles iam construir as casas” 
(Entrevista, morador, Saramandaia no 4). 

 
“[...] passavam as moças com o papel pediam o nome da pessoa todinho o 
documento, e diz que a gente ia receber auxílio de moradia e tirar todo o mundo 
daqui, ao pouco tempo quase todo o mundo da favela saiu, cada um procurou seu 
destino para morar e fizeram esta casa mal feita” (Entrevista, morador, Saramandaia 
no 8). 
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“Conheci, eu conheci a fala deles que a gente ia ganhar uma casa muito boa, mas em 
compensação minha fia... não tem quintal, tem a caixa de água lá cima e não soube 
água na caixa, chegava a conta de luz, a conta de água, a conta de luz, a conta de 
água...” (Entrevista, morador, Saramandaia no 15). 

 
“Sim, todo o mundo reclama que não fizeram todo direito, a DELTA e o 
PROMETRÓPOLE que fizeram as casas, há 5 anos que deram o documento 
provisório e ainda não deram o legitimo” (Entrevista, morador, Saramandaia no 16). 

 

Ao falarem sobre o PROMETRÓPOLE, ela também fez críticas referentes à 

construção das casas.  A população atingida acha-se inconformada por diversas razões, dentre 

as quais se destaca o novo compromisso com o pagamento de serviços básicos e a não 

obtenção do documento de posse de moradia, manifestando estar, até o momento da 

entrevista, apenas com o documento provisório o qual lhe havia sido concedido há 5 anos 

quando da entrega das casas. 

Quanto aos atores sociais39, que manifestaram reconhecer o PROMETRÓPOLE, no 

gráfico 7, as palavras mais representativas são: “sim”, “PROMETRÓPOLE”, “comunidade”, 

“não” e, em menor proporção, as palavras “ambiental”, “risco”, “tirar”, “projeto”, “receber”, 

“melhorar”, “ribeirinho”, “beneficiar”, “errado”, “canal”, “saneamento”, “beneficiar”. 

 

Gráfico 7.  Objetivo do PROMETRÓPOLE - Atores sociais 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 

                                                
39 Atores sociais: Lideranças, docentes, funcionários de instituições presentes na localidade estudo.  
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Desse modo, os atores sociais da área na sua maioria afirmaram conhecer o objetivo 

do PROMETROPÓLE, que é resumido em um projeto de habitação que tem como alvo 

“beneficiar” pessoas de baixa renda “ribeirinhos”, “comunidade” e “tirar” do “risco” do 

“canal”, para melhorar sua qualidade de vida em termos de “ambiente”, “saneamento”.   

No entanto o “não” ressaltado no gráfico faz referência à “não” desenvolvimento total 

de seus objetivos, devido à falta de qualidade na construção das obras, como mostram as falas 

a seguir: 
“Onde ficou a desejar na parte ambiental, social, política. Onde foram tiradas as 
palafitas e os barracos que viviam ao redor do Rio Beberibe e colocaram eles em 
outro espaço que podia ser mais aproveitado, mais elaborado, mais organizado... 
Tempo teve, dinheiro teve, mas ele foi mal projetado, mal planejado. Tiraram as 
pessoas de uma situação de riscos que viviam, de fato, para colocar em uma situação 
melhor, mas não foi o que aconteceu. Tiraram eles e jogaram de toda forma em uma 
habitação que fizeram, onde existem rachaduras” (Entrevista, ator social, no 2). 

 
“Agora, o ponto chave é o seguinte: as comunidades ribeirinhas precisam desse 
recurso, mas ele não foi bem aplicado. A obra foi atrasada várias vezes, houve 
desvio de recurso. Inclusive, a primeira construtora, que foi a ‘DELTA’, foi retirada 
do convênio por escândalo. Houve um escândalo nacional que essa DELTA que foi 
a construtora que iniciou o projeto de urbanização dessa área desviou aqui e em 
outros lugares do Brasil. Ou seja, já começou errado o PROMETRÓPOLE. A ideia é 
boa, mas na prática, já começou errado”. (Entrevista, ator social, no 3). 

 
No que concerne às vantagens do Programa (gráfico 8), os atores sociais concordam 

que esta política pública teve elementos positivos para a “comunidade”. Segundo os 

entrevistados, ele “Melhor” a “vida” da “gente”, da “comunidade”, “dos “alunos”, do 

“pessoal”, ele trouxe melhoria na “questão” de “morar”, “saneamento básico”, “tirar”, 

“remoção” das pessoas que antes moravam na “beira do canal”, “calçar” as ruas, sendo estas 

as que representam os itens mais ressaltados pelos atores sociais da localidade. A palavra 

“não” faz referência aos elementos aos quais à população não tinha acesso tais como: 

“saneamento básico” e água encanada. Um dos depoimentos mais relevantes foi o seguinte: 

“não que tenham mudado totalmente as pessoas de região ou de história, conseguiram manter 

uma territorialidade nisso” (Entrevista, ator social, no 8); sendo este um componente 

importante, visto que o território faz parte da história de vida das pessoas da localidade e, em 

certa medida, o projeto tentou manter esta territorialidade realocando a população para uma 

área próximo de suas moradias anteriores.  Esta vantagem, também, foi reforçada pelas falas 

dos representantes do Programa. 
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Gráfico 8.  Vantagens do PROMETRÓPOLE – atores sociais 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Em relação às desvantagens identificadas pelos atores sociais, temos no, gráfico 9: 

“desvantagens” a “não” qualidade das “casas” das “obras”, pois estas apresentam, hoje, 

rachaduras, colocando em risco a vida da “gente”, “não” foi feito saneamento básico com 

qualidade, “não” foi feito o “fortalecimento” das “comunidades” de forma efetiva.  Uma 

“prova” disso é que o “Espaço da Comunidade Esperança (ECOE)” está tentando retomar 

discussões para promover a participação comunitária e resolver o problema relativo às 

condições de moradia. Outra desvantagem identificada é a falta de fiscalização por parte do 

“governo” para evitar a “venda” dos prédios.  Em outros pontos tratados nas entrevistas as 

pessoas expõem:  
“Acho que as desocupações foram muito desorganizadas. As pessoas não foram 
preparadas pra fazer isso [...] não houve melhoria muito a escolaridade apesar dos 
inúmeros projetos  [...], mas poderia ter havido um programa de capacitação ou de 
estruturação pra negócio para que as pessoas tivessem uma atividade econômica 
produtiva. (Entrevista, ator social, no 8). 

 
“A parte negativa eu vejo, que é a questão que a gente sempre sofre, a questão 
política mesmo, entra governo, sai governo, e aí as licitações de algumas empresas 
que não é muito confiável como a DELTA mesmo que saiu entre a mídia aí, só que 
sofre é a população é o menos favorecido, então houve obras inacabadas, houve 
obras não de qualidade e aí mesmo que foi pago sai de nosso bolso” (Entrevista, ator 
social, no 9). 
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Gráfico 9.  Desvantagens do PROMETRÓPOLE –atores sociais 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Dentro da questão sobre as obras inacabadas, ditas nas falas dos atores sociais como 

desvantagem do Programa, a figura 36 representa o espaço que ainda se acha abandonado, 

denotando a paralisação das construções. Observa-se, então fragmentos de estruturas de 

cimento e a deterioração do espaço, sendo agora, foco de lixo e desperdícios jogados pela 

população vizinha, virando foco de doenças. 

 

 
Figura 36.  Obras inacabadas. 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 7 de novembro de 2014. 
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Em relação às desvantagens do PROMETRÓPOLE citadas pelos representantes do 

Programa durante sua implantação tem-se: o adensamento da localidade evidenciando-se no 

aumento de palafitas e ocorrência de vários entraves como a demora das licitações por 

questões de burocracia, tempo durante o qual alguns projetos acabaram ficando obsoletos 

precisando de ajustes, os quais terminam encarecendo ainda mais os investimentos. Outra das 

desvantagens identificadas está relacionada à área social, a qual não foi fortalecida desde o 

início da elaboração dos projetos, o que, posteriormente, desencadeou diversos problemas 

sociais. 

Dentre os diversos problemas e vantagens do PROMETRÓPOLE, os moradores da 

localidade ratificam as falas dos atores sociais e dos representantes do Programa, através de 

suas experiências no Conjunto Habitacional Saramandaia (CHS), que serão discutidas nos 

tópicos subsequentes referentes à questão de habitabilidade com a qualidade de vida e o bem-

estar devido às pessoas, ambos objetivos do Programa.  

Assim, no que concerne à moradia, fazendo referência à estrutura física, identifica-se o 

CHS (Figura 37), que localizado no Bairro Campo Grande, encontra-se formado por 300 

unidades residenciais compostas por casas no térreo e no pavimento superior, dúplex e térreas, 

distribuídas em 14 blocos. Segundo o “manual da casa nova” desenvolvido pelo 

PROMETRÓPOLE, as estruturas das casas foram projetadas de acordo com os padrões de 

tamanho e ambiente adequado, com medidas e materiais para uma moradia confortável, 

ventilada e iluminada (PROMETRÓPOLE, 2008) 
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Fonte: BAUTISTA, Diana. 27 de novembro de 2014. 
 

 
Destacando que a habitação é uns dos itens essenciais a serem tratados no 

desenvolvimento sustentável e nos indicadores de desenvolvimento sustentável trabalhados no 

IBGE, a habitabilidade é, determinante para a qualidade de vida da população (IBGE, 2010a).  

Diante disso, foram também construídas casas de tipologia especial para o benefício de 

núcleos familiares cujos membros apresentavam alguma deficiência física, facilitando sua 

mobilidade e acessibilidade (Figura 38). 

 

Figura 37.  RECIFE- Conjunto Habitacional Saramandaia 
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Figura 38.  CHS – Moradias para pessoas com alguma deficiência física 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 23 de dezembro de 2013. 
 

 A habitabilidade encontra-se também atrelada às questões de saneamento básico, 

condições físicas, coleta de lixo entre outros elementos importantes para a qualidade de vida e 

o bem-estar das pessoas.  

Ao perguntar sobre como os entrevistados consideravam sua moradia (gráfico 10), em 

sua maioria, avaliaram sua “casa” como40 “ótima”, “boa”, “regular” ou, em menor proporção, 

“péssima”.  Assim, nas suas falas, identifica-se como positivo, o fato de terem uma “casa” 

onde “morar”, com melhores condições estruturais e serviços comparada com sua anterior 

moradia. Mas, também, ressaltam-se os aspectos negativos ou as ausências da “casa”, pelo 

fato de serem “casas” “pequenas”, ao terem uma “cozinha” “pequena”, e ao “não” contar com 

o serviço de correios, entre outras ausências a serem descritas mais adiante. 
“Ótima, porque antes, para o que eu morava antes considero este como se fosse uma 
mansão” (Entrevista, morador, Saramandaia, no 1). 

 
“É ótima porque hoje dia você tem que ter um teto, porque hoje dia ‘meu Deus do 
céu’ é difícil né, a compra de casa ou aluguel, é muito caro” (Entrevista, morador, 
Saramandaia, no 3). 

 
“Pelo visto que era antigamente é ótima, não tenho que mentir né, tenho que falar a 
verdade, era um barraco a ganhar uma casa destas” (Entrevista, morador, 
Saramandaia, no 7) 

 

                                                
40 Avaliação corresponde à proporção de 1 a 5, sendo 5 a maior qualificação e 1 a pior, assim: “ótima”(5), “boa” 
(4), “regular”(3), “ruim”(2) e “péssima” (1) 
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Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
No que diz respeitos aos diversos tipos de ausencia e dificuldades presentes nas casas, 

apontadas pelos moradores, as mais mencionadas são as rachaduras sinalizada pela seta 

vermelha na figura 39. Reforça-se que esse não é um problema raro na localidade 

Saramandaia, deixando muita gente revoltada com tal situação. 
 

 
Figura 39.  Condições moradia - casas rachadas 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 7 de novembro de 2014. 
 
 

 

Gráfico 10.  Considera sua casa - Localidade Saramandaia 



119 
 

Para outro morador, apesar do acesso a uma nova casa, a situação e: 
“Regular, porque a gente não tem privacidade, porque minha casa esta toda rachada, 
não tem fiscalização [...]” (Entrevista, morador, Saramandaia, no 10). 

 
 As pessoas mostram, portanto, preocupação pelas rachaduras e, pelos vazamentos nas 

suas casas, percebendo-os como riscos para as suas famílias. Ademais, destaca-se também, 

uma situação de inconformismo com relação ao tamanho das casas e ao fato de não terem 

quintal, espaço ao qual estavam acostumados a ter na sua anterior moradia, principalmente 

porque o utilizavam para criar animais.  Também não ficam despercebidos os problemas 

relativos aos defeitos de construção, à ausência de esgoto sanitário e às rachaduras nas caixas 

de água. A figura 40 representa o estado atual das ruas, suas fachadas e situação da falta de 

esgoto sanitário com qualidade. 
“[...] essa casa não é para ninguém morar, era melhor o barraco porque era grande” 
(Entrevista, morador, Saramandaia, no 14). 

 
“Faz um ano que não vem água pa a gente, não sobe água, só tem água embaixo. [..] 
quem tem torneira pequena tem água [...] esgoto zero, saneamento zero, porque já 
estourou a área, fizeram o projeto pela metade, [porque diz pela metade? ]. por que?, 
Porque não terminaram, saneamento, não terminaram esgoto, entendeu? Isso aqui 
quando chove enche, aí hoje mesmo vê, olha como tá que não choveu bem e tá todo 
cheio, entendeu? Aí ficou um saneamento todo feito pela metade [...]” (Entrevista, 
morador, Saramandaia, no 11). 

 

 
Figura 40.  Estado das ruas, fachadas e situação do esgoto sanitário. 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 27 de novembro de 2014. 
Nota: Esgoto a céu aberto nos acessos às residências, observando-se também a deficiência na drenagem pluvial, 

sinalizada com a seta vermelha. 
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Segundo Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 (IBGE, 2010), em relação à 

qualidade do serviço de distribuição da água por rede de abastecimento, seu atendimento 

chega a 77,3%; por municípios com rede coletora de esgoto, Pernambuco apresenta número 

de 88,1%; enquanto que o percentual de domicílios atendidos por rede geral de esgoto em 

Pernambuco chega a 33,9% e percentual de municípios com tratamento de esgoto a 27,6%.  

Para Recife, tem-se que 97,45% da população por domicílios têm água encanada, 

99,92% têm energia elétrica e 97,67% têm de coleta de lixo (dados somente para população 

urbana) (PNUD; IPEA; FJP, 2013). Os dados acima denotam que ainda persiste uma carência 

em termos de serviços básicos como o tratamento e atendimento, por rede geral de esgoto, no 

estado de Pernambuco, e que, quanto ao nível do município de Recife, identifica-se avanço 

significativo.  

No entanto os problemas continuam a ser verificados em diversos municípios de 

Pernambuco, inclusive na sua capital, um reflexo disto é representado justamente pelas 

localidades ribeirinhas como a favela “Arco-íris”, bem como no caso de localidades vizinhas 

cujas populações vivem em condições precárias de habitabilidade. Daí a necessidade que tais 

populações têm de políticas públicas sociais e ambientais. 

A situação acima identificada é um paradoxo, uma vez que os brasileiros possuem 

direitos a uma moradia habitável, o contemplando o acesso a recursos materiais, água potável, 

energia elétrica, iluminação e saneamento (BRASIL, 2008). Entre os conjuntos dos serviços 

presentes na localidade, presentes nas falas dos moradores, Saramandaia possui estrutura 

física, espaço, iluminação pública e acesso a sistema de abastecimento de água, acesso a 

esgoto sanitário. No entanto, estes serviços não se encontram em condições adequadas, 

segundo manifestações das pessoas entrevistadas.  

Referente à conservação da estrutura física das casas, segundo o PROMETRÓPOLE 

[2012], foram produzidos manuais - o ‘Manual do Morador’ e o ‘Manual da Casa Nova’- 

como apoio à população, em paralelo à construção dos conjuntos habitacionais. Este material 

continha informações para dar auxílio ao processo de manutenção e conservação das casas e 

dos espaços públicos. 

No entanto, após a implantação das obras, diversas modificações foram feitas pelos 

moradores, devido não só a necessidades estruturais (reformas, ampliação do espaço, muros e 

circunstancias (violência)): 
“Regular, porque tem muita coisa errada ainda, tem a rede de esgoto, energia elétrica 
[...], a gente faz mudanças que eles não concordam, mas a mudança é melhor para a 
gente, como o quintal a gente teve que fechar porque aqui é perigoso [...]” 
(Entrevista, morador, Saramandaia, no 5). 
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“[...],as crianças se arriscam, bala perdida, quando, que as crianças estão na rua, a 
gente aqui mesmo [...] um tiroteio é um risco [...] a gente lá não tinia isso, porque a 
gente tinia área, tinia quintal mesmo, aqui a violência está pior mesmo [...]” 
(Entrevista, morador, Saramandaia, no 11). 

 
 Na figura 41 observam-se algumas mudanças realizadas nas estruturas das fachadas 

das casas, o que poderia ter sido evitado se os moradores tivessem sido ouvidos durante a 

elaboração do projeto da construção. 

 

 
Figura 41.  Modificações nas estruturas das casas 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 27 de novembro de 2014. 
Nota: Complementos e modificações nas estruturas como muros altos, implantação de grades e ampliação dos 

cômodos. 
 
Ao tratar do tema de segurança na localidade, nota-se que, nos principais depoimentos, 

destacam-se opiniões como: 

“Péssimo, porque segurança aqui meu Deus do céu, quando vem guardião aqui já 
todo a pegado fogo, guardião por aqui é bronca, roubo não, mais drogas é o que mais 
tem, a parte de segurança não tem policiamento, aparece aqui só quando a gente 
chama e quando vem demoram muito” (Entrevista, morador, Saramandaia, no 2). 

 
“Ruim, não é boa não, porque é bala, tráfico e roubo, rola tudo” (Entrevista, 
morador, Saramandaia, no 7). 

 
Expressões como:  
“é ruim visse, porque não tem segurança aqui, a segurança da gente é Deus” 
(Entrevista, morador, Saramandaia, no 11), “Misericórdia, só Deus, não sei se dê 
para entender todinho” (Entrevista, morador, Saramandaia, no 12),  
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As falas e posturas da população entrevistada fazem-nos perceber o medo de fazer 

comentários sobre a problemática da violência presente na área. Esse medo se deve a diversos 

fatores como renda, educação, problemas familiares, denotando as carências presentes na 

localidade (Gráfico 11), palavras como “ruim”, “segurança”, “violência”, “droga”, “trafico” 

são palavras que descrevem a problemática na comunidade. 

 

Gráfico 11.  Segurança no conjunto 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
O cenário supracitado revela a importância de estudar a habitabilidade e a 

sustentabilidade não só a partir da estrutura física da moradia, mas também a partir das 

diversas dimensões que, além do físico, a da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas. 

Um indicador chave na qualidade de vida no âmbito da habitabilidade das populações 

reside na dimensão ambiental, sendo por isto que ambiente saudável, equilibrado e digno é 

considerado também como direito das pessoas (BRASIL, 2008). Desde a perspectiva da 

sustentabilidade, hoje a humanidade defende a importância do cuidado para com a natureza, 

pois além desta dimensão ser provedora de recursos, ela fornece elementos para uma vida 

saudável e equilibrada. 

Buscando entender a complexidade desta relação homem-natureza e sua influência na 

qualidade de vida das pessoas, partiu-se da pergunta: o que significa meio ambiente ou 

natureza? 

Dentre as palavras mais representativas das falas dos entrevistados no gráfico 12, 

ressaltam-se “natureza”, seguida de “gente”, “meio”, “ambiente”, “não”, e em menor 
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proporção “árvore”, “bom”, “ar” e “lixo”, assim complementando a informação pela qual as 

pessoas manifestam entender por meio ambiente ou natureza como algo “bom”, as “árvores”, 

o “ar”; outras, ao contrário, fazem referência ao fato de jogar “lixo” nas ruas como algo 

negativo, e algumas não souberam responder. 

 

Gráfico 12.  O que é natureza ou meio ambiente 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Ao perguntar se sua localidade produz ou produziu algum tipo de dano ao meio 

ambiente ou a natureza, o gráfico 13 reflete razoavelmente suas respostas, na medida em que 

a palavra que apareceu com mais frequência “não” faz referência às pessoas que manifestaram 

“não” saber, mas também corresponde às falas cujas respostas são: “não cuidam” e “não jogar 

lixo”. Outra palavra repetitiva é “sim” afirmando que a localidade produz ou produziu danos 

ao meio ambiente, em ações como a “comunidade” ou a “gente” “jogar” ou “botar” “lixo”, as 

crianças tiram as “plantas”, estas respostas são constatadas nas figuras seguintes.  
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Gráfico 13.  A localidade produz ou produziu algum dano ao meio ambiente ou natureza 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Como se apresenta na figura 42, na localidade Saramandaia visualizam-se pontos de 

acúmulo de lixo, levando à proliferação de vetores de contaminação e doenças.  Segundo as 

falas da população a localidade conta com serviço de coleta de lixo doméstico 

operacionalizada pela Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB), 

sendo coletado e encaminhado à estação de destino final do lixo da cidade do Recife (Aterro 

controlado da Muribeca, localizado no município de Jaboatão dos Guararapes).  No entanto 

este serviço de limpeza não é regular em termos da coleta em Saramandaia, levando à criação 

de pontos viciados de lixo. Como consequência, as pessoas acabam depositando o seu lixo 

doméstico em trechos das ruas, ou indiscriminadamente na própria rua.  
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Figura 42.  Pontos de cúmulo de lixo 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 27 de novembro de 2014. 
Nota: acumulação de resíduos sólidos em local utilizado para o destino do lixo a ser coletado pela 

EMLURB. 
 
Na figura 43, além de se observar lixo nas ruas, também se constata a presença de 

animais em condições inadequadas em pontos como a quadra de futebol da localidade.  Isso 

também se deve a uma atividade à qual a população estava acostumada a exercer em sua 

moradia anterior, e que, por falta de espaço nas suas atuais casas, deixam de fazê-la: cuidar de 

animais em espaços de uso público. Segundo fala de moradora: 
“Quer que não, muitos moravam na beira do canal, não é porque era na beira do 
canal não, mas vivia mesmo porque tinia espaço para cuidar bicho mesmo, porque 
tem muita gente que tem bicho, entendeu? Tem cachorro, tem animal... tem muito 
que tá no quintal aperreando, que tem animal aí” (Entrevista, morador, Saramandaia, 
no 11). 
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Figura 43.  Animais em áreas comuns 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 27 de novembro de 2014. 
Nota: Animais e lixo na área 

 
Uma notícia de destaque no Jornal de Commercio, a qual também circulou em 

diversos meios de comunicação, em meados de novembro 2013, relata um tipo de trabalho 

que usa crianças da localidade Saramandaia: mergulhando no canal do Arruda para pegar 

elementos como latas, garrafas de plástico e outros materiais para, posteriormente, reciclar, 

esta atividade como uma forma de obter renda para suas famílias. Na figura 44, pode-se 

perceber os problemas ambientais, sociais e econômicos nestas localidades, pois, além da 

poluição do canal do Arruda, o fato das crianças estarem fazendo este tipo de atividade tem 

relação com a renda insuficiente das famílias da área.  Além disso, o nível educativo, entre 

outros fatores determinantes na qualidade de vida e bem-estar, é muito baixo. 
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Figura 44.  RECIFE- Canal do Arruda – Crianças catando latas 

Fonte: Diego Nigro/JC Imagem. In: Jornal do Commercio, Recife 5 de novembro de 2013. 
Nota: Crianças do Saramandaia (sinalizada com um círculo vermelho), mergulhando no canal,  

 
 Isso é um fato ainda presente em muitas localidades - como as duas em 

epígrafe – de muitas cidades brasileiras.  Mesmo após a proliferação de uma série de 

programas sociais implementados no país no curso dos últimos doze anos. 

 Um ano após a reportagem citada acima, ainda se pode notar que o estado do canal do 

Arruda continua visualmente em condições inadequadas (figura 45), este é, como foco de 

acúmulo de lixo produzido, não só pela localidade Saramandaia como também por outras 

localidades e empresas vizinhas. 
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Figura 45.  RECIFE - Canal do Arruda poluído -2014 
Fonte: BAUTISTA, Diana. 27 de novembro de 2014. 

 
No entanto, no momento da pesquisa, se percebeu-se a presença na área de serviços de 

dragagem do Rio (margens do canal), com intuito do melhoramento da qualidade ambiental 

da BHRB.  Segundo fala dos entrevistados: 
“Estou aqui desde 2001 e vi dois processos de dragagem do rio e não dão conta. A 
gente tira lixo, draga e depois de um ano tem que fazer tudo de novo. O 
assoreamento é enorme. A gente tem problemas com as margens do rio, do canal. 
Acho que a bacia sofre muito. Mas acho também que seja pelo lado educacional, 
hábito. Porque não dá para o governo resolver tudo, né? É hábito” (Entrevista, ator 
social, no 8). 

 
“Fizemos trabalhos de educação ambiental, isso junto com social, a gente promovia 
cursos, entendeu? havia projetos, nós trabalhamos reciclagem, trabalhamos, fizemos 
movimentos de relação a limpeza do rio, limpeza da área, campanhas que era feito 
todo para a parte ambiental, nós tivemos aqui uma gerência ambiental” (Entrevista, 
representante programa, no 1) 

 
Denota-se, assim, a complexidade da temática ambiental habitacional, em função das 

suas interações entre si. Os problemas ambientais, por outro lado, também têm a ver com a 

área cultural entre outros fatores que desencadeiam outros problemas, daí a necessidade de 

processos interdisciplinares para a atuação na complexidade.  

Do modo que o PROMETRÓPOLE realizou ações socioambientais com o fim de 

contribuir na melhoria das condições ambientais e de qualidade de vida das localidades 

atingidas, estas ações tinham uma perspectiva participativa visando ao surgimento de novos 

hábitos e atitudes no cuidado dos recursos naturais e dos meios construídos pelo Programa, 
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ações como oficinas de artes plásticas, oficinas de fotografia, celebração da semana do meio 

ambiente, plantio de mudas, oficinas de percussão complementadas com outras ações em 

parcerias com outras instituições (PROMETRÓPOLE, [2012]). 

Para uma moradia ser socioambientalmente adequada, além das condições apropriadas 

em termos de organização de espaço e ambientes, deve-se consideras as opções de emprego, 

transporte público (eficiente), serviços de saúde, educação, lazer, etc. (BRASIL, 2008).  No 

caso da renda, esta é uns dos desafios dos países e um indicador da disparidade na riqueza, 

dentro de outras assimetrias geradoras de desigualdades (SEM; KLIKSBERG, 2010).  No 

caso do Recife, a renda per capita cresceu nas últimas décadas, no entanto a pobreza 

aumentou, segundo o Índice de Gini de 0,67 em 2000, para 0,68 em 201041.  Assim a 

desigualdade no que concerne à localidade Saramandaia evidencia-se, também, pela baixa 

renda das famílias, pelo seu engajamento apenas no trabalho informal ou pessoas que vivem 

de bico, subempregos, desemprego e em menor proporção assalariados42. Como outra fonte de 

trabalho, destacam-se acesso a benefícios sociais como: “bolsa família”, “aposentadoria”, 

“auxílio-doença” entre outros que complementam a renda destas famílias.  

Geralmente os moradores em epígrafe acham-se vinculados a ofícios que não exigem 

qualificação profissional (empregado doméstico, de vendas em algumas lojas)43, e a atividade 

de coleta e reciclagem de materiais (lixo). 

A figura 46 é um exemplo de carroça – muito frequente na área - utilizada para o 

transporte de materiais. Este tipo de atividade de coleta de materiais recolhidos nas ruas é uma 

fonte de renda que garante a sobrevivência de várias famílias. No entanto, este trabalho ainda 

é visto como uma atividade desprestigiada socialmente e não como uma forma de efetuar um 

trabalho importante no que tange ao controle da limpeza urbana.  Daí porque seu alto grau de 

informalidade e precariedade na área. 

                                                
41 Dados demostrados no capítulo I, subcapítulo Características socioeconômicas locais, da dissertação. 
42 Dados gerais qualitativos de observação e entrevistas, no entanto estas não são apresentadas quantitativamente, 
pois o número de entrevistas realizadas não é representativo para o total de população da localidade. 
43 Ao ter poucos mercadinhos no CHS, as pessoas manifestam ter que ir até o Bairro Peixinhos e Sítio Novo, 
próximos do Conjunto, para realizar compras básicas. 
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Figura 46.  Carroças e reciclagem 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 26 de agosto de 2014. 
Nota: Ponto de reciclagem nas proximidades da localidade Saramandaia 

 

Na linha de reciclagem, ressalta-se a construção de um galpão destinado para 

atividades de aproveitamento dos resíduos, empreendido pela Prefeitura de Recife. No 

entanto, durante a pesquisa de campo, não se identificou movimentação no local, daí o seu 

estado de aparente abandono, segundo falas dos próprios moradores vizinhos ao local, que 

afirmam que a obra se encontra paralisada há alguns meses. (Figura 47) 
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Figura 47.  Galpão de reciclagem – obra paralisada 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 26 de agosto de 2014. 
Nota: Edifício para construção de galpão para a instalação de serviços de reciclagem encontra-se paralisada. 

 

 A escolaridade também influi na obtenção de renda pelas populações. O nível de 

estudos dos entrevistados, na sua grande maioria, era o do ensino fundamental incompleto e, 

em menor proporção, ensino fundamental completo.  Com efeito, esse baixo nível educativo, 

provavelmente, diminui o acesso a oportunidades no mercado de trabalho formal. Em Recife, 

como se mencionou no capítulo 2, alguns indicadores de educação, focando especificamente o 

contexto do Saramandaia (tabela 7), indicam que, do ano 2000 para 2010, tanto a 

porcentagem de vulneráveis à pobreza quanto de pessoas de 18 anos ou mais sem o ensino 

fundamental completo, e em ocupação informal, diminuíram. No entanto, na prática, ainda 

existe uma porcentagem considerável de pessoas vulneráveis no mercado de trabalho urbano 

na localidade Saramandaia. 

 

Tabela 7.  RECIFE - Trabalho e renda 
 
TRABALHO E RENDA 1991 2000 2010 

% de vulneráveis à pobreza 55,85 47,75 32,91 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação 
informal  

 38,25 26,79 

Fonte: PNUD; IPEA; FJP, 2013. Modificado pela autora 
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  Do ponto de vista dos serviços de educação atuando na área do Saramandaia, verifica-

se que há duas instituições de natureza governamental - a Escola Municipal Maria Melo e a 

Escola Municipal Professora Jandira Botelho Pereira da Costa (Figura 48), cujo público alvo é 

constituído de crianças, adolescentes, adultos e suas áreas de atuação são educação infantil, 

ensino médio, educação de jovens e adultos. Há também, instituições não governamentais que 

atendem a demanda local na área de Campo Grande: Colégio João Batista e o Centro 

Educacional da Criança entre outros.  

 

 
Figura 48.  Escola Municipal Professora Jandira Botelho Pereira da Costa 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 9 de dezembro de 2014. 
 

 Nesta área educacional os atores sociais identificam:  
Tem participação nas reuniões na escola [população], mas se reclama mais a 
participação de algum dos pais na parte pedagógica pois muitos trabalham [...] aqui 
tem muita criança menor de 4 anos que não tem como estudar, aqui a gente atende a 
partir de 4 anos, agora a demanda por conta de vaga é pouca ainda certo? A 
construção de uma creche que atenda a demanda de crianças menores de 4 anos é 
muito menino na rua [...] (Entrevista, ator social, no 5). 

 
 Assim, ainda o PROMETRÓPOLE promoveu projetos e cursos na área educativa, os 

quais continuam apresentando dificuldades quanto à infraestrutura e qualidade. Também com 

os depoimentos dos moradores e atores sociais, identificou-se a importância da educação 

como chave para o desenvolvimento e melhoramento da qualidade de vida destas localidades. 

Porém, os processos educativos também precisam da participação comprometida tanto das 

instituições educativas como das famílias nos processos de formação dos seus filhos. 
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 Por outro lado, no concernente a outros serviços sociais como os de saúde e renda, o 

PROMETRÓPOLE, durante seu processo de implantação, em interface com a Prefeitura de 

Recife e em parceria com outras instituições, desenvolveram “programas paralelos, projetos 

paralelos que ajudaram, mesmo não sendo parte inicial do escopo do programa, mas eles 

foram inseridos [...] articulação com os órgãos municipais que já estavam no local [...] 

trabalhava dessa forma em parceria” (Entrevista, representante do Programa, no 1). 

 No que concerne aos serviços básicos de saúde e à sua infraestrutura básica, na 

localidade, indagou-se sobre o atendimento médico das famílias da área; isto com base no 

espaço referenciado para o atendimento da saúde, isto é, o Posto de Saúde Professor Francisco 

Areias, situado no bairro Peixinho de Olinda (figura 49). 

 

 
Figura 49.  Centro de Saúde - Peixinhos 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 05 de dezembro de 2014. 
 

 Nesta área da saúde, Saramandaia e a favela Arco-íris, assim como muitas outras 

localidades, deparam-se com diversas deficiências, o que retrata a realidade de todo o país.  

A gráfica 14 destaca as falas no referente à qualidade e ao atendimento à saúde, 

ressaltando-se como a palavra mais frequente “péssimo”, em menor proporção 

“atendimentos”, “ficha”, “gente”, “demorar”, “sair”, que corresponde ao “atendimento” em 

saúde “péssimo”.  Isso porque revelam que, para serem atendidos, deparam-se com 

dificuldades como carências de fichas para marcar consulta médica, demanda crescente por 
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atendimento e poucos profissionais de saúde, como médicos, dentistas etc., além de se 

utilizarem no tratamento de equipamentos médicos incompletos: 
“A gente tem que sair cedo e demora lá, tem muita gente, só tem uma médica para a 
comunidade toda” (Entrevista, morador, Saramandaia, no 6). 

 
“Tenho que ir de madrugada 4 horas, pouca ficha, arriscar a vida” (Entrevista, 
morador, Saramandaia, no 7). 

 
“Falta remédio, o atendimento é péssimo, arrisca a vida” (Entrevista, morador, 
Saramandaia, no 10). 

 
 Diante deste quadro de referências, a população local protesta pela reivindicação de 

serviços de saúde com a qualidade devida, ou seja, serviços que atendam suas necessidades.  

Isso porque as dificuldades econômicas enfrentadas pelas famílias impossibilitam o 

pagamento de tais serviços em instituições privadas, bem como o deslocamento para centros 

médicos mais distantes. 

 
Gráfico 14.  Atendimento de saúde 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Por outro lado, o plano urbanístico desenhado pelo PROMETRÓPOLE propôs uma 

série de espaços de lazer nas diversas localidades alvo de suas intervenções. No entanto, na 

presente pesquisa, não há muitos espaços de lazer na área da localidade Saramandaia.  Como 

espaços de lazer e equipamentos públicos para a promoção de encontros e recreação na 

localidade Saramandaia, identificou-se pela quadra de futebol (figura 50), a qual está situada 

no centro do Conjunto Habitacional. 
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Figura 50.  RECIFE - Quadra de futebol – Conjunto Habitacional Saramandaia 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 27 de novembro de 2014. 
 

Outro espaço de lazer identificado próximo à localidade Saramandaia foi a ‘Academia 

da Cidade’ de Chão de Estrelas, a qual se acha equipada com uma série de quadras de futebol, 

basquete entre outras estruturas aptas para a recreação (Figura 51). 

 

 
Figura 51.  Academia da Cidade - Chão de Estrelas. 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 23 de dezembro de 2013. 
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Partindo das experiências vividas pelos moradores da localidade, na área de lazer, 

estes reconhecem a quadra de futebol não como um espaço positivo, mas sim como um ponto 

de droga e insegurança, como constata as suas falas:  
“Botaram a gente em um canto cercado, feito um bicho preso, porque a gente aqui é 
feito um bicho preso, há dois quartos, sala, cozinha o banheiro, pronto a gente não 
tem espaço para nada, pra brincar, nada, as crianças tem que ficar aqui soltas e 
botaram o campo e pronto, aqui é um ponto de droga, aqui é um ponto de todo” 
(Entrevista, morador, Saramandaia, no 11). 

 
 “Falta alguma atividade física para jovens, porque aqui tem a escola [Jandira 
Botelho] aberta mais é insuficiente” (Entrevista, ator social, no 7). 

 
No entanto, identificam-se algumas atividades de esporte e lazer como a desenvolvida 

pela Prefeitura de Recife, através do Programa "Segundo tempo" coordenado pela Secretaria 

municipal de Esporte, sendo este para eles um espaço positivo para o desenvolvimento de 

habilidades para crianças e adolescentes. 

Como espaço cultural localizado às suas proximidades, identificou-se o Matadouro de 

Peixinhos, local histórico que havia sido desativado em 1970.  Durante os anos 1980 e 1990, 

essa área havia se tornado um espaço de distribuição de drogas e de estímulo à violência. 

Posteriormente nos anos de 1990, por conta da mobilização da localidade vizinha 

(Peixinhos), iniciou-se seu resgate transformando-o em polo cultural.  Para fortalecer este 

espaço e promover seu valor arquitetônico e cultural, o PROMETRÓPOLE participou da sua 

requalificação através da restauração do prédio: instalação de auditório, Centro Social Urbano 

(CSU), guarita, quadra polivalente e campo de futebol.  

Também houve a participação da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Sectec), que 

requalificou outro prédio onde atualmente funciona o Centro Tecnológico Cultura Digital 

Nascedouro Peixinhos (Figura 52), espaço que contribui para a formação educacional com 

ofertas gratuitas de cursos profissionalizantes e atividades culturais que impactam 

positivamente nas comunidades vizinhas incluindo a Saramandaia e Arco-íris 

(PROMETRÓPOLE [2012]). 
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Figura 52.  RECIFE - Centro Tecnológico Cultura Digital Nascedouro 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 05 de dezembro de 2014. 
Nota: Favela Arco-íris 

 
No entanto, ainda existem prédios que compunham o antigo complexo do Matadouro 

de Peixinhos, que se encontram em estado de deterioração (figura 53).  Ressalta-se que estes 

prédios devem ser recuperados e revitalizados com urgência, a fim de que não se tornem 

novamente área fomentadora da violência e do crime, promovendo o aumento do sentimento 

de mal-estar no seu entorno. 
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Figura 53.  Matadouro de Peixinhos, espaços deteriorados. 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 05 de dezembro de 2014. 
Nota: Favela Arco-íris 

 
Referente à provisão de equipamentos coletivos específicos, identificou-se a presença 

do ECOE (Figura 54). Inicialmente este espaço foi construído pelo PROMETRÓPOLE, como 

escritório para atendimento da população local, no entanto após da implementação do 

Programa o espaço ficou sem uso, virando alvo de ocupação para atividades ilegais como 

tráfico, drogas e prostituição. Assim ressalta-se a luta de alguns moradores através da 

constituição do ECOE para o resgate e recuperação desse prédio, oferecendo-se hoje nele, 

cursos gratuitos e atividades de sociais. Segundo uma liderança da área: 
“[...] este espaço foi deteriorado, foi roubado, roubaram telha, roubaram tudo. Foi 
quando surgiu a ONG “Espaço comunidade Esperança”, primeiro, no intuito de 
proteger este espaço que é um aparelho público [...] não tinha nada aqui. Em 2012 
tinha nada nesse prédio quando na verdade o governo já devia deixar algo já 
funcionando. Então essa é a prova de que não houve fortalecimento comunitário. [...] 
começamos a trazer a comunidade, a afastar os usuários de drogas. Porque esse 
espaço era usado por pessoas vulneráveis [...] utilizavam para prostituição e para 
tráfico e usos de drogas. [...]” (Entrevista, ator social, no 3). 



139 
 

 

Figura 54.  RECIFE –Espaço social: Comunidade Esperança. 
Fonte: BAUTISTA, Diana. 23 de dezembro de 2013. 

 
Identificou-se, porém, que, apesar de um dos pontos fortes do Programa ter sido o 

estímulo ao fortalecimento comunitário, através da realização “de reuniões, assembleias e 

visitas porta a porta [...]”, ainda não se vê, na área, uma organização comunitária forte, 

existem apenas algumas lideranças que tentam mobilizar as famílias em torno de alguma 

necessidade ou algum problema.  Assim, referente aos processos de fortalecimento da 

participação feitos pelo Programa, reduziram-se a oficinas informativas referentes ao uso das 

casas, segundo falas dos entrevistados: 
“Tinha reuniões com agentes cada mês e meio, convidava a gente tudinho, o 
PROMETRÓPOLE falava como que ia ser andamento, das casas, das coisas, prazo 
de entrega” (Entrevista, morador, Saramandaia, no 1). 

 
“Falavam de saneamento básico, da casa” (Entrevista, morador, Saramandaia, no 
14). 

 
 No entanto, estas respostas podem ser devidas ao fato que alguns entrevistados 

manifestaram não se lembrar exatamente dos temas trabalhados, “teve muitas reuniões para 

dizer as coisas, foram tantas que eu já nem me lembro” (Entrevista, morador, Saramandaia, no 

16), em outros momentos, as pessoas informaram que, pelo fato de estarem trabalhando, era 

complicado assistir às reuniões programadas pelos funcionários do Programa. 

 Contudo, pode-se perceber que o Programa fez esforços por tentar ativar a participação 

da localidade no processo de construção das moradias. Documentos do Programa como 

relatórios realizados mostram o desenvolvimento de atividades como parte de participação do 
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projeto. Segundo fala de representante do Programa: “fazíamos reuniões e assembleias para 

poder discutir com o morador [...] até que receberem a casa, eles vêm para tudo o que você 

chamar, depois que recebem a casa, as coisas ficam... entendeu, a participação vai sendo 

menor, porque o interesse maior é a habitação [...]. Mas, essas práticas não conseguiram 

reverterem-se na entrega de construções sólidas e seguras.  A fala abaixo atesta esta 

constatação: 
“Em risco minha casa está toda rachada a gente já fez protesto porque não só a 
minha como tem várias casas que a gente fez protesto já veio gente aqui dizendo que 
ia resolver, mas esta é a hora e está todo no mesmo estado [...]” (Entrevista, 
morador, Saramandaia, no 10). 

 
 Daí porque, tem-se que reconhecer, que a falta de organização e mobilização social, 

para além da procura pelo acesso à reivindicação de seus direitos, também se torna um fato 

limitante da mudança.  

Da mesma maneira, observou-se a fragmentação da localidade, ratificando a falta de 

organização comunitária descrita anteriormente. Mas, fomentada pela ação do Programa. Em 

alguns dos depoimentos das pessoas acha-se o seguinte:  
“Depois que fizeram este habitacional no habitacional as pessoas se desuniram 
porque, porque as casas que fizeram não botaram isopor para não fazer zoada e 
incomodar o vizinho de embaixo aí tudo se torna uma briga constante aqui dentro 
porque ninguém tem privacidade aí cria muita desunião na comunidade” (Entrevista, 
morador, Saramandaia, no 10). 
 

 Ao perguntar como é o relacionamento entre vizinhos, o gráfico 15 ressalta a palavra 

“não” fazendo referência as pessoas que não têm nenhum tipo de contato com os vizinhos; 

outra palavra frequente é “bom” que, em menor proporção, corresponde às falas das pessoas 

que manifestaram ter algum tipo de proximidade com as localidades vizinhas pelo fato de 

terem um “bom” relacionamento. 
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Gráfico 15.  Vizinhança 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Quanto às palavras menos ressaltadas, acham-se as seguintes: “problema”, “regular”, 

“gente”, “comunidade”, “tiroteio” “horrível”, “droga”, “péssima”, “casa” como respostas 

negativas que afetam os laços de amizade entre localidades vizinhas e no interior da sua 

própria localidade, identificando-se, em alguns casos, a violência por causa de rivalidades 

entre localidades. 

Dentre as localidades vizinhas ao CHS, encontra-se o Conjunto Habitacional Palha do 

Arroz (Figura 55), obra de infraestrutura urbana também implementada pelo 

PROMETRÓPOLE.  Faz-se referência a este Conjunto porque, segundo os próprios 

moradores locais, ele representa uma extensão do CHS, destacando que às populações 

beneficiarias deste conjunto, foram famílias que anteriormente eram também localizadas 

próximas do Saramandaia.  
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Figura 55.  RECIFE - Localidade Vizinhas 
Fonte: BAUTISTA, Diana. 23 de dezembro de 2013. 

Nota: Localidade Palha do arroz, vizinha do conjunto Saramandaia. 
 

Todavia, como essas ações ainda não atingiram a todas as localidades assentadas às 

margens e proximidades da BHRB, muitos deles ainda permanecem em seu estado original 

precário. Identificou-se, nestas áreas, famílias que anteriormente moravam nas margens do 

Rio Beberibe, algumas delas da favela Arco-íris, que foram retiradas com auxílio-moradia 

para, posteriormente, serem realocadas em um Conjunto Habitacional.  Porém, sendo o 

auxílio insuficiente para cobrir gastos com aluguel, muitas famílias foram morar nestes 

espaços precários como registrou a figura 56. Segundo fala de moradora da área cuja moradia 

anterior era a favela Arco-íris: 
[favela Arco-íris] não era bom por causa do mal cheiro pelas crianças [...] mas assim 
a gente preferiu voltar pra lá que estar com o auxílio de moradia porque muita gente 
está de aluguel e está sofrendo né, aqui tou pagando pouco mas estou procurando 
uma casa, já pensaste uma casa de 350,00 e o auxílio só 100,00 e pouco que paga 
deste mês só foram 100,00 (Entrevista, morador, Arco-íris, no 3). 
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Figura 56.  Outras localidades Vizinhas 
Fonte: BAUTISTA, Diana. 07 de novembro de 2014. 

Nota: Favela no entorno do Habitacional Saramandaia. 
 

 No que concerne ao transporte, a Avenida Professor José dos Anjos é uma obra do 

PROMETRÓPOLE, que estabeleceu conexão viária entre os bairros da zona norte do Recife e 

Olinda, tendo encurtado distâncias e promovido a acessibilidade à malha urbana.  No entanto, 

ainda no Programa, o relatório III sobre intervenções físico-territoriais, tinha como proposta a 

alternativa de complementação desta obra com implantação de faixa de pedestres, sinalização 

clara e informativa nas vias de pequeno, médio e grande portes, bem como de uma ciclovia 

(PROMETRÓPOLE, 2004). Porém, estas propostas não se materializaram na área.  

Contrastando estas informações com as falas da população, percebe-se o seu 

inconformismo, na medida em que tem ocorrido uma série de acidentes por falta justamente 

da sinalização.  Além disso, transportes públicos não circulam nesta via.  Como alternativa, 

utilizam o ponto de para de ônibus no bairro Sítio Novo lugar distante da localidade: “Tem 

avenida, seria melhor se passa-se ônibus” (Entrevista, morador, Saramandaia, no 10).  

O deslocamento para diversas atividades diárias como escola, trabalho, compras é feito 

geralmente a pé e em alguns casos, faz-se uso da bicicleta para pequenos e médios percursos, 

e para longas distâncias do transporte público (ônibus). Quanto à qualidade do transporte 

público ao qual têm acesso, eles responderam que é péssima ou ruim.  Há superlotação e 

demora. 
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A figura 57 representa o final da Avenida Professor José dos Anjos e início da 

Avenida do Canal, espaço sinalizado pela população como ponto de perigo para a população; 

sobretudo, pelos frequentes acidentes de trânsito devido à falta de sinalização viária e à 

precária iluminação pública. 

 

 

 
Fonte: BAUTISTA, Diana. 07 de novembro de 2014. 

Nota: Curva perigosa na Av. Prof. José dos Anjos, falta de sinalização e postes de iluminação. 
 

O gráfico 16 dá uma percepção negativa dos atores sociais, referente à qualidade de 

vida e do bem-estar das localidades em apreço.  Assim, a palavra proferida com maior 

frequência foi “não”, fazendo referência às carências presentes na localidade.  A principal 

avaliação das condições de vida da “gente”, “comunidade”, “Arco-íris” principalmente 

“Saramandaia”, por ser a mais conhecida e ponto de influência dos atores entrevistados, é 

“regular”, pois, segundo as falas, apresentam “muitos” problemas como: “estrutura” da 

“casa”, “problema”, “acesso”, “violência”, dificuldade no atendimento no “posto” de “saúde”, 

“Saneamento” “básico”.    

 

 

 

Figura 57.  Transporte e sinalização viária. 
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Gráfico 16.  Condições de vida das localidades 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Quanto à fala de pessoas da localidade de Saramandaia, ao perguntar-lhes se sua vida 

melhorou, continua igual ou piorou depois do Programa, elas afirmaram que “melhorou” 

devido ao fato de terem uma “casa”, sair do “barraco”, “melhor” qualidade da “água”. Mas, 

no que tange a outros aspectos continuam a “mesma” “coisa”. Quanto a avaliação negativa, as 

falas manifestam que “piorou”, pela presença e pelo aumento da violência na localidade, e ao 

fato das águas ficarem “empossadas” após as chuvas. 

 

Gráfico 17.  Localidade após da implementação do PROMETRÓPOLE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 
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 Com o objetivo de discutir e analisar as respostas alusivas à melhoria da qualidade de 

vida das pessoas atingidas pelo PROMETRÓPOLE, frente aos itens tratados anteriormente 

referentes à habitabilidade e qualidade de vida, as respostas mais ressaltadas pela população 

foram: 
“Regular, porque a única coisa que mais ou menos ele realizou na comunidade foi o 
habitacional que construíram, dependente disso aqui acabou-se [...]” (Entrevista, 
morador, Saramandaia, no 1). 

 
 “Péssimo, não tem nada, melhorou um pouco, não muito mas melhorou ter uma 
casa” (Entrevista, morador, Saramandaia, no 4). 

 
“Ruim, assim a casa vem com muitos problemas de rachaduras, problema no 
banheiro, vazamentos, no bloco não chega água á caixa de água, falta de sinal na 
lombada da avenida tem muito acidente nessa avenida, jogam lixo e fica na 
imundície” (Entrevista, morador, Saramandaia, no 7). 

 
“Péssima, porque esqueceram a gente não vem aqui a fazer nada, não vem a 
fiscalizar a ver como o que a comunidade está precisando, não vem nada, 
comunidade esquecida esta daqui [...]”(Entrevista, morador, Saramandaia, no 10). 

  
Assim pode-se visualizar que a avaliação feita pelos moradores do CHS é negativa em 

razão da estrutura física da moradia e infraestrutura urbana, que apresentam diversas 

ausências. O gráfico 18, condensa as falas ressaltando-se com maior frequência a palavra 

“não” no que tange às ausências, seguido das palavras “péssimo”, “ruim”, “Regular” 

qualificativo da avaliação, destacando-se também a palavra “casa”, “problemas” referente a 

“vazamento”, problemas na “caixa da água”, o fato de “não” ter “quintal”, falta de sinalização 

na “avenida”. 

 
Gráfico 18.  Avaliação do PROMETRÓPOLE - Localidade Saramandaia 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 



147 
 

Quanto à avaliação do Programa por parte dos atores sociais, como política pública de 

habitação, esta foi positiva. O gráfico 19 apresenta “bom” como a palavra mais frequente. No 

entanto, esta avaliação faz referência à estrutura da moradia comparada com as condições de 

vida nas margens do canal, e “boa” como ideia. Mas, no plano de material, apresentaram-se 

diversos entraves já descritos anteriormente.  

 

Gráfico 19.  Avaliação do PROMETRÓPOLE - Atores sociais 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Assim os atores sociais ratificam a necessidade de se fazer avanços na política pública, 

tendo como objetivo principal dar uma real qualidade de vida e bem-estar as populações. Nas 

falas, destaca-se a seguinte:  
Boa, porque com toda mudança, a infraestrutura que hoje eu visualizo que 
acompanho assim, as obras do PROMETRÓPOLE eu vi que a comunidade deu um 
salto muito alto em relação ao que era dez anos atrás [...]. não digo ótima porque tem 
aquelas questões de políticas que infelizmente interfere muito nas obras sociais, mas 
boa pela aquela questão da preocupação e da unificação também dos três, governos 
municipal, estadual e federal nessa questão do PROMETRÓPOLE, aí eu volto 
novamente na preocupação da qualidade de vida, eu acho interessante que quando a 
prefeitura ela escolhe um espaço ela escolhe em uma área para quem sim morava 
dentro do canal uma área nobre, não tem esse negócio que porque é pobre tava no 
canal vou fazer um habitacional distanciado das pessoas e eles escolhem assim 
ambientes bons para que as pessoas se sintam bem, é pobre mas tem direito e paga 
imposto, então assim a prefeitura nessa parte junto com o PROMETRÓPOLE estão 
de parabéns por essa questão de escolha, não remover os moradores para outro 
município, para outro contexto, uma preocupação que a prefeitura tem, de estar 
removendo os moradores mais próximos a seu contexto que já vive há dez, quinze, 
vinte anos (Entrevista, ator social, no 9). 

 
 Nas palavras dos representantes do Programa, este foi avaliado de forma positiva, no 

que se refere a mudanças feitas nas moradias em comparação à precariedade onde se 

encontravam assentadas.  Sem embargo, também comentam que este tipo de programa precisa 
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complementar-se com o acompanhamento, após a implantação, dos projetos, para fortalecer a 

área social e o seu planejamento para lograr a sustentabilidade das obras. 

De acordo com depoimentos de moradores entrevistados sobre suas condições de vida, 

atualmente, na localidade Saramandaia, muitos manifestam a vontade de irem embora para 

um lugar melhor, pois se percebeu o medo e a insegurança de permanecerem no Conjunto. 

Outros, pelo contrário, manifestam seu interesse em permanecer porque desfrutam da relação 

com a vizinhança pelo fato de morarem muito tempo na mesma localidade. Cabe frisar que a 

insatisfação das pessoas que moram na localidade Saramandaia, que há aproximadamente 5 

anos se encontravam sob condições nas quais hoje a favela Arco-íris se encontra, são 

consequências da grande parte de problemas sociais desencadeados a partir da baixa 

qualidade das casas construídas, bem como da sua infraestrutura pública.  

Avaliando os impactos ambientais compreendidos na dinâmica social, econômica e 

ambiental como indicador trabalhado na pesquisa, detecta-se a necessidade do aprimoramento 

da participação pública nos processos decisórios tanto na elaboração, quanto na 

implementação e no acompanhamento das obras após a relocação dos moradores para as 

novas localidades. 

O PROMETRÓPOLE contemplou processos participativos, mas não os fortaleceu de 

forma contínua. Ademais, as famílias atingidas limitaram-se à realização de protestos 

meramente reivindicativos de maneira mais “acomodada”. Não se está aqui difundindo uma 

revolução inconsequente e utópica, mas posturas mais enérgicas no que tange à conquista de 

direitos. 

 À diferença do Saramandaia, moradores da favela Arco-íris, que se encontram 

assentados em espaços mais precários, manifestam o desejo de deixarem o local para esperar 

pela sua casa, dizendo: “que o governo se lembre deles”. É por isto que esses moradores não 

conseguem ir além da conquista das suas necessidades básicas, negociando o que de fato lhes 

convém para melhorar a sua qualidade de vida ainda que não garanta o seu bem-estar, fazendo 

persistir a cultura dependente do Estado. 
“Para falar verdade eu tenho medo de onde vão botar, agora se for onde a menina 
falou eu já conheço pessoas daí, mas eu fico com medo ao pensar onde é onde eles 
vão botar a gente, preparada não tou mas se é para uma casa minha eu vou melhor 
que estar na casa dos outros” (Entrevista, morador, Arco-íris, no 1). 

 
“O futuro de minha família depende do governo para mim vai ser pior porque não 
me há tirado daqui por causa de bandidos” (Entrevista, morador, Arco-íris, no 4). 

 
Destarte, existem lideranças nestas localidades que buscam a mobilização, mas estes 

processos precisam da participação de todos os envolvidos. As localidades possuem um 
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histórico de lutas pela reivindicação de seus direitos e por isso hoje a BHRB é alvo de 

diversos programas de habitação.  

Contudo, o Programa ainda continua incipiente e reduzido a intervenções simplistas, 

pois seu foco principal é a habitação como estrutura física, relegando a segundo plano as 

demais dimensões - sociais, econômicas e ambientais - que dizem respeito à habitabilidade na 

direção da sustentabilidade. 

 

4.3. Gestão sustentável da habitabilidade na Bacia Hidrográfica do Rio Beberibe 

 

 No Brasil, existe uma série de instrumentos desenhados potencialmente para controle, 

conservação e recuperação ambiental. Dentro de tais instrumentos, na área de ordenamento 

territorial, destaca-se o Plano Diretor cuja função principal é orientar o desenvolvimento e 

planejamento obrigatórios para cidades com mais de 20.000 habitantes, devendo conter as 

diretrizes para os múltiplos aspectos do desenvolvimento do município, priorizando as áreas 

econômica, social e ambiental, no âmbito da sua relação com a política habitacional. Quanto 

aos meios para operacionalização do Plano Diretor, encontra-se o Plano de Bacia Hidrográfica 

que reconhece a bacia hidrográfica como unidade básica de gestão (BRAGA, 2009). 

 Na BHRB, com a participação do setor público e da sociedade civil organizada, 

desenvolve-se uma série de intervenções com o intuito de propiciar o desenvolvimento 

sustentável e o melhoramento da qualidade ambiental da Bacia. Assim, identifica-se uma série 

de processos de suporte à gestão da BHRB como projetos de requalificação, programas de 

habitação, políticas públicas (alguns descritos nos capítulos 2 e 3) de iniciativa pública e 

privada.  

 Projetos como o PROMETRÓPOLE são programas de infraestrutura dirigidos às 

populações vulneráveis localizadas ao logo da BHRB nos municípios de Recife e Olinda, 

sendo chave na requalificação da área e no melhoramento da qualidade de vida e do bem-estar 

das localidades em condições precárias do Rio Beberibe.  

 Outras obras de infraestrutura desenvolvidas pelo PROMETRÓPOLE ([2012]) em 

prol da gestão ao longo da Bacia do Beberibe, além das já mencionadas no trabalho, mas 

também importantes na requalificação ambiental de áreas da Bacia foram: a urbanização e 

requalificação do “Canal do Jacarezinho”, contemplando o reassentamento das famílias 

retiradas do canal, revestimento, esgotamento sanitário, implantação de sistema de drenagem, 

abastecimento de água, pavimentação das ruas do entorno; a setorização do abastecimento de 

água em Elos Alto do Céu e Sítio Histórico de Olinda, que contemplou uma série de 
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adequações e obras nesse setor para solucionar a problemática de abastecimento de água; o 

projeto da Estação de Tratamentos de Esgotos (ETE) Minerva, consistindo na construção de 

um módulo (de seis), beneficiando 25.563 habitantes de áreas em Passarinho (UE 17 Olinda) 

e Dois Unidos (UE Recife); e finalmente a construção do Terminal de Ônibus de Passarinho 

em Olinda, brindando melhores condições de segurança aos usuários na área. 

 O conjunto das obras supramencionadas, seguramente, contribuirá para o 

desenvolvimento das populações que moram também nas localidades abordadas nesta 

dissertação; senão direta, pelo menos indiretamente.  Isso se obedecerem aos seus próprios 

princípios relacionados com a legislação ambiental existente no Brasil. 

 No entanto, estas ações têm sido insuficientes perante a grande problemática 

socioambiental, que é produto da lógica do desenvolvimento geográfico desigual reforçadores 

da fragmentação socioespacial da bacia/cidade. Diante deste contexto, surgiram parcerias com 

o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Governo Federal, através de 

intervenções nas áreas de habitação, iluminação púbica, pavimentação, drenagem, 

abastecimento d'água, saneamento integrado e revitalização do Rio, e outros projetos que 

visam à urbanização e ao melhoramento da área (BRASIL, [2008a]). 

 Atualmente, o Governo Federal, em parceria com as prefeituras de Recife e Olinda, 

por meio de suas diversas instituições, vem aportando recursos e implementando projetos de 

urbanização a partir do PROMETRÓPOLE.  Isso além de outros projetos de requalificação do 

Beberibe dirigidos às populações que se localizam em suas margens, como mecanismo para 

requalificar ambientalmente o Rio, dando melhores condições de vida e bem-estar às 

populações, promovendo assim sua inclusão social. 

 A figura 58 é um exemplo do trabalho na dragagem do Rio como uma forma de 

contribuir para a requalificação da BHRB. 
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Figura 58.  Dragagem do Rio Beberibe 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 27 de novembro de 2014. 
Nota: Favela Arco-íris 

 
Outro projeto de habitação identificado na área próxima das localidades Saramandaia e 

Arco-íris, é o Conjunto Habitacional Peixinhos - 1 e 2-  que tem como objetivo a construção 

de 720 unidades residenciais (figura 59), continuando a contribuir na gestão da BHRB. 

 

 
Figura 59.  Programas de Urbanização 

Fonte: BAUTISTA, Diana. 05 de dezembro de 2014. 
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No entanto, estas políticas públicas de habitação enfrentam diversos desafios. Assim, 

na tentativa de interpretar os diversos testemunhos dos atores sociais, analisa-se o gráfico 20, 

em que fica claro que o grande “desafio” das “políticas públicas” é “melhorar” as “condições” 

de vida da “gente”, das “comunidades”, das “famílias”.  Nos depoimentos destaca-se que:  
“[...] a gente não dá condições das pessoas saírem desse ciclo cultural. Mas não é 
cultural no sentido de produção cultural, é da cultura mesmo de ser [...] morava 
numa casa de papelão e não tinha dinheiro pra dar comida para minha família, eles 
passam para uma casa estruturada com o mesmo pensamento. Não expandem. 
(Entrevista, ator social, no 8). 

 

Gráfico 20.  Desafios das políticas públicas - Atores sociais 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
Nesse sentido, as palavras mais frequentes foram: “melhorar” “condições” de 

“emprego”, “assistência” para eles “sair” desse “ciclo” de pobreza, investir em “escolas”, 

creches para “crianças” menor de 4 anos.  Portanto, evidencia-se que no conjunto dos desafios 

propostos estão, fornecer melhores condições na área social, econômica (emprego), 
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educacional e de saúde.  Além destes desafios, existem outros pontos a serem trabalhados 

como: 
“[...] acho que os apartamentos deveriam ter fiscalização para que eles não vendam, 
e questão de conservação” (Entrevista, ator social, no 1). 

 
 A fala anterior faz referência ao controle e à fiscalização como instrumentos para 

evitar que os imóveis sejam repassados, evitando a especulação na área.  Isso porque esta 

prática é forte, principalmente, no momento do cadastro das populações quando são 

beneficiadas pelos projetos habitacionais.  Outra questão foi que:  
“A melhora que tem que ser controle de natalidade nas favelas, porque é um 
absurdo, as mães têm muitos filhos e assim vão ficando dentro de casa filhos, netos e 
aí vem bisnetos aí ficam naquela vida pobre não saem disso não tem condições” 
(Entrevista, ator social, no 6). 

 
Nesta área, no âmbito das falas, as pessoas admitem que há programas de promoção e 

prevenção do controle da natalidade, embora ainda seja insuficiente. 

Complementando os depoimentos anteriores, apresenta-se os desafios que os 

representantes do PROMETRÓPOLE ressaltam, com sua experiência de participação na 

implementação de políticas públicas habitacionais.   

Assim, o gráfico 21, destaca que há dentro de seus principais alvos, as “famílias”, 

“população” “comunidade”, as quais precisam da construção de “políticas” que “não” só 

promovam a implementação de “infraestrutura”, mas também o fortalecimento de 

“programas” e projetos “sociais”.  Os representantes ressaltam a conquista na consecução do 

melhoramento na infraestrutura pública e de moradia, como forma para alcançar o 

desenvolvimento com a melhora das condições de vida destas populações na direção da 

qualidade de vida e do bem-estar. No entanto, destacam que estas políticas precisam de maior 

investimento “econômico” para cobrir e fortalecer as demandas sociais.  Também, no 

conjunto dos desafios, acha-se a manutenção das populações relocadas nas suas novas 

moradias, pois em muitos casos, as famílias terminam vendendo ou alugando os imóveis 

recebidos e voltando para seus espaços anteriores. 
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Gráfico 21.  Desafios das políticas públicas - representantes PROMETRÓPOLE 

 
Fonte: Pesquisa de campo, realizada no segundo semestre do ano 2014. 

 
 Diante do exposto, julga-se importantes avanços ocorridos na gestão BHRB pelo 

PROMETRÓPOLE, através da implementação de projetos de habitação, os quais 

conseguiram em certa medida, a melhoria de parte das condições de vida das populações de 

baixa renda.  No entanto, é importante rever os procedimentos concernentes à sua 

implementação a fim de garantir a qualidade das ações, integrando as diversas dimensões 

social, econômica e ambiental, necessários ao pensar e praticar a complexidade. 

 Somente assim é que se terá condições de concretizar a habitabilidade de que, pensado 

e praticado interdisciplinarmente, possibilitará o verdadeiro desenvolvimento sustentável. 
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CONCLUSÕES 

 

À luz da análise da natureza real do PROMETRÓPOLE, a partir da sua dimensão da 

habitação atrelada à promoção da qualidade de vida e do bem-estar das populações de baixa 

renda em duas localidades do Recife, pode-se notar que houve avanços evidentes. Isso tanto 

no que concerne ao acesso à habitação – bem desejado por todos na cidade – quanto à 

permanência dos moradores na mesma área da cidade em que moravam anteriormente. 

O PROMETRÓPOLE, assim, pode ser considerado como uma experiência de política 

pública exitosa do ponto de vista físico. Em princípio, é melhor morar em novos Conjuntos 

Habitacionais do que em barracos ou palafitas em condições insalubres e precárias de moradia 

às quais estavam sujeitas as populações pobres situadas nas margens do rio Beberibe. E isso 

ainda mais quando se prevê, paralelamente, a realização, também, de obras de saneamento 

básico, água, energia elétrica, pavimentação, drenagem, entre outras.  Isso, também, foi 

confirmado pela maioria dos entrevistados – gestores públicos, lideranças comunitárias e 

moradores.  

O problema do Programa abordado reside no fato que, após a implantação do projeto 

de habitação, as melhorias foram incipientes, não promovendo a qualidade de vida e o bem-

estar, ou seja, a sustentabilidade ambiental devida às famílias atingidas. Isso acontece, 

principalmente, porque ainda se pensa e prática as políticas públicas de maneira cartesiano-

linear, não atingindo, sua complexidade inerente à problemática habitacional no Brasil, por 

meio de procedimentos interdisciplinares. 

Neste sentido, faz-se uma crítica ao pensamento tradicional economicista, capitalista, 

frente às alternativas para responder aos problemas das populações de baixa renda incluindo 

os pobres, materializando-se na falta de qualidade das estruturas construídas (casas, esgoto 

sanitário, espaços de lazer, etc.), além da falta de implementação e fortalecimento das 

dimensões de saúde, educação, segurança, contemplados nos diagnósticos integrados no 

âmbito do PROMETRÓPOLE.   

Ao privar as populações pobres do acesso, com qualidade, aos serviços públicos 

essenciais ao processo de desenvolvimento sustentável humano, termina-se privando-as, ao 

mesmo tempo, das suas liberdades “políticas”, “facilidades econômicas”, “oportunidades 

sociais”, dentre outras, que afetam, por sua vez, a mudança das suas condições de vida. 

Para isso, deve-se aprimorar o diálogo entre o Estado (PROMETRÓPOLE) e as 

populações atingidas que solicitam a revisão das ações do Programa, visando à sua necessária 

correção para retomar os rumos do desenvolvimento efetivamente sustentável.  Daí as 
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palavras proferidas com maior frequência pelos entrevistados terem sido as seguintes: 

“famílias”, “gente”, “comunidade”, “PROMETRÓPOLE”, “melhorar”, “morar”. 

O PROMETRÓPOLE deve ser, portanto, implementado em conjunto com a sociedade 

em uma perspectiva dialógica entre Estado e sociedade, ciência e saberes populares etc., 

consolidando a democratização da gestão da BHRB. No entanto, isso só pode acontecer se as 

populações atingidas pelo Programa estiverem devidamente organizadas, mobilizadas e 

atentas no que se refere à necessidade de continuarem lutando para fazer valer seus interesses. 

 Somente assim, as políticas públicas no Brasil poderão libertar-se do seu quadro 

isolado e limitado, bem como da sua cultura de des-envolverem-se de maneira fragmentada e 

pontual. Isso, principalmente, visando a assumir a cultura efetivamente diferente da inter-

relação e abrangência, desenvolvendo posturas interdisciplinares capazes de abarcar a 

complexidade dos problemas vividos pelo conjunto das populações na cidade. 
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