
 
 

 
 

 
 
 
  



 
 

 
 

 
ANA SUASSUNA FERNANDES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZEIS E MORADIA: 

UMA ALTERNATIVA FORMOSA 

PARA BRASÍLIA TEIMOSA? 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Mestrado 
Profissional em Gestão Pública para o 
Desenvolvimento do Nordeste – MPANE, 
Turma VII em 28 de Outubro de 2010, 
como requisito parcial à obtenção do Grau 
de Mestre em Gestão Pública – sob a 
orientação do Professor Doutor José 
Raimundo de Oliveira Vergolino 
 

 

 

Recife,outubro de 2010 

  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação de Mestrado: 

 

Ao meu pai,Alcides,pelo exemplo de determinação e trabalho ao longo de 

seus 90 anos. 

A minha mãe, Beta, pela dedicação à família e firmeza na nossa educação. 

Ao querido Carlos, pelo apoio incondicional e, 

Aos meus amados filhos, filha, noras e netos Gabriel,Taciana, André, Maria 

Eduarda, Davi, Maria Luiza, Rita, Adelino, Heloiza, Raphael e Felipe, 

pela felicidade em tê-los. 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

À Secretaria das Cidades de Pernambuco pela oportunidade de vivenciar como 
gestora e como técnica o Programa de Habitação em curso no estado; 

Ao secretário Humberto Costa, pelo exemplo de compromisso, pela confiança e 
ensinamentos políticos na gestão pública; 

A Carlos Cunha, Josué Honório, Morena Antunes, Marília Oliveira, Ana Gama, 
Lourdinha Campos, Sueli Araújo, Fernando Guilherme,Jamerson Almeida, Henrique 
Câmara, Bernardo Beltrão, Sylvana Alcoforado, Suzana Wanderley, pelos apoios 
técnicos  ao longo das jornadas de trabalho; 

 Aos colegas da Secretaria das Cidades que direta ou indiretamente contribuíram 
para a realização deste trabalho; 

Aos colegas da Prefeitura do Recife e da CEHAB, Pedro Cavalcante, Aderbal 
Azevedo, entre outros, que puderam com preciosas informações enriquecer e 
aprofundar esta pesquisa; 

A todos os entrevistados e entrevistadas que anonimamente contribuíram de 
maneira decisiva aos propósitos desta dissertação; 

A todos os professores do Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 
Desenvolvimento do Nordeste, em especial a professora Sylvana Brandão de 
Aguiar, pela cuidadosa orientação metodológica, fundamental ao projeto de 
dissertação. 
 
Ao professor José Raimundo de Oliveira Vergolino, pela dedicação na orientação 
desta dissertação de Mestrado. 
 
Para concluir, aos funcionários do Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 
Desenvolvimento do Nordeste e aos colegas da turma VII, pelos intenso e caloroso 
convívios, neste período de aprendizado. 
 

  



 
 

 
 

 

RESUMO 
 

 

A participação da sociedade na política da habitação cresce em importância na 
agenda pública dos gestores das três esferas de governo, em razão da retomada 
dessa política no Brasil, neste início do século XXI. No Recife, e particularmente nas 
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, os padrões de habitabilidade e a falta 
do controle e o uso do solo urbanos se apresentam críticos, sob a ênfase do 
adensamento e autoconstrução habitacionais. Em Brasília Teimosa, locus desta 
pesquisa, e primeira ZEIS criada na década de 1980, é percebida a alta valorização 
do solo, pela suas localização estratégica e paisagem. Nesta dissertação, se analisa 
a produção por moradias de interesse social autoconstruídas e verticalizadas de 
maneira espontânea pelos seus moradores, e a proposta da gestão municipal do 
Recife para esta ZEIS, de modo a realizar o desenvolvimento urbano equilibrado 
dessa área. Sem perda do referencial histórico no surgimento e no adensamento 
territorial, entre os anos 80 e início desta década, a pesquisa tem por objetivo 
principal investigar os instrumentos que a municipalidade poderá usar na  melhoria 
dessa habitabilidade. Fundamenta ainda os marcos teóricos sobre o 
desenvolvimento econômico das cidades, a política de habitação de interesse social 
e a autoconstrução, por meio de autores como Singer (1977 e 2002), Santos (2008), 
Freyre (2006), Gonsalves de Mello (2001), Castells (2009), Cardoso (2008), Arretche 
(1999), Lubambo (1991,1998 e 2000), Bonduki (2004), Maricato (2001), Lima (2005), 
Vergolino (2007), entre outros. Afora isto, busca por meio dos instrumentos legais e 
administrativos que a gestão pública possui, propor pactos sociais e diretrizes  que 
poderão causar mudanças na qualidade urbana desse adensamento e da 
autoconstrução espontânea. Metodologicamente a pesquisa foi fundamentada na 
coleta secundária da literatura, mapas e dados da cidade. Posteriormente, por meio 
de 12 entrevistas abertas dirigidas aos moradores, urbanistas, gestores e lideranças 
políticas, identificar os principais instrumentos que contribuam qualitativamente para 
proposições de mudança na gestão dessa ZEIS. Estas apontam para a defasagem 
entre os instrumentos atualmente em prática pelos gestores e os moradores, criando 
uma distância perversa à vivência nessa área. Dentre os resultados das pesquisas 
alguns apontam a necessidade de construir pactos de convivência para que surjam 
oportunidades por moradias adequadas aos padrões de habitabilidade hoje exigidos 
pelos próprios moradores, bem como a permanente e contínua necessidade por 
investimentos na infraestrutura urbana na ZEIS de Brasília Teimosa.   
 

Palavras Chaves: Habitação de Interesse Social, Zona Especial de Interesse 
Social, Autoconstrução espontânea verticalizada, Gestão Pública. 
 

 

   



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 

 

The participation of society in housing policy grows in importance on the public 
agenda of the three spheres of government, due to the resumption of that policy in 
Brazil in the XXI century. In Recife, and particularly in the Special Zones of Social 
Interest - ZEIS, the patterns of housing and the lack of control and use of urban land 
have presented critical emphasis in the  face of consolidation and self-constructed 
housing. In Brasilia Teimosa, the locus of this research, and the first ZEIS which was 
created in the 1980s, the high value of the land is known, because of  its strategic 
location and also because of the landscape. This  study analyzes the production of 
housing of social interest and self-construction dwellings which are  spontaneously 
and vertically built by its residents. This study  also analyses  the proposal  from the 
municipal administration of Recife for this ZEIS in order to achieve a balanced urban 
development in this area. Without the lack of of historical reference to the emergent 
and consolidation planning, between the 80s and early this decade, this study 
investigates the tools that the municipality can improve to achieve better housing. 
This study also evaluates the  theoretical bases on the economic development of the 
cities, the housing policy of social interest and self-construction, through the works of 
Singer (1977, 2002), Santos (2008), Freire (2006), Gonsalves de Mello (2001) 
Castells (2009), Cardoso (2008), Arretche (1999), Lubambo (1991,1998 and 2000), 
Bonduki (2004), Maricato (2001), Lima (2005), Vergolino (2007), among others. In 
addition, we have searched  with the aid of the legal and administrative tools  which 
are made available by the public management to propose social pacts and policies 
that may result in changes in the quality of urban density and spontaneous self-
construction. Methodologically, the research was based on a secondary literature 
search, maps and data of the city. Subsequently,12 open interviews were arranged 
with residents, city planners, local board leaders, and policy makers in an effort to  
identify the main instruments that can potentially and qualitatively contribute to the 
proposals for change in the management of this ZEIS.  The study data  suggest a 
gap between the instruments which are currently in practice by local board members 
and residents, increasing the difficulties and the risks of their existence in this area. 
The study also highlights the need of  building covenants  to be created so that 
opportunities arise for adequate housing  standards which are required today by the 
residents themselves. The study also highlights  a permanent and ongoing need for 
investments to be made in the urban infrastructure in Brasilia Teimosa’s ZEIS. 
 

Keywords: Social Housing, Special Zone of Social Interest, Self-Building, 
spontaneous housing vertical, Public Management. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A habitação envolve interfaces complexas que dependem das vontades 

coletiva e individual, articuladas com outras dimensões das políticas públicas sociais 

e do desenvolvimento urbano. 

Ao se analisar a questão habitacional em relação às demais políticas urbanas 

e, particularmente voltada à população pobre, essas complexidades são ampliadas 

pelas carências em transportes, esgotamento sanitário, abastecimento de água e a 

gestão do solo urbano. 

A moradia por esse prisma, requer então o entendimento do sistema de 

desenvolvimento urbano vigente no Brasil, a partir da Constituição de 1988 e da 

regulamentação do Estatuto da Cidade em 2001, que ao descentralizar 

federativamente a União, os Estados e os Municípios, delegou a estes últimos, 

dentre outras competências, a gestão do uso e ocupação do solo urbano.  

A pouca participação da política habitacional voltada às comunidades pobres 

ao longo de décadas aliada à ineficácia da gestão do uso e ocupação do solo, expõe 

o tecido urbano à desordem, ao descontrole. Estes fatores proporcionaram 

principalmente à população  a busca por alternativas próprias pela permanência no 

lugar, adensando de forma intensiva os territórios das Zonas Especiais de Interesse 

Social - ZEIS1, com a autoconstrução e a verticalização das suas moradias. 

Faz parte desta pesquisa avaliar na primeira ZEIS de Recife, Brasília 

Teimosa, a política pública de Habitação de Interesse Social – HIS, quanto ao uso e 

ocupação do solo urbano, analisar a questão da autoconstrução não assistida e a 

verticalização das suas moradias, para compreender as relações entre o 

crescimento urbano e o desenvolvimento econômico da cidade. 

Este estudo foi estruturado de modo a apresentar  uma introdução contendo 

suas bases teóricas e delimitação, o problema enfocado, a justificativa para 

desenvolvimento da pesquisa, seus objetivos e os procedimentos metodológicos 

utilizados. Seguem-se então, os instrumentos à disposição para o planejamento e a 

                                                            
1 Segundo definido no Estatuto das Cidades (2001,p.156),Guia para implementação pelos municípios 
e cidadãos, realizado pelo Instituto Polis e editado pela Câmara dos Deputados: “Trata-se de um 
produto das lutas dos assentamentos pela não remoção, pela melhoria das condições urbanísticas e 
pela regularização fundiária.” 
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gestão do uso do solo do Município, os planos habitacionais implantados em Brasília 

Teimosa e depois, as diferentes visões dos conjuntos de entrevistados, cujas 

análises, por último, são aprofundadas.   

No Primeiro Capítulo evidencia-se o desenvolvimento econômico das cidades 

e como este interferiu na política por moradia, principalmente destinada aos pobres, 

conhecida no meio técnico e institucional por Habitação de Interesse Social – HIS.  

Na visão dos seus principais teóricos, são descritos como se deu a ocupação 

urbana do Recife e sua dinâmica evolutiva no período dos séculos passado e o 

atual. Seu território carregado de história, apresenta desde a época da colônia 

portuguesa, a influência dos holandeses, o seu ciclo econômico na produção e 

exportação do açúcar, e como este desenvolvimento favoreceu por meio do 

processo migratório do campo – onde o baixo padrão de vida excluia possibilidades 

de se tornar um grande consumidor de serviços - para cidade, acentuou  

disparidades e concentrou as moradias mais insalubres. Em consequência desse 

inchaço, o Recife como de resto do País, passou pelo higienismo, reflexo do 

movimento de transformação social que trouxe como ordem a modernização, a 

limpeza, e o embelezamento, das habitações insalubres, levando populações 

inteiras à periferia, ampliando a situação de vulnerabilidade desse segmento.  

 Em seguida, é descrita como a ação da gestão pública dos seus diversos 

instrumentos e programas, se desenvolveu na produção desse espaço por moradia 

da sua gente, nos dias atuais, principalmente por meio das ZEIS. Estas, foram 

pioneiramente instituídas no Recife por meio da Lei 14.511/83, de 17.01.1983, 

específica de Uso e Ocupação do Solo Urbano, e totalizaram àquela época, 27 

dessas áreas. Por serem assentamentos espontâneos e sem infraestrutura urbana 

básica, recomendava no artigo 14 da mesma Lei Municipal, a necessidade de serem 

estabelecidas normas urbanísticas próprias no interesse de promover a 

regularização jurídica e integração das ZEIS na estrutura formal urbana da cidade. 

 Também são descritos parâmetros e conceitos a cerca da autoconstrução, 

adequação e inadequação das habitações, sob a problemática da verticalização não 

assistida, objeto desta pesquisa. 

No Capítulo Dois são abordadas as opções metodológicas, que com base em 

seus teóricos orientaram conceitualmente a pesquisa, bem como o roteiro e a 

estrutura de entrevistas, que fazem parte deste escopo.  
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A opção adotada para Brasília Teimosa, foi o de estudo de caso, cujo 

conceito está vinculado ao aprofundamento da pesquisa documental-bibliográfica, 

como etapa inicial, para interpretar a realidade e a dinâmica local, a fim de que 

sejam desvendados os pressupostos urbanísticos por moradia popular daquela 

ZEIS. A seguir, para se entender adequadamente o fenômeno social e aprofundar 

esta pesquisa de forma não linear, foram aplicados métodos qualitativos de pesquisa 

a fim de que estivessem cientificamente prestadas contas com respeito às 

evidencias urbanas levantadas.  Por fim, foram acrescidas entrevistas realizadas a 

quatro grupos distintos, utilizando-se para tanto, tópicos guias que pudessem 

aumentar a confiabilidade na metodologia empregada, e fundamentada no 

referencial teórico, quanto aos fins e objetivos de cada grupo de entrevistados do 

estudo. A análise final dos dados coletados, se deu de forma integrada ao conjunto 

das informações, literatura, dados, história, e das entrevistas, por meio de matrizes 

de evidências. Nestas matrizes foram constatadas as condições que atendessem os 

critérios de veracidade, de coerência, de consistência, de originalidade e da 

objetivação da pesquisa. 

O Capítulo Três aborda os diversos instrumentos que compõem o sistema de 

desenvolvimento urbano e que se encontram disponíveis à municipalidade para a 

gestão das ZEIS. Em particular, àquela situada na Zona Sul da cidade, Brasília 

Teimosa, palco de cinco projetos específicos de urbanização e de moradias, em 

épocas distintas. Apresenta sinteticamente por meio do Quadro 03, uma linha de 

tempo onde evidencia a evolução destes instrumentos, no nível da municipalidade, e 

no nível nacional, notadamente o Estatuto das Cidades, que regulamentou o 

importante capítulo do Desenvolvimento Urbano, fato ocorrido após 13 anos da 

Constituição de 1988.  Demonstra-se a frágil estrutura disponível da PCR para 

enfrentamento da política de Habitação de Interesse Social, depois, analisa essa 

mesma política relacionadas às diretrizes do Plano Diretor e ao sistema composto 

pelo PREZEIS, detalhando-se na sequência, o Fundo, o Fórum e sua COMUL, e por 

último, o Orçamento Participativo, instituído pela PCR, em 2002.  

No Quarto Capítulo são descritos os cinco projetos de urbanização da ZEIS 

de Brasília Teimosa, que foram implantados em épocas distintas naquele território: a 

Vila da Prata, em 1982, a Vila Moacir Gomes, em 1986, a Vila Teimosinho, em 1989, 

o Conjunto Residencial Brasília Teimosa em 2003 e o de Requalificação da Orla, 

com a Avenida Brasília Formosa, em 2004. Destes cinco, o único que foi 
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verticalizado formalmente na concepção arquitetônica original, foi o Conjunto 

Residencial Brasília Teimosa, que possui 240 unidades habitacionais, e implantado 

em terreno vizinho à Vila Teimosinho, possui a mesma área: 1,3 ha. Estes projetos 

representam o esforço realizado ao longo desse tempo, pelos moradores, pelas 

entidades apoiadoras como ONG’s, e pelas diversas gestões da municipalidade. 

Entretanto, se observados apenas pela ótica quantitativa de intervenção local, 

representam pouco mais de 20% do total das moradias do território, que são de 

5.168 unidades habitacionais, como demonstra este estudo. Pode-se afirmar que 

necessariamente novos instrumentos de gestão pública devem ser apostos neste 

território, de forma permanente, à exemplo das operações urbanas consorciadas que 

além de estarem previstas no Estatuto da Cidade, ainda são pouco exploradas, o 

que poderá trazer novas capacidades à gestão municipal. Também são detalhados 

os aspectos das moradias autoconstruídas e que em razão da ausência da 

fiscalização e da gestão pública, no controle sobre o adensamento do solo urbano, 

resulta na verticalização não assistida, destas mesmas habitações.  

O Capítulo Cinco apresenta o resultado dos estudos contendo as 12 

entrevistas episódicas, realizadas com os quatro grupos distintos (ver Apêndices 

A,B,C e D). Estes se constituem dos moradores de Brasília Teimosa, dos políticos 

do Recife, dos gestores públicos da Prefeitura do Recife e dos especialistas 

urbanistas, trazem ao conteúdo desta dissertação, uma contribuição determinante ao 

objeto de pesquisa. Estas entrevistas trazem gravadas, no conteúdo das perguntas, 

focos distintos e centrais ao tema do estudo. Enfatiza, dependendo do grupo a que 

pertence, assuntos  da vida cotidiana do entrevistado ou  da entrevistada, os tópicos 

mais relevantes que possam ser explorados de forma a confirmarem ou não, as 

diversas variáveis do estudo. Desta forma,são então apresentadas as matrizes de 

evidências, por meio de quatro Quadros (05, 06, 08 e 09), os quais resumem as 

opiniões dos entrevistados quanto aos aspectos positivos  e negativos, e suas 

potencialidades e fragilidades, respectivamente. O antagonismo apresentado nestas 

sínteses, trouxe às evidências da pesquisa, um material muito rico e amplo, 

refletindo o espectro desejado de opiniões, quanto às políticas públicas de 

Habitação de Interesse Social e quanto à gestão de uso e ocupação do solo urbano 

de Brasília Teimosa, confirmando a dimensão do problema apontado, das moradias 

verticalizadas e autoconstruídas, sem assistência técnica. 
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Por último, são formuladas as Conclusões contendo as evidencias 

encontradas para responder a pergunta central de pesquisa: Quais os investimentos 

em infraestrutura urbana e da gestão pública podem evitar ocupações ou usos 

indevidos nas moradias de Brasília Teimosa? Estas evidências referem-se à 

necessidade imperiosa em realizar o desenvolvimento urbano integrado à habitação 

na ZEIS, e que as promoções da política, urbana, econômica e social, são 

elementos fundamentais naquele território, para proteção e permanência dos seus 

moradores de forma contínua, face às pressões imobiliárias.A atualização dos  

instrumentos legais e institucionais para integrar os diversos sistemas de gestão 

democrática, se faz urgente para enfrentamento das mudanças ocorridas nesta 

década, e reafirmam ganhos de caratér social e de pertencimento ao lugar, dos seus 

moradores. Realizar o enfrentamento desse grande problema requer como 

demonstram os Quadros 08 e 09 das potencialidades e fragilidades, novas 

institucionalidades e pactos que viabilizem e requalifiquem aquele rico território onde 

são demonstrados por meio dos discursos de todos os entrevistados, os altos 

valores locacionais e ambientais de Brasília Teimosa. 
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CAPÍTULO 1 
DINÂMICA URBANA E ECONÔMICA DO RECIFE: BASES TEÓRICAS E 
CONCEITUAIS 
 

 

O estabelecimento da divisão do trabalho entre a cidade e o campo é um 

processo longo, que depende em última análise, do ritmo de desenvolvimento das 

forças produtivas urbanas. Estas forças multiplicam e incorporam à sua economia, 

criam e inovam por meio de novas tecnologias, novas vantagens competitivas 

urbanas, como por exemplo, os deslocamentos dos trabalhadores do campo às 

indústrias. Santos, no Manual de Geografia Urbana (1981, p.24), sobre as formas do 

êxodo rural, diz que são múltiplas as determinantes desse fenômeno. 

Dentre estas, as principais são aquelas de ordem econômica, em função do 

desequilíbrio entre os baixos preços praticados dos produtos agrícolas exportados 

em relação aos produtos industrializados. Estes fenômenos aconteceram a partir da 

Segunda Guerra Mundial, em países subdesenvolvidos da América Latina. 

Outros fatores como o problema da distribuição da propriedade e os 

progressos no campo educacional também contribuíram para acelerar o processo do 

êxodo rural, bem como as modificações da estrutura do consumo, fez com que o 

camponês empregasse apenas uma pequena parte de sua renda nos investimentos 

agrícolas. 

Santos (1981) afirma ainda que: 

 

As características da urbanização e do êxodo rural podem 
levar-nos a entender como a população urbana se distribui e os 
tipos de urbanização encontrados nos países 
subdesenvolvidos (SANTOS 1981, p.26). 
 

 

Os padrões da urbanização no Brasil, em particular no Recife, antiga colônia 

de Portugal e posteriormente dominada pela Holanda, seguiam aqueles critérios 

estabelecidos pelos países colonizadores, como explicitado por Santos: 
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[...] quase sempre criava-se um centro, geralmente um porto, 
que assegurava as ligações entre colônia e metrópole e nela se 
concentravam as funções comerciais e administrativas. 
Essa raiz histórica não perdeu sua força nos países agora 
independentes, e seus efeitos se prolongam para além das 
circunstancias que lhe deram origem. Daí o crescimento 
cumulativo das grandes cidades. Nessas cidades maiores a 
população cresce mais que nas demais cidades do país, 
fenômeno tanto mais sensível quanto a urbanização é mais 
recente (SANTOS 1981, p.28). 

 

 

Recife teve o seu desenvolvimento urbano calcado nas origens portuguesa e 

holandesa, com uma preponderância pela última.Como observado por Gonsalves de 

Mello (2001), no capítulo sobre os holandeses. 

 

Sérgio Buarque de Holanda notou essa diferença entre a 
colonização portuguesa e a ocupação holandesa: enquanto no 
Brasil português a defesa urbana era por vezes um sério 
problema devido à escassez de habitantes, a população sendo 
na maioria rural, no Pernambuco holandês, deu-se exatamente 
o contrário2 (Gonsalves de Mello 2001,p.128). 

 

 

Continua ainda Gonsalves de Mello (2001,p.237), confirmando a assertiva 

quanto ao caráter do urbano holandes sobre os interesses agrários portugueses: 

 

Quando os holandeses chegaram a Pernambuco encontraram 
aí uma sociedade já formada e com características definidas. 
Como base econômica, a lavoura canavieira, abrangendo uma 
longa faixa de terra ao longo da costa e à “ margem das 
ribeiras”. Estendendo-se da Paraíba a Porto Calvo, ao Sul. E 
com seus núcleos principais no vale do rio Capibaribe na zona 
já então chamada de “várzea do Capibaribe”- e nas regiões de 
Goiana, Ipojuca, Serinhaém e Rio Formoso, a grande zona 
açucareira de Pernambuco, onde - pode afirmar-se – se formou 
a civilização brasileira. E, como base social, o patriarcalismo 
agrário escravocrata. Os senhores de engenho os dominadores 
da vida econômica, social e política da Capitania. 
 

  
                                                            

2 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil,cit.,p.54 e 56 
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Ainda enfatizando o aspecto urbanístico da moradia no período holandês, 

assim retratava Gonsalves de Mello (2001, p.130): 

 

O tipo de casa urbana manteve-se o mesmo da Holanda, na 
forma de sobrados, às vezes transformados em sobrados-
cortiços e sobrados-bordéis, acrescenta Gilberto Freyre. E os 
documentos por nós agora examinados só fazem confirmar 
essa sua generalização. 
 

 

A localização geográfica do Recife, acentuada pelas suas águas fazem a 

cidade desenvolver em faixas estreitas de terra, acentuando as tipologias dos 

sobrados, como observado por Freyre (2006,p.272): 

 

No Recife, sendo a cidade socialmente uma ilha e fisicamente 
um meio-termo entre ilha e península, o sobrado quase sem 
quintal se impôs. Questão de espaço que era pouco. O 
sobrado fechado dentro de si mesmo,às vezes com a frente, 
outras com o “traseiro”- como se diz em documentos do século 
XVII – para o rio, foi o tipo de habitação ecológica. Sobrado 
magro, vertical. Às tradições de arquitetura holandesa, que 
condicionaram o desenvolvimento do Recife, parecem ter se 
juntado imposições de natureza ecológica para consagrarem 
aquele tipo de casa mais estreito e magro como que em 
harmonia, também, com um tipo mais estreito e mais magro de 
homem...” 

 

 

Mais adiante, acrescenta ainda Freyre (2006, p.273), que as condições de 

topografia e solo da cidade, fizeram com que o Recife se desenvolvesse a partir dos 

empreendimentos das pontes de Nassau, para fora do istmo, como  descrito a 

seguir: 

 

Nassau empenhou-se na urbanização mais inteligente do 
Recife – encarregando da tarefa um dos seus melhores 
técnicos, Peter Post. E um dos maiores benefícios que fez à 
cidade foi o de ter dotado de pontes: para a época, talvez, as 
pontes tecnicamente mais adiantadas da América tropical. As 
primeiras pontes paleotécnicas que houve no Brasil. Com elas, 
parte da população passou-se da quase-ilha do Recife para a 
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ilha de Antônio Vaz, onde só havia um convento de frades e 
algumas palhoças de pescadores.O problema de habitação, 
sem esse desafogo, teria se tornado um horror. Sobrados 
estreitíssimos e, dentro deles, um excesso de gente. 

 

O mapa antigo (Figura 01), como o de James Fox de 1907, aponta a 

ocupação do Recife e como a cidade evoluia nesse período, onde é possível 

visualizar a área, à esquerda, que passou pelo processo de aterramento, que 

originou Brasília Teimosa. 

 

Figura 01: Planta da Cidade do Recife, publicado em 1908 – Reduzido dos 

Levantamentos feitos por Sir Douglas Fox e sócios & H. Michell Whitley (membros 

do Instituto de Engenheiros Civis de Londres – 1906). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Um Recife Saturnino: Arquitetura, Urbanismo e Saneamento, 2010. 
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Quanto à tipologia das habitações da população pobre, e de como o processo 

da urbanização sucedeu no Recife, os aspectos vão, segundo Freyre (2006, p.298), 

da palhoça influenciada pelos índios, aos mocambos de origem africana, e a opção 

do proletariado urbano de estilos de vida mais europeus, pelos cortiços. 

À época do Brasil Colônia, lembra ainda Freyre (2006, p.312) que, 

 

Nunca nos devemos esquecer da influência do mouro através 
do português, nem a do do mulçumano através do negro, no 
sentido da higiene do corpo e da casa nas cidades do Brasil. 
Foi ela que atenuou a falta de higiene pública, em burgos 
imundos e tão-à-toa que a limpeza das ruas, dos quintais, das 
praias, dos telhados esteve, por muito tempo entregue quase 
oficialmente aos urubus ou às marés. Com a mesma 
regularidade burocrática a maré subia e lavava a imundície das 
praias; às vezes alagava, como ainda hoje alaga, aldeias 
inteiras de mucambos ou palhoças. 

As praias, nas proximidades dos muros dos sobrados do Rio de 
Janeiro, de Salvador, do Recife, até os primeiros anos do 
século XIX eram lugares por onde não se podia passear, muito 
menos tomar banho salgado. Lugares onde se faziam 
despejos; onde se descarregavam os gordos barris 
transbordantes de excremento, o lixo e a porcaria das casas e 
das ruas; onde se atiravam bichos e negros mortos.“Praia” 
queria dizer então imundície. O rio é que era nobre. Muita casa-
grande de sítio, muito sobrado de azulejo, no Recife todo o 
casario ilustre da Madalena – que hoje dá as costas para o rio 
– foi edificado com a frente para a água. 

 

 

Caracterizada por uma evolução urbana ao longo de séculos, na produção e 

exportação do açúcar, e na sua condição de porto, o Recife pode ser analisado 

como a seguir, por Santos (1981),  em que a interpretação sobre o espaço urbano, 

sua evolução e migração, estão fortemente associados aos conceitos de 

desenvolvimento econômico e do movimento de urbanização. E mais, a urbanização 

vinculada com a industrialização atual e com a produção artesanal do passado, são 

o reflexo dessa associação. 

Estudos geográficos tradicionais conceituam as cidades por funções 

(administrativas, comerciais, serviços, industriais) e por seu grau de evolução. 

Santos (1981, p.74), acrescenta que a estas funções, novas induções atraem para 

as cidades tornarem-se a sede dos poderes constituídos. Nestes espaços, por 
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serem continuamente pressionados a uma proximidade de uma liderança, tornam-se 

foco de um crescimento perverso, que alguns casos são expostas à riscos, pela falta 

de integração de setores econômicos. Cita que o desaparecimento de uma função 

hegemônica pode suscitar uma deterioração, como aconteceu a Manaus, depois do 

ciclo da borracha. 

Trazendo outro teórico do processo econômico e o quanto este influenciou no 

meio urbano em Pernambuco, Singer (1977), afirma que o estado viveu no início do 

século XX, e que guarda uma semelhança com o de Manaus, como configurado, a 

seguir: 

 

Em Pernambuco, apesar da abertura de novas frentes de 
trabalho nas indústrias e a revolução na produção em larga 
escala da cana de açúcar, estes processos se apresentam de 
forma contraditória. De um lado, a forte restrição à terra pelas 
usinas, com o aumento da mecanização e por outro a mão de 
obra pouco qualificada para as fábricas, faz com que os 
salários apenas sejam supridos apenas pelas condições 
mínimas de sobrevivência nas cidades, vivendo à margem da 
economia do mercado (SINGER 1977, p.318). 

 

 

Singer ainda define que, 

 

A cidade, para poder subsistir tem de dominar o campo, para 
dele extrair um excedente. Este domínio pode ser político, 
incluindo-se neste conceito a dominação ideológica (SINGER 
2002, p.96). 

 

 

Os padrões urbanísticos do Recife apresentam-se como os de uma cidade 

portuária, semi-radial, em expansão aos caminhos dos antigos engenhos de cana de 

açucar, como assim demonstra Singer (1977): 

 

A base econômica da colonização de Pernambuco foi a cultura 
da cana e a fabricação de seus derivados, principalmente o 
açúcar para a exportação...  
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O açúcar fabricado nos engenhos, era concentrado em Olinda 
e transportado pelas águas do Beberibe ou por terra até Recife, 
de onde era embarcado para os mercados de além-mar[...] 

Em 1630, os holandeses, após tentativa fracassada na Bahia, 
empreenderam a conquista de Pernambuco, a mais rica colônia 
açucareira de Portugal. O fato teve grande significado para a 
história de Recife, pois os holandeses, em 1631, evacuaram 
Olinda e a incendiaram, transferindo a população para Recife, 
que a partir deste momento se torna o centro de todo Nordeste 
açucareiro [...] 

Com Nassau, em 1637, se inicia a urbanização de Recife assim 
descrita por Josué de Castro: “Começou o novo governador por 
ir habitar a Ilha de Antonio Vaz, sendo, sob sua orientação, 
traçado e iniciado um plano urbano da ilha, para levantamento 
da cidade, que os Conselhos Políticos decidiram chamar de 
Mauritzstadt, em homenagem ao seu fundador. Essa área 
passou a ser o centro cívico do núcleo urbano, situação que 
hoje ocupa na estruturação funcional da cidade do Recife 
(p.101) [...] (SINGER 1977,p.271-272) 

 

 

Mais adiante, continua Singer: 

 

Os holandeses não procuraram intervir na cultura da cana nem 
no fabrico do açúcar. Interessava-lhes apenas assegurar-se o 
seu comércio. Daí o carater nitidamente urbano da colonização 
holandesa, do qual se beneficiou Recife, em contraste com o 
predomínio agrário na colonização portuguesa, cuja ênfase se 
colocava na ocupação da terra e sua exploração (SINGER 
1977,p.274). 

 

 

Durante os séculos XVII e XVIII, e até o início do XIX, a posição nordestina, 

em particular pernambucana, no mercado internacional da indústria açucareira não 

mudou significativamente, até a entrada da concorrência da produção do açúcar das 

Antilhas, do açúcar de beterraba da Alemanha e do mercado do algodão. O ciclo 

relativamente curto da cultura do algodão entretanto, muda o cenário da 

monocultura da cana do açúcar em Pernambuco e no Recife, cuja dinâmica 

depende do comércio externo.   
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Para abrigar a vasta população que se desloca então às cidades, no final do 

século XIX, em face da expansão industrial mundial, o crescimento urbano faz com 

que acarrete demandas inéditas até então, por moradias, transporte e demais 

serviços urbanos, como iluminação pública e saneamento, caracterizando o 

“inchaço” como conceituado por Freyre ( in SINGER 1977, p.331). 

O Brasil, como os demais países da América Latina, apresentou intenso 

processo de urbanização, especialmente na segunda metade do século XX. Em 

1940, a população urbana era de 26,3% do total. Em 2000 ela é de 81,2%. Esse 

crescimento se mostra mais impressionante ainda se lembrarmos os números 

absolutos: em 1940 a população que residia nas cidades era de 18,8 milhões de 

habitantes e em 2000 ela é de aproximadamente 138 milhões. Constatamos, 

portanto, que em sessenta anos os assentamentos urbanos foram ampliados de 

forma a abrigar mais de 125 milhões de pessoas. (MARICATO 2001,p.16). 

No período entre as duas grandes guerras mundiais, o açúcar brasileiro saiu 

do mercado internacional, a agroindústria nordestina foi compelida a se voltar ao 

mercado interno, e neste cenário, estagnou. Após a Segunda Guerra Mundial, com a 

nova valorização do açúcar no mercado interno, a indústria nacional volta a se 

intensificar, mas de forma concentrada no território nacional na região do centro-sul.  

Apesar do Recife ter crescimento de 58%3 na sua população, entre 1920 e 

1940, o estado de Pernambuco não acompanhou a industrialização do país. Esse 

fenômeno do crescimento populacional não pode ser unicamente atribuído à 

industrialização, visto que apenas 6% dos moradores da cidade era empregado pelo 

setor.  

Segundo Singer, 

 

Esta falta de desenvolvimento ocasiona um êxodo rural que 
acarreta em Recife um processo de crescimento desequilibrado 
que Gilberto Freyre apodou de “inchação”e que caracteriza a 
evolução da cidade em todo período mais recente (SINGER 
1977, p.331). 

 

  

                                                            
3 Dados extraídos do SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO e PREFEITURA DA 
CIDADE DO RECIFE. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado- estudo preliminar.Recife, 
1970.v.1. in ALVES (2009, p.54)Op.cit. 
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A concentração populacional do Recife, resultante do processo migratório do 

campo – onde o baixo padrão de vida excluia possibilidades de se tornar um grande 

consumidor de serviços - para cidade, acentuou essas disparidades e concentrou 

em áreas periféricas,as moradias mais insalubres. 

No início do século XX, como caracterizada por Bonduki (2004,p.21), se as 

habitações populares não representassem perigo para as condições sanitárias da 

cidade, nada se saberia sobre elas, pois as únicas informações sobre as mesmas 

nos chegaram através dos técnicos preocupados com a saúde pública. 

Neste mesmo período, Recife passou como de resto do país pelo higienismo, 

como pode ser verificado nas reformas do Porto do Recife e do próprio bairro. 

Reflexo do movimento de transformação social que agitou o País, trouxe como 

ordem a “modernização”, a “limpeza”, e o “embelezamento” (grifo da autora) 

(LUBAMBO,1991,p.79).  

Materializado por meio do Plano de Saneamento do Recife do engenheiro 

Saturnino de Brito4, muitas medidas eram voltadas para demolições das casas e 

estabelecimentos considerados insalubres, as quais eram realizadas pela polícia 

sanitária, como postas em prática nas principais cidades do país. Essas medidas 

trouxeram à tona contradições no bojo do higienismo em que provocaram uma crise 

habitacional por expulsarem daquela área a população, fazendo surgir bairros de 

moradias pobres e tão insalubres, nas áreas mais afastadas, quanto aquelas que o 

projeto se propôs a dirimir (LUBAMBO,1991, p.144). 

No Plano de Saturnino de Brito,  o emissário do esgoto do Cabanga, orienta-

se em direção ao mar, quando foi proposta uma rede sanitária que abrangia 1.182 

ha da área habitada da cidade. Este mesmo Plano, além de segregar a rede de 

esgotos da rede fluvial, adotou o sistema de elevação elétrica, que junto ao sistema 

de Santos em São Paulo, eram únicos. Pela apresentação no mapa a seguir (Figura 

02), o território de Brasília Teimosa percebe-se que era um areal, que não por acaso 

tipificou seu primeiro nome e que tão bem caracterizou, um dos entrevistados desta 

pesquisa que em  seu depoimento, quando perguntado como era Brasília Teimosa: 

Era tudo só areia e mangue! (grifo nosso).  

                                                            
4 Francisco Saturnino de Brito, engenheiro civil formado em 1886, na Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro, realizou e trabalhou do final do século XIX até fins da década de 30, do século XX, em 53 
cidades brasileiras, inclusive Recife, quando desenvolveu o Plano de Saneamento do Rec ife entre 
1909 e 1915, na condição de engenheiro-chefe da Comissão de Saneamento (Ver LEME, 
1999,p.263).  
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Figura 02: Plano Geral de esgotos de Recife Saturnino de Brito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: BRITO, F. Saturnino de. Le trace sanitaire dês Villes (1916). 
 

Posteriormente, e ao longo das décadas de 30 a 60, as demolições ocorridas 

sob o patrocínio da administração pública para novas expansões no Recife, fizeram 

com que a população de baixa renda fossem ocupando áreas alagadas e de morros 

na cidade, acentuando a situação de vulnerabilidade desse segmento (Ver LIMA, 

2005 p.88). 

 

Tratada e absorvida socialmente como mercadoria, a habitação 
torna-se um bem de difícil acesso, pela via do mercado, para 
os pobres. A produção da habitação envolve custos elevados 
para as camadas populares urbanizadas e situadas no patamar 
de fragilidade econômica - desemprego, subemprego, trabalho 
precário. Isso induz a indagar a importância e o papel do 
Estado como suporte e fomentador do acesso à moradia, para 
os segmentos populares. A resposta do Estado brasileiro a 
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essa questão tem sido débil, através das políticas públicas e 
sua exígua oferta, frente à realidade existente. 

Nessas condições, as favelas, os assentamentos populares, os 
loteamentos clandestinos, as moradias autoconstruídas 
impõem-se na mancha urbana como alternativa de acesso à 
habitação, no que pesem as precárias condições que recobrem 
essas territorialidades. (LIMA, 2005 p.90). 

Às questões da territorialidade, como conceituado por Lima (2005), somam-se 

às da vulnerabilidade da moradia, que apesar de se encontrarem num ambiente de 

proteção da lei específica das ZEIS, apontam por outros instrumentos de 

urbanização dessas áreas, suas fragilidades e especificidades em mais 66 áreas, 

como serão vistas mais adiante. 

 

1.1 O Recife e suas ZEIS: Cotejando a Política de Habitação de Interesse 
Social 
 

A expressão Zona Especial de Interesse Social – ZEIS surgiu no Recife, 

quando da publicação da Lei Municipal de Uso do Solo em 1983, em que reconhecia 

27 dessas áreas5. Entretanto as normas especiais para a regularização não foram 

efetivadas até 1987, quando da aprovação da Lei do Plano de Regularização 

Fundiária das ZEIS, o PREZEIS (Lei Municipal nº 14.947/87). 

Atualmente, o Recife possui 94 bairros distribuídos em seis Regiões Político-

Administrativas – RPAs, subdivididas em 18 Microrregiões e 1.212 Setores 

Censitários e Zonas Especiais, quais sejam: 66 Zonas Especiais de Interesse Social 

– ZEIS, 25 Zonas Especiais de Preservação Ambiental – ZEPAs e por último as 33 

Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico – ZEPHs. A unidade 

territorial mais conhecida da população é o bairro, por se constituir o espaço mais 

                                                            

5 Em 1983, uma nova Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade reconheceu as ZEIS como parte 
integrante da cidade sem, no entanto, dispor de instrumentos de inibição da ação especulativa do 
mercado imobiliário : a lei reconhecia características particulares daqueles assentamentos e 
propunha a promoção de sua regularização jurídica, bem como a sua integração à estrutura da 
cidade, mas, uma vez integradas as ZEIS, as leis do mercado tratariam de estabelecer sua dinâmica 
normal de estruturação urbana. Além disso, a lei reconhecia apenas 27 áreas como ZEIS - dentro de 
um universo estimado de 200 favelas - deixando uma massa de assentamentos de origem 
espontânea sem instrumentos legais de acesso a solo e benefícios urbanos.(MIRANDA,Lívia e 
MORAES, Demóstenes. O Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social 
(Prezeis),in Cardoso,A.L.(coord) Habitação Social nas Metrópoles Brasileiras. Programa Habitare, 
FINEP, ANTAC.Porto Alegre,2007. 
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bem construído da cidade. Como explicitado por Cavalcanti,H., Lyra,M.R.B. e 

Avelino,E. (2008,p.31), 

 

Outras áreas especiais estão inseridas no tecido urbano, a 
exemplo das 66 ZEIS, que são assentamentos habitacionais de 
população de baixa renda, surgidos espontaneamente, 
existentes, consolidados ou propostos pelo poder público, onde 
haja uma possibilidade de urbanização e regularização 
fundiária, regulamentada pela Lei de Uso e Ocupação do Solo 
da Cidade do Recife, de 30 de janeiro de 19976. 
 

 

Tais assentamentos, consolidaram-se a partir dos movimentos de luta pela 

moradia, a partir da metade da década de 1970 (LIMA, 2005 p.137), quando a 

Política de Habitação Popular, 

 

[...] inclinava-se para uma redefinição no tratamento 
dispensado à questão habitacional. Essa redefinição voltava-se 
ao atendimento às camadas mais pobres da população, criam-
se ministérios e conselhos na área social, sinalizando o 
governo para uma nova prática e discurso distributivista. Porém 
sustentava-se a organização das políticas públicas em 
princípios do redistributivismo conservador na classificação de 
Melo (1998,p.12), e dentre elas a de habitação (LIMA, 2005 
p.137). 
 

 

Das sessenta e seis ( Tabela 1, a seguir)  Zonas Especiais de Interesse 

Social – ZEIS7, se encontram consolidadas ocupando aproximadamente 85% das 

áreas de favela no Recife (MIRANDA,L. e MORAES, D., in Cardoso, A.L.(coord), 

2007 p.417). 

As ZEIS representam um dilema para a municipalidade, pois além de 

concentrarem grande parte das moradias populares do município, os custos de 

investimentos por infraestrutura, o controle e uso do solo de formas adequadas, e as 

carências por urbanização destas áreas, localizadas por toda a cidade, exigem 

recursos muito superiores aos existentes e disponíveis nas três esferas de governo.  

  
                                                            

6 Lei nº16.285/97 que dispõe sobre o Plano Setorial de Parcelamento do Solo e Demais Modificações 
da Propriedade Urbana, no Município do Recife 
7 Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife,2005, a confirmar com a PCR. 
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Tabela 01: Síntese das ZEIS do Recife 

 

N° ZEIS Área (ha) * População 
Total 

População 
aglomerados 
subnormais 

01 ZEIS Afogados 34,00 8.110 1.001 

02 ZEIS Alto da Jaqueira 37,21 6.634 0 

03 ZEIS Alto do Mandu/Alto Santa Isabel 69,20 14.936 0 

04 ZEIS Apipucos 6,00 ** 0 

05 ZEIS Areias 28,00 5.626 1.086 

06 ZEIS Aritana 1,00 1.302 0 

07 ZEIS Barro 28,22 5.506 1.307 

08 ZEIS Beirinha 10,70 1.839 1.307 

09 ZEIS Borborema 4,60 1.963 1.963 

10 ZEIS Brasília Teimosa 72,70 20.464 0 

11 ZEIS Brasilit 13,46 4.546 0 

12 ZEIS Caçote 37,10 7.672 5.086 

13 ZEIS Campo do Banco 13,00 2.546 0 

14 ZEIS Campo do Vila 1,34 950 950 

15 ZEIS Campo Grande 106,50 20.556 11.047 

16 ZEIS Capuá 8,20 2.196 0 

17 ZEIS Caranguejo/CampoTabaiares 7,36 3.458 3.458 

18 ZEIS Casa Amarela 895,00 197.292 0 

19 ZEIS Cavaleiro 56,50 15.629 0 

20 ZEIS Coelhos 25,10 5.485 5.485 

21 ZEIS Coque 76,30 16.013 11.927 

22 ZEIS Coqueiral 1,24 1.396 0 

23 ZEIS Coronel Fabriciano 0,80 1.280 0 

24 ZEIS Dois Unidos 34,34 8.739 0 

25 ZEIS Entra Apulso 8,33 2.488 1.427 

26 ZEIS Fundão de Fora 26,97 5.771 0 

27 ZEIS Greve Geral 1,51 287 287 

28 ZEIS Ibura/Jordão 149,00 25.966 567 

29 ZEIS Ilha de Deus 15,30 924 924 

30 ZEIS Ilha do Destino 7,40 2.513 2.513 

31 ZEIS Ilha do Joaneiro 13,24 7.027 0 

32 ZEIS Jardim São Paulo I (Rua Souza) 2,01 1.154 0 

Continua
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Continuação

33 ZEIS Jardim São Paulo II (A Baixa) 2,20 1.877 0 

34 ZEIS Jardim Uchoa 8,80 3.461 2.191 

35 ZEIS João de Barros 1,80 1.052 1.052 

36 ZEIS Linha do Tiro 62,40 10.901 0 

37 ZEIS Mangueira 67,50 17.100 2.274 

38 ZEIS Mangueira da Torre 1,70 1.201 0 

39 ZEIS Mustardinha 51,44 18.782 0 

40 ZEIS Novo Prado 5,90 1.307 0 

41 ZEIS Pina/Encanta Moça 68,68 15.313 1.734 

42 ZEIS Planeta dos Macacos 27,63 5.877 4.366 

43 ZEIS Poço da Panela 2,51 350 350 

44 ZEIS Prado 10,13 2.761 0 

45 ZEIS Rosa Selvagem 49,69 5.213 0 

46 ZEIS Rua do Rio/Iraque 18,43 3.326 3.326 

47 ZEIS Santo Amaro 37,45 15.642 12.834 

48 ZEIS Sítio do Berardo 13,50 4.452 0 

49 ZEIS Sítio do Cardoso 14,57 5.042 0 

50 ZEIS Sítio Grande 66,50 8.073 8.073 

51 ZEIS Sítio Wanderley 6,16 1.210 0 

52 ZEIS Tamarineira 1,57 ** ** 

53 ZEIS Tejipió 13,60 2.065 0 

54 ZEIS Torrões 92,50 24.733 1.104 

55 ZEIS UR5 / Três Carneiros 115,66 16.461 0 

56 ZEIS Vietnã 7,70 3.487 0 

57 ZEIS Vila Arraes 8,05 2.211 1.268 

58 ZEIS Vila do Siri 1,75 1.018 0 

59 ZEIS Vila do Vintém 0,32 ** ** 

60 ZEIS Vila Esperança / Cabocó 4,06 658 658 

61 ZEIS Vila Felicidade 6,40 2.460 0 

62 ZEIS Vila Inaldo Martins 0,46 ** ** 

63 ZEIS Vila Macionila / Mussum 1,36 ** 0 

64 ZEIS Vila Redenção 5,34 3.015 0 

65 ZEIS Vila São João 4,52 ** ** 

66 ZEIS Vila União 4,86 851 0 

 
Fonte: Prefeitura do Recife/SPPODUA/DIRURB. 

*Mosaico urbano do Recife: exclusão/inclusão socioambiental.  
Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Ed. Massangana, 2008. 

** Dado não encontrado nas fontes consultadas 
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Do conjunto acima, a primeira ZEIS do Recife foi a de Brasília Teimosa. À 

época da sua ocupação, recebeu este nome por parte dos movimentos populares, 

em razão do seu nascimento coincidir com a da construção da Capital Federal no 

centro-oeste brasileiro, no final dos anos cinqüenta do século XX. Antes desse 

período o local era conhecido por Areal Novo. 

 
Foto 01: Areal Novo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Museu da Cidade do Recife – Reprodução Assis Lima 

O nome Areal Novo ficou marcado por esta área ter sido aterrada para 

receber a expansão do porto com seu novo parque de tancagem, previsto para sua 

ampliação, fato este que não ocorreu. Por essa razão e também por ser área de 

futura expansão do porto, o bairro onde está localizada a ZEIS, ainda não era objeto 

de especulação imobiliária. 

O terreno ficou em litígio e acabou sendo ocupado8: inicialmente pelos 

trabalhadores das docas e pescadores das proximidades do Pina, e posteriormente 

pelos migrantes. 

O território de Brasília Teimosa portanto, carregado de história e de lutas por 

moradias é locus dessa dissertação em que até seu nome, simbolicamente surgido 
                                                            

8Fonte: GASPAR, Lúcia. Brasília Teimosa. Pesquisa Escolar On-Line, Fundação Joaquim Nabuco, 
Recife. Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br>. Acesso em 7 jun. 2009. 
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na ocasião do governo Juscelino Kubitschek, consegue homenagear seus 

moradores na sua perseverança de permanecer no local. Não à toa, em 1956, cinco 

jangadeiros do Pina chegaram ao Rio de Janeiro numa pequena embarcação para 

assistir a posse do então Presidente Juscelino, chamando a atenção para as 

constantes ameaças de expulsão do Areal Novo.  
Mapa 01: Localização da ZEIS Brasília Teimosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Diretoria de Informação da Secretaria de Controle de  
Desenvolvimento e Obras da Prefeitura do Recife. 
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Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife (2005), sua situação 

e morfologia se caracterizam assim: 

 

A organização da comunidade levou ao reconhecimento da 
área como Zona Especial de Interesse Social e à sua 
urbanização com ruas estreitas e pavimentadas, servindo a 
uma altíssima densidade construtiva e populacional sob a 
forma de casas térreas que com o passar do tempo, foram 
ampliadas em sobrados por processos de autoconstrução. 

 

 

Chama atenção nesta ZEIS a questão da moradia e sua alta densidade 

construtiva dos imóveis residenciais de m² por habitante de, 7,79 (m²/hab)9, o que 

lhe confere o carater da terceira maior taxa do Recife, conforme Cavalcanti, Lyra e 

Avelino (Org.)(2008). 

Entre outros indicadores, entretanto, vale ressaltar os dessas habitações e o 

acesso a serviço básicos, que apresentam percentuais relativamente altos 

comparados aos de outras ZEIS, como pode ser verificado na tabela 2, do Atlas 

(2005), a seguir. 

 
Tabela 02: Acesso a Serviços Básicos 

Serviço 1991 2000 

Água encanada 58,5 68,4 

Energia Elétrica 99,5 99,8 

Coleta de Lixo* 95,5 94,2 

 

Fonte: ATLAS MUNICIPAL - Desenvolvimento Humano no Recife, 2005 
*Somente domicílios urbanos 

 

Esses indicadores confirmam em parte, a classificação da Tabela 1- Síntese 

das ZEIS, em que não existem moradores assentados em Aglomerados Subnormais 

                                                            
9 Tabela 20, p.99. CAVALCANTI,Helenilda,LYRA, Maria Rejane de B.,AVELINO, Emília 
(organizadoras). Mosaico urbano do Recife:exclusão/inclusão socioambiental. Recife: Fundação 
Joaquim Nabuco, Ed. Massangana,2008. 
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em Brasília Teimosa, como serão vistos adiante sobre o parâmetros de urbanização 

e da Habitação de Interesse Social. 

Cabe reforçar que em Brasília Teimosa, os movimentos populares apoiados 

pelos setores progressistas da Igreja Católica, fazem chegar às lideranças o apoio 

técnico necessário para ocupação das terras e o provimento por habitações de 

forma participativa. 

 

A partir da iniciativa da Comissão de Justiça e Paz da 
Arquidiocese de Olinda e Recife (CJP),instituição liderada por 
Dom Hélder Câmara, com atuação no acompanhamento 
jurídico  a conflitos fundiários, e com a participação de diversas 
entidades do movimento popular, foi elaborado o projeto 
do Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse 
Social (Prezeis), prevendo um conjunto de regras, 
procedimentos e mecanismos para o reconhecimento de outras 
áreas faveladas como Zeis, para viabilizar a regularização 
urbanística e fundiária dos assentamentos e para efetivar um 
sistema de gestão participativa.(MIRANDA,L. e MORAES, D., 
in CARDOSO, A.L.(coord), 2007 p.417). 

 

 

Em Brasília Teimosa a questão habitacional passa então a ser objeto de 

sucessivos projetos, começando pela Vila da Prata, Vila Moacir Gomes, Vila 

Teimosinho, o Conjunto Residencial Brasília Teimosa, que é a única das quatro 

urbanizações construída pelo Governo de Pernambuco, em blocos de apartamentos. 

Mais recentemente o Recife Sem Palafitas, programa de urbanização da Prefeitura 

do Recife, realizou por meio do projeto de requalificação da orla à beira-mar de 

Brasília Teimosa, a retirada de 561 palafitas, que motivaram a transferência dessas 

famílias para o bairro do Cordeiro. 

 

1.2 Os programas por moradia e as ZEIS 
 

O quadro das políticas sociais começou a se alterar na década de 80, no 

contexto das lutas pela redemocratização e reorganização dos movimentos de 

moradia. O modelo de política habitacional voltado para o financiamento de novas 

unidades, pelo sistema BNH/SFH, dava sinais de esgotamento, sem ter alcançado o 

atendimento das famílias de menor renda. 
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Nesse contexto, os governos municipais e estaduais começavam a buscar 

alternativas de menor custo para enfrentar o déficit habitacional, que crescia com o 

desemprego e recessão econômica (LIMA, 2005). 

Antecedendo as questões do planejamento urbano nas ZEIS, propriamente, 

há que se realizar essa breve contextualização dos programas habitacionais 

destinados à Habitação de Interesse Social, em razão destes serem objeto 

constante de mudanças sejam de ordem econômica para os devidos ajustes e 

alcance do público alvo, sejam de ordem política, com a descentralização em curso 

no país. 

 

A mudança de rumo dos financiamentos integrava uma nova 
estratégia de acumulação do regime vigente no país. Mudança 
indicativa da fragmentação das alianças firmadas quando da 
criação do BNH10 entre os diferentes setores envolvidos com a 
produção de habitação e o governo. Há um deslocamento da 
estratégia de acumulação.Essa nova estratégia apontava para 
alteração de perspectiva econômica11 e política12, incidindo 
fortemente na redefinição e nos encaminhamentos da Política 
Nacional de Habitação Popular. (LIMA, 2005 p.137) 

 

 

São dessa época diversos programas de carater reformista e instituídos para 

atender famílias de um a três salários mínimos, os quais combinavam ações que 

poderiam ser concentradas em uma mesma localidade, ou individualmente 

espacializadas nas cidades. O Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados - 

                                                            
10 Banco Nacional de Habitação 
11  A nova estratégia traduzia-se, no dizer de Melo (1988, p. 81), no fato de “[...] o setor de 
edificações, como também a indústria automobilística e a indústria de bens de consumo duráveis em 
geral, que haviam comandado o processo de acumulação durante o milagre, passam a ocupar um 
lugar periférico”. Lastreava-se na “[...] substituição de importações nos setores de bens da capital e 
insumos básicos onde a construção pesada ocuparia um papel central”. Agregava-se a essas 
medidas uma política de combate à inflação que se deparava com um mercado imobiliário 
superaquecido. Medidas contencionistas para o setor imobiliário que dominara a estratégia de 
acumulação na fase antecedente. 
 
12 A mudança de rumo da política habitacional associava-se também aos aspectos políticos de 
tendência à “distensão” do regime autoritário, introduzindo a necessidade de aproximação com a 
população, representando, ainda uma investida do órgão nacional para reavivar as COHABs, após a 
derrota eleitoral do governo, em 1974 (AZEVEDO e ANDRADE, 1982). Visto desse ângulo, delineava-
se uma suposta estratégia de cunho eleitoral e de busca de legitimidade do regime em vigor. Os 
programas alternativos em relação aos programas habitacionais de conjuntos convencionais vêm à 
tona, no momento de crise econômica e de crise de legitimidade do governo, lutas por espaços 
políticos e de retomada das lutas populares por habitação. 
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PROFILURB, criado em 1975, sob os auspícios de agencias multilaterais de 

financiamento, à exemplo do Banco Mundial (LIMA, 2005 p.138), foi um destes. 

 

Outros programas se seguiram, na tentativa de buscar alternativas de menor 

custo para enfrentar o deficit habitacional, que crescia com o desemprego e a 

recessão econômica, tais como o Programa de Erradicação dos Aglomerados de 

Sub-habitações – PROMORAR e o FICAM – Programa de Financiamento da 

Construção, Conclusão e Ampliação ou Melhoria de Habitação de Interesse Social. 

Estes programas tinham por objetivo alcançar o financiamento à população 

com renda até 3 salários mínimos, por meio de prazos maiores e valores das 

parcelas menores. 

Introduziam também os conceitos com a consolidação da autoconstrução, o 

da participação da população nas ações de execução do programa (Ver LIMA, 2005 

p.139) e o da fixação das famílias nos locais onde se encontravam assentadas, os 

quais também foram incorporados a estes programas. 

O PROMORAR entre 1979 e 1982 chegou a construir 150.000 unidades 

habitacionais, o que representou 25% de toda a produção das COHABs no Brasil, 

período em que o Ministério do Interior, durante a gestão Mário Andreazza, conduziu 

o Programa. 

Para aqueles municípios de menor densidade populacional, em 1984, foi 

instituído o Programa Nacional de Autoconstrução – ou Programa João de Barro que 

era fundamentado na redução dos custos por moradia, emprego da mão de obra 

local sem qualificação, e o estímulo à participação das camadas da população 

menos assistidas. 

Com fechamento do BNH em 1986, suas atribuições foram transferidas para a 

Caixa Econômica Federal – CEF, sem que houvesse a definição da solução dos 

problemas financeiros nem da política habitacional, com seus programas. E mais, o 

período foi marcado no país por uma política econômica com os piores 

desempenhos, tendo o Produto Interno Bruto – PIB expandido em percentuais 

médios de 8,9% nos anos 70, de 4,4% na década de 80 e de 2,9% em 90, 

respectivamente. Pernambuco acompanhou tais índices e com o aumento das taxas 

de inflação e desemprego, o fosso das desigualdades foi ampliado, acarretando uma 

crise também no sistema de financiamento da moradia (Ver LIMA, 2005 p.143).  
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É da CEF, o Programa de Habitação Popular – PROHAP criado em 1987, 

com a finalidade de prosseguir o financiamento habitacional, integrando com as 

COHABs estaduais e municipais o papel por essa provisão/financiamento. 

Entretanto em 1988, tal medida veio acompanhada da Resolução 1.464 do 

Conselho Monetário Nacional, que dentre suas normas restringia a capacidade de 

endividamento de estados e municípios. 

Como desdobramento dessas ações, verifica-se a perda da capacidade de 

investimentos dos estados e municípios e a mudança do carater das COHABs que 

passam de fomentadoras como agentes promotores, para órgãos apenas de 

assessoramento da política habitacional, reduzindo a capacidade da produção por 

moradia em todo o país. E ainda, limitou o acesso ao financiamento para a faixa 

salarial acima de 5 salários mínimos, o que na prática excluiu a população dita de 

baixa renda à essa importante política pública. 

Na década de 90 foram iniciadas gestões para novos programas de 

urbanização envolvendo os três níveis de governo, entre estas o Programa Habitar 

Brasil – HBB, que em 1999, passa a receber financiamento do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento – BID. 

A partir do período conhecido por Nova República (grifo nosso) entra em 

ação um conjunto de programas desvinculados do Sistema Financeiro da Habitação 

e que segundo Maricato (200513) as políticas voltadas à habitação e ao saneamento 

se caracterizaram por um rumo errático (grifo nosso) em que circulam por diversos 

ministérios por quase 20 anos ou ainda, como conceituado por Lima (2005 p.148), 

tornaram-se programas nômades (grifo nosso).  

Estes programas, os quais institucionalmente se encontravam vinculados ao 

governo federal, passaram por diferentes secretarias e diversos ministérios, no 

período de suas existências, como demonstra o Quadro 01. 

  

                                                            
13 Acesso em 19 de janeiro de 2010 <www.worldbank.org/urban/symposium2005/.../Erminia1.pdf> 
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Quadro 01: Cronologia do rumo errático 

1964 a 1985 Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, depois sucedido pela 
Comissão Nacional de Política Urbana e Regiões Metropolitanas/Banco 
Nacional de Habitação (BNH) e Sistema Financeiro de Habitação 
(SFN)/Plano Nacional de Saneamento (Planasa) e Sistema Financeiro do 
Saneamento. Criação do FGTS. 

 

1985 Extinção do BNH. Fragmentos do Planasa e do SFH sobrevivem no 
espólio herdado pela Caixa Econômica Federal. 

  

1986 a 2002 Rumo errático do desenvolvimento urbano, habitação, saneamento e 
transporte urbano. 

  

1985 Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
  

1987 Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente 
  

1988 Ministério do Bem Estar Social 
  

1990 Ministério da Ação Social 
  

1995 Secretaria de Política Urbana/Ministério do Planejamento e Orçamento 
  

1999 Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano/Presidência da 
República 

  

2003 Criação do Ministério das Cidades 

 

Fonte: www.worldbank.org/urban/symposium2005/.../Erminia1.pdf 
 

Nessa época, e em razão da descentralização federativa, o papel de 

promotores de desenvolvimento das ações no campo da moradia popular, pelos 

estados e municípios ganha corpo, período em que também foi marcado por lutas 

envidadas pelos movimentos organizados, em favor da reforma urbana. 

O amplo leque dessas reivindicações, como conhecido, levaram ao 

Congresso Nacional mais de um milhão de assinaturas, por meio de emenda popular 

que resultou, após mais de 13 anos de defasagem da Constituição de 1988, o 

Estatuto da Cidade, lei que regulamentou em 2001, a política de desenvolvimento 

urbano no país. 

À esse processo popular, caracterizado pela redemocratização no país, 

ganham forças as diretrizes da urbanização das áreas dos assentamentos populares 
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ZEIS, como a seguir explicita a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das 

Cidades14. 

 

O estabelecimento da urbanização, como diretriz dominante 
das políticas para os assentamentos precários, demandava um 
novo arcabouço legal relativo à sua regularização fundiária, 
tendo em vista a conservação dos investimentos públicos 
aplicados em infra-estrutura, a inclusão das áreas beneficiadas 
nas rotinas de manutenção da cidade e a efetivação da 
segurança na posse da terra, bem como do direito à cidade, 
para os moradores. A difusão das ZEIS nas legislações 
municipais de uso do solo tornou-se a principal resposta a 
essas questões e, em 1999, o instrumento foi citado pela 
primeira vez na legislação urbanística do âmbito federal, por 
meio da Lei nº 9.785/99 que alterou a Lei nº 6.766/79 e, entre 
outras disposições, estabeleceu os requisitos para a infra-
estrutura básica dos parcelamentos do solo situados em zonas 
habitacionais de interesse social (ZHIS) criadas por lei. 

 

 

As fragilidades criadas na ausência de ação do poder público no provimento 

habitacional acentuou a vulnerabilidade da população nessas áreas e as iniciativas 

populares no Recife, fazem com que a municipalidade responda por meio da 

institucionalização o reconhecimento das áreas ZEIS como do direito à permanência 

como demonstrado no Capítulo 3.  
 

1.3  Os parâmetros de urbanização e da habitação nas áreas pobres do Recife 
 
Alguns parâmetros de urbanização devem estar relacionados mesmo que em 

diferentes patamares da qualidade de vida local das ZEIS. De forma geral, tais 

parâmetros devem referir-se às possibilidades de regularização fundiária, 

recuperação ambiental e aquelas para traçar normas únicas que venham na direção 

da solução dos problemas apontados nessas áreas, bem como os custos dessas 

intervenções. Quanto a estas normas, apesar da relevância do tema, pouco se tem 

apropriado e sistematizado sobre as soluções tecnológicas e urbanísticas 

executadas, seus custos e a qualidade de projeto resultante, tanto para os 

moradores quanto para a cidade. 

                                                            
14 In Guia para Delimitação e Regulamentação de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS em 
Vazios Urbanos (2009) 
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Para Denaldi (2003,p.67), 

 

Entendemos que os programas de urbanização devem 
promover a melhoria das condições de habitação nas áreas 
degradadas, recuperando-as ambientalmente e tratando-as 
como parte de setor da cidade ou micro-bacias hidrográficas, 
como também sugerem BUENO (2000) e MARICATO (2001: 
79). A maioria das favelas ocupa áreas frágeis do ponto de 
vista ambiental, como encostas, fundos de vales (beira de 
córregos), APMs. Essa ocupação traz conseqüências negativas 
para a cidade como um todo. Moretti (2000) lembra que a 
cidade como um todo sofre efeitos indiretos quando ocorrem, 
por exemplo, inundações. Outros efeitos são a contaminação 
dos cursos d’água e a dificuldade de obter água superficial de 
boa qualidade. O autor recomenda a execução de projetos e 
programas integrados de recuperação e qualificação de 
bairros, que venham abranger um determinado setor da cidade, 
incluindo ações de captação e tratamento de esgoto, 
recuperação e tratamento paisagístico de fundos de vale, 
recuperação de micro-bacias hidrográficas, além de prevenção 
de riscos geotécnicos. 

 

 

Para o gestor municipal encarar a questão da urbanização de ZEIS, requer 

adotar diferentes padrões dessa intervenção para responder à sua limitada 

capacidade de investimentos face às necessidades emergenciais e da grande 

precariedade habitacional das áreas ZEIS. 

Aqui entendida como padrões distintos de uma mesma urbanização, em 

Brasília Teimosa, foi realizada de forma gradual, como conceituada por Denaldi 

(2003)15, já que aconteceram em épocas diferentes. 

Importa lembrar que no Recife, em décadas anteriores, na construção por 

suas próprias moradias, a população pobre era exposta à toda sorte de repressão e 

expulsão, como descrito por Lima (2005, p.86): 

  

                                                            
15 A urbanização gradual ou parcial, consiste na execução de melhorias ao longo de muitos anos. 
Trata-se da urbanização parcial, de setores da favela, ou da somatória de intervenções pontuais 
realizadas pela população e pelos governos que, com o passar dos anos, acabam resultando na sua 
consolidação. As intervenções executadas podem ou não ser orientadas por um plano geral de 
urbanização. Em função de condicionantes financeiras, sociais e políticas, a urbanização gradual é a 
modalidade que mais tem sido adotada pelos governos municipais. 
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Os quatros anos de existência da Liga Social Contra o 
Mocambo registram a demolição de 12.433 mil moradias do 
tipo mocambo,construindo em substituição apenas 5.415 mil 
novas habitações. Adicionava-se ação pública de derrubada 
dos mocambos os impedimentos legais, definidos através do 
governo municipal por decreto assinado pelo Prefeito do 
Recife, Novaes Filho (1937-1945), que proíbe a construção de 
mocambos nas zonas urbanas e suburbanas e definindo o tipo 
de material da construção a ser utilizados nas novas 
habitações, quando construídas diretamente pelas pessoas. 
Determinações que acirravam as dificuldades de acesso à 
habitação, à terra e à cidade. 

 

A conseqüência da política de habitação para a cidade aparece 
na reorganização do espaço provocada pela expulsão dos 
mocambeiros das áreas alagadas mais centrais. Isso gera uma 
forte valorização nos espaços desocupados, criados, a partir de 
então, passaram a ser apropriados pelos investimentos 
imobiliários e pela expansão da cidade. Também, ao retirar os 
mocambeiros dos alagados, patrocina o Estado a abertura de 
novas fronteiras de ocupação em direção aos morros de Casa 
Amarela e de Beberibe que passam a receber 
sistematicamente a população pobre que adentra a cidade do 
Recife, empurrada pelo fluxo migratório. Para o novo ambiente, 
ainda por desbravar, dirigia-se parcela da população ocupante 
dos mangues, instalando suas moradias sem que o novo 
território dispusesse de um tratamento apropriado à finalidade 
habitacional. 

 

 

Analisando os diferentes planos de urbanização para Brasília Teimosa, e 

como conceituado por Denaldi (2003 p.56), percebe-se que diferentes padrões 

destes planos também se fizeram representar naquela ZEIS, como explicitados a 

seguir: 

 

Considerando, como mencionado anteriormente, que o 
conceito de urbanização (ou reurbanização) de favelas engloba 
diferentes tipos e modalidades de intervenção, defende-se a 
necessidade de definir também os padrões de qualidade 
urbanística e habitacional alcançados. Pode-se identificar três 
padrões de qualidade de urbanização (padrão urbanístico):  

- padrão mínimo de urbanização: implantação de redes de 
água e de esgoto, drenagem e eletrificação, com soluções de 
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coleta de lixo e melhoria da acessibilidade, além de 
recuperação das áreas de risco;  

- padrão intermediário de urbanização: somaremos à 
eliminação de situações de risco e à implantação de infra-
estrutura a provisão de equipamentos urbanos (praças, centro 
comunitário, escola, creche), a readequação do viário e 
intervenção no entorno, quando necessário, buscando 
solucionar questões ambientais ou deficiências de estrutura 
urbana; 

 - padrão alto de urbanização: soma-se à adequação da 
densidade com definição de parcelamento, com a grande 
maioria dos lotes tendo tamanho igual ou superior a 44 m2, a 
eliminação de situações de insalubridade e insegurança das 
moradias, a readequação do viário para permitir acessibilidade 
a todas as moradias, adotando o padrão de vias com largura 
superior a dois metros, ou vias de pedestre que distem menos 
de 60 metros de uma via de veículos, e a promoção da 
regularização fundiária. 

 

 

1.3.1 O ciclo da autoconstrução 
 

À essa população recifense, cabe aqui um destaque, que na luta por 

alternativas em substituição aos mocambos derrubados, novas áreas eram 

buscadas.Mais uma vez estas eram efetivadas por meio da autoconstrução de uma 

outra habitação, o aluguel de uma habitação, ou ainda, a coabitação temporária. 

Este se caracterizou como ciclo permanente dessa população pobre pela moradia, 

onde integrava o ambiente construído, com as condições de casas precárias e o 

habitat, de baixa qualidade – áreas alagadas e alagáveis, baixios enxutos e margens 

de canais na cidade do Recife, independentemente da ação do poder público. 

Para conceituar a autoconstrução por moradia, que interessa à investigação 

nesse estudo, segundo Lima (2005,p.332), é: 

 

A autoconstrução por iniciativa própria é entendida, aqui, como 
resultado da ação empreendida pela população pobre para 
construir sua moradia. Caracteriza-se como um processo 
individual/familiar de construção da habitação que envolve 
profissionais da construção e, em situações específicas, 
amigos ou vizinhos. Difere da ação realizada coletivamente 
através da ajuda-mútua, como o mutirão empregado, por 
vezes, para a construção de unidades habitacionais. 
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Essa modalidade muito difundida de forma solidária, ou mesmo remunerada 

de forma a garantir mão de obra barata ao morador/construtor, é feita em períodos 

de tempo irregulares, dependendo da disponibilidade financeira do dono da casa em 

prover os materiais necessários às etapas da obra. Também são construções 

conhecidas por domingueiras em razão dessa disponibilidade da mão de obra 

ampliar aos finais de semana, como descreve Denaldi (2003). 

 

Os recursos envolvidos são, na maior parte dos casos, 
insuficientes para uma produção completa em curto espaço de 
tempo. Normalmente, a casa cresce lentamente, contando com 
os materiais tradicionais, poucas ferramentas, nenhuma 
especialização técnica; gerando moradias que, em sua maioria, 
além de problemas construtivos, são insalubres, 
desconfortáveis e adensadas. 

 

 

Nas diversas áreas em que foram implantadas as habitações produzidas pelo 

poder público, que é objeto do Capítulo 4, ver-se-á o quanto estas, após vários anos 

da inexistência do controle do uso e ocupação do solo por parte da municipalidade, 

foram verticalizadas pelos próprios moradores, que sem qualquer acompanhamento 

técnico, resultaram num adensamento importante naquela ZEIS. 

 

1.3.2 Habitabilidade: Adequação e inadequação de moradias 
 

Aos conceitos da urbanização das ZEIS e a moradia de interesse social 

autoconstruida até aqui formulados, são necessários acrescentar aos da adequação 

e inadequação da habitação, individual ou coletiva, de carater urbano. 

Como veremos a seguir e conceituados por Azevedo e Araújo (2008), estas 

habitações refletem problemas que influenciam diretamente na qualidade de vida 

dos moradores e representam deficiências no estoque por novas casas, ou seja do 

déficit habitacional16. 

                                                            
16 O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente às deficiências do estoque de 
moradias. Engloba aquelas sem condições de habitabilidade devido à precariedade das construções 
ou em virtude de desgaste da estrutura física. Essas devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade 
de incremento do estoque, devido à coabitação familiar ou à moradia em imóveis construídos com 
fins não residenciais. O déficit habitacional pode ser entendido, portanto, como déficit por incremento 
de estoque e como déficit por reposição do estoque.(AZEVEDO &ARAÚJO, em Questões 
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Embora não trazendo ao escopo desta pesquisa a relação entre a 

autoconstrução espontânea e verticalizada, e o deficit por moradias, a inadequação 

diz respeito às especificidades do próprio imóvel,quanto ao número de moradores, 

dos materiais empregados e até mesmo quanto aos critérios subjetivos de 

privacidade e valores de conforto ambiental, como insolação e ventilação, ou seja da 

habitabilidade e do seu entorno. 

A caracterização do entorno importa na existência ou não da infraestrutura de 

transportes e equipamentos comunitários e coletivos, como escolas, posto de sáude, 

creches, transportes ou individualmente, no domicílio, no fornecimento e 

abastecimento de água, de esgotos, de energia elétrica, materiais empregados na 

construção e funcionalidades a respeito da área construída, do número de cômodos, 

da insolação, da ventilação, da acessibilidade, da privacidade, entre outras.Em 

suma, as moradias inadequadas podem ser conceituadas, segundo Azevedo e 

Araújo (2008) 17, como 

 

aquelas que não proporcionam a seus moradores condições 
desejáveis de habitabilidade, não implicando, contudo, 
necessidade de construção de novas unidades. Pelo conceito 
adotado são passíveis de serem identificadas somente as 
localizadas em áreas urbanas, não sendo contempladas as 
áreas rurais que apresentam formas diferenciadas de 
adequação não captadas pelos dados utilizados. 

Como inadequados, são classificados os domicílios com 
carência de infra-estrutura, com adensamento excessivo de 
moradores, com problemas de natureza fundiária, sem unidade 
sanitária domiciliar exclusiva ou com alto grau de depreciação 
(AZEVEDO e ARAÚJO. 2008, p.122). 

 

 

Para análise deste estudo, considera-se moradia adequada, aquela que 

apresenta como conceituada por Denaldi (2003), que apresenta níveis mínimos de 

                                                                                                                                            
metodológicas sobre o “déficit habitacional”: o perigo de abordagens corporativas, p. cadernos 
metrópole 17 pp. 241-255 1º sem. 2007) 
17 Azevedo, Sérgio de e Araújo, Maria Bernadete.A questão do “Deficit Habitacional”nas favelas:os 
pressupostos metodológicos e suas implicações políticas,in MINISTÉRIO DAS CIDADES.Política 
habitacional e a integração urbana de assentamentos precários: Parâmetros conceituais, técnicos e 
metodológicos.Brasília – DF:2ª reimpressão,2008. 
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segurança, durabilidade, salubridade e tamanho18, e que se traduz pela sua relação 

de habitabilidade no seu entorno. Para esta autora, são considerados dentre alguns 

padrões mínimos ou indicadores, por domicílio: 

 

• Estar sendo atendido por redes de água e esgoto e 
eletrificação; 

• Presença de serviços públicos de coleta de lixo; 
• Presença de unidade sanitária domiciliar interna; 
• Localização defronte a uma via de veículos ou a uma 

distância desta superior a 60 metros19; 
• Condições satisfatórias de conforto e salubridade, e 

ventilação e iluminação adequadas; 
• Lote com área igual ou superior a 44m², possibilitando 

uma área construída, mesmo que gradativamente, que 
comporte um dormitório para no máximo três pessoas; 

• Ausência de risco geotécnico. 
 

 

Por essa razão é fundamental considerar a situação e localização dessas 

moradias bem como o adensamento e o índice de ocupação nos lotes, afora a 

quantificação de moradores por cômodo e qualificação dos materiais.Tais 

indicadores para definição dos parâmetros mínimos de adequação, são 

considerados polêmicos e nem sempre objeto de concordância entre instituições e 

técnicos responsáveis pela elaboração de projetos habitacionais.Haja vista, as 

recentes elaborações do Plano Nacional e respectivo Plano Estadual de Habitação, 

em Pernambuco, que são propostos 39m² e 45m², respectivamente, como padrão 

mínimo da Habitação de Interesse Social. 

  

                                                            
18 Segundo Denaldi, TASCHNER (1982) apresenta uma revisão bibliográfica da evolução histórica 
das normas e leis que tratam da mensuração das condições habitacionais. Sobre a quantificação do 
espaço habitável adequado, levanta definições de diferentes mínimos recomendados por diversas 
organizações: 60 m² de superfície mínima habitável para uma família média de cinco a seis pessoas, 
defendido pela União Panamericana (1954), ou 15 m² por pessoa, recomendado pela OMS. Sabe-se 
que a maioria das unidades domiciliares em favelas e conjuntos habitacionais não atinge esses 
patamares. A área média construída das unidades habitacionais em conjuntos habitacionais de 
interesse social não supera 45m². 
19Denaldi (2003 p.68), diz que:O referencial adotado para a distância entre o domicílio e uma via de 
veículo foi recomendado nos estudos elaborados pelo IPT (CARVALHO et al., 2002) e pelo LABHAB-
FAUUSP (1999).  
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1.3.3 A autoconstrução e a verticalização da moradia 
 

Como vimos, a autoconstrução é uma forma de moradia muito presente na 

população de baixa renda, por isso a qualidade de vida que estas moradias 

proporcionam à população da ZEIS, é foco destes estudos. Também foram 

abordados os diversos programas e a produção por moradias, que foram criadas em 

atendimento às demandas da Habitação de Interesse Social e como dentre estes 

programas a forma de barateamento nessa produção face a escassez crônica de 

recursos do segmento, a autoconstrução veio a termo. 

A recente estabilidade econômica e o acesso aos bens na autoconstrução e 

melhoria habitacional nessa ZEIS, são percebidas. As melhorias passam pelo 

emprego de materiais de maior resistência e qualidade. Percebe-se ainda que esse 

acesso, cria condições de oportunidades tão diversas quanto a cohabitação, por 

laços de parentesco, seja por incluir no mesmo espaço um negócio instalado para a 

sobrevivência familiar.Ou mesmo por possibilitar aluguel a outras pessoas, como 

referenciado por Pasternak (2008 p.109)20, quando relata que algumas mensurações 

nas áreas de favelas podem apresentar dificuldades pelas razões já apontadas 

quanto à cohabitação, densidade excessiva, a distancia dos censos entre outras 

questões. 

A questão requer aprofundamento nas formas de gestão e de pensar desses 

espaços que possuem uma dinâmica urbana extraordinária. 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Pasternak, Suzana.O desafio da mensuração, in MINISTÉRIO DAS CIDADES.Política habitacional 
e a integração urbana de assentamentos precários: Parâmetros conceituais, técnicos e 
metodológicos.Brasília – DF:2ª reimpressão,2008. 
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CAPÍTULO 2 
AVALIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PESQUISA EM BRASÍLIA TEIMOSA 
 

 

Estudar como a ZEIS de Brasília Teimosa foi ocupada, seus processos 

econômico e urbano, a política de Habitação de Interesse Social, quanto ao uso e 

ocupação do solo urbano, no período compreendido entre 1985 e 2005, são 

objetivos desta pesquisa. 

Afinal, a perspectiva de integração desta ZEIS à malha urbana reforça o 

reconhecimento do direito mais amplo à cidade e induz pensar projetos e modelos 

de gestão do município que focalizem e busquem soluções que respondam aos 

problemas apontados nesta pesquisa. 

 

Neste sentido, os estudos foram aprofundados para atingir os seguintes 

objetivos: 

• Analisar a política do desenvolvimento urbano e a ausencia da política pública 

de Habitação de Interesse Social e a ocupação do solo urbano no Recife; 

• Analisar os intrumentos à disposição do gestor público para planejamento do 

uso e ocupação do solo na ZEIS de Brasília Teimosa; 

• Evidenciar a construção das moradias formais e a autoconstrução não 

assistida na ZEIS de Brasília Teimosa; 

• Evidenciar o aprimoramento de diretrizes para a gestão urbana na ZEIS de 

Brasília Teimosa, quanto ao uso e controle do solo urbano e quanto à 

Habitação de Interesse Social. 

No sentido de formular sinteticamente uma indagação da pesquisa que possa 

representar a busca pela solução desse problema, sugere-se que esta seja:  

Quais os investimentos em infraestrutura urbana e da gestão pública  
podem evitar ocupações ou usos indevidos nas moradias de Brasília Teimosa? 

(grifo nosso). 
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2.1  Roteiro e procedimentos metodológicos 
 

A opção adotada para este estudo de caso em Brasília Teimosa é a 

conceitualmente adotada por Vergara21, da pesquisa documental-bibliográfica, como 

etapa inicial, para interpretar a realidade e a dinâmica local, a fim de que sejam 

desvendados seus pressupostos urbanísticos por moradia popular. 

Foram estudadas então, as fontes primárias como a legislação do PREZEIS, 

do uso e ocupação do solo das ZEIS,dos diversos planos destinados à ZEIS de 

Brasília Teimosa, da cartografia do município, dados estatísticos do IBGE e da 

Prefeitura do Recife, relatórios e artigos, bem como bibliografia de fontes 

complementares. 
Conforme conceituado por Bauer & Aarts (2008,p.39), 

 

Toda pesquisa social empírica seleciona evidência para 
argumentar e necessita justificar a seleção que é a base de 
investigação, descrição, demonstração, prova ou refutação de 
uma afirmação específica. 
 

 

Adiante, os autores reforçam a idéia que para a seleção consistente desta 

pesquisa é necessária a construção de um corpus e uma amostragem 

representativa, os quais, possuem diferenças estruturais complementares 

importantes. O primeiro tipifica atributos desconhecidos e o segundo descreve a 

distribuição de atributos já conhecidos no espaço social. 

Ainda recomendam os mesmos autores, que: 

 

Ambos os racionais devem ser cuidadosamente distinguidos 
para se evitar confusões sobre pesquisa qualitativa e falsas 
inferências a partir dela (BAUER & AARTS.2008, p.40). 

 

  

                                                            
21 Segundo a autora, estudo de caso é aquele que está  circunscrito a uma ou poucas unidades, 
entendidas essas como pessoa, família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo 
país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não ser realizado no campo, e ainda por 
seus diversos tipos de pesquisa, não é mutuamente excludente.Ou seja: ela pode ser ao mesmo 
tempo, bibliográfica,documental, de campo e estudo de caso, como nesta opção de Brasília Teimosa. 
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Para se entender adequadamente o fenômeno social e aprofundar esta 

pesquisa de forma não linear, foram aplicados métodos qualitativos de pesquisa a 

fim de que estivessem cientificamente prestadas contas com respeito às evidencias 

urbanas levantadas. 

Outro teórico consultado para a formulação desta pesquisa,Vergolino22 

(2007), diz que, 

 

Os estudos e pesquisas denominados qualitativos, apesar de 
regularmente utilizados em algumas disciplinas das ciências 
sociais, só nos últimos 30 anos começaram a ganhar um 
espaço reconhecido entre os pesquisadores sociais. A 
justificativa para o interesse por esse tipo de estudo, encontra-
se nas reais condições de aprofundamento, desprovidos de 
uma visão cartesiana e linear do conhecimento, herdada do 
positivismo. 

 
 

2.2.1 Pesquisa das entrevistas 
 

Para responder à pergunta da pesquisa, Quais os investimentos em 
infraestrutura urbana e da gestão pública podem evitar ocupações ou usos 
indevidos nas moradias de Brasília Teimosa? (grifo nosso), a opção 

metodológica foi a qualitativa neste estudo de caso, em função da exploração das 

seguintes características, as quais segundo Vergolino (2007), devem ser 

consideradas: 

 

• O ambiente selecionado é fonte direta da pesquisa de 
dados e o pesquisador é o instrumento fundamental; 
• Os dados coletados predominamente, são descritivos; 
• Na pesquisa qualitativa há uma priorização com os 
processos e não necessariamente com seus resultados ou 
produtos; 
• O significado que as pessoas dão aos processos 
pesquisados e à sua vida são referências essenciais da 
pesquisa; 

                                                            
22 VERGOLINO,José Raimundo de O.(Coordenador)et alli, 2007in Relatório da Pesquisa Qualitativa 
nos municípios do Litoral Sul de Pernambuco. Ministério do Turismo/ Instituto de Pesquisas Sociais 
Aplicadas - IPSA, 2007.mimeo. 

. 
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• Há uma tendencia pela utilização de enfoques indutivistas 
na análise dos dados coletados. 
 

Segundo outro teórico23 (GASKELL, 2008, p.65), 
 

O emprego da pesquisa qualitativa para mapear e 
compreender o mundo da vida dos respondentes é o ponto de 
entrada para o cientista social que introduz, então esquemas 
interpretativos para compreender as narrativas dos atores em 
termos mais conceituais e abstratos, muitas vezes em relação 
a outras observações. A entrevista qualitativa, pois, fornece os 
dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das 
relações entre os atores sociais e sua situação. O objetivo é 
uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e 
motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em 
contextos sociais específicos. 

 

 

Para aumentar a confiabilidade na metodologia empregada, e fundamentada 

no referencial teórico, foram formulados tópicos guias contendo perguntas 

específicas, quanto aos fins e objetivos de cada grupo de entrevistados da pesquisa. 

Porém, como o título sugere, o tópico guia é usado como um condutor, 

podendo ser flexibilizado, à medida em que as entrevistas são realizadas, face 

algumas questões centrais consideradas interessantes na fase do planejamento, 

devido às questões teóricas ou mesmo porque os entrevistados têm pouca coisa ou 

nada a dizer sobre estas perguntas.Com um detalhe importante: qualquer mudança, 

esta deve estar plenamente documentada e registrada, contendo a razão desta 

mudança.(Ver GASKELL,2008 p.67). 

Ainda segundo Gaskell (2008), em um estudo qualitativo importa a seleção e 

os entrevistados, porquanto a finalidade real da pesquisa, não é contar opiniões mas 

explorar o espectro de opiniões, com as diferentes representações sobre o tema em 

questão, maximizando a oportunidade de compreender as diferentes posições 

tomadas pelos membros do meio social. 

Como procedimento metodológico as entrevistas realizadas em campo, são 

também fruto de observações, que podem incrementar a visão do pesquisador em 

razão da sua propriedade em verificar particularidades do problema, perceptíveis 

                                                            
23 BAUER, Martin e GASKELL, George (editores).Entrevistas individuais e grupais in Pesquisa 
qualitativa com texto: imagem e som: um manual prático.  2008 
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apenas in loco.Por isso a seleção se deu em quatro diferentes grupos e 

quantidades: dois urbanistas; dois políticos; dois gestores e seis moradores de 

localidades diversas de Brasília Teimosa.  

Outro aspecto a considerar é o registro  dos grupos naturais de entrevistados 

e entrevistadas, onde a questão de gênero não foi relevante à pesquisa, estando 

assim distribuídos: duas urbanistas, dois políticos, duas gestoras e quatro moradores 

e duas moradoras. Realizadas entre abril e setembro de 2010, estas entrevistas 

também foram permeadas por reuniões com técnicos urbanistas da PCR e do 

Estado, que auxiliaram fortemente na busca por documentação e informações que 

se encontram dispersas nestas instituições. 

As dimensões de aprofundamento que orientaram as entrevistas, são estas: 

• Dados sobre a opção pela moradia em Brasília Teimosa, como a 

qualidade da habitação e oportunidades políticas nessa ZEIS;  

• Dados da gestão pública sobre o uso e a ocupação do solo, avaliando 

as conseqüências da autoconstrução e da verticalização, e por último, 

• Estudar a repercussão dos investimentos públicos realizados, e quais 

as prioridades serão apontadas pelos moradores, gestores, políticos e 

urbanistas entrevistados em relação à política pública de habitação na 

ZEIS. 

Na etapa da pesquisa de campo foram realizadas doze entrevistas episódicas 

(ver Apêndices de A a E), como definido por Uwe Flick24. Estas são individuais, 

gravadas e transcritas nos trechos considerados relevantes aos estudos. As 

entrevistas aconteceram com quatro diferentes grupos, os quais se constituem dos 

moradores, políticos, gestores públicos e especialistas. 

Segundo o autor mencionado, as fases destas entrevistas são as  seguintes 

(FLICK in BAUER,Martin & GASKELL, George, 2008 p.117-134): 

1. Preparação da entrevista; 
2. Introdução da lógica da entrevista; 
3. Concepção do entrevistado sobre o tema e sua biografia com relação a 

ele; 
4. Sentido que o assunto tem para a vida cotidiana do entrevistado; 
5. Foco das partes centrais do tema em estudo; 

                                                            
24 in Entrevista Episódica, capítulo 5, do livro Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som: um 
manual prático. BAUER,Martin & GASKELL, George (Org.).2008. Petrópolis - RJ:Editora 
Vozes.7ªEdição. 
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6. Tópicos gerais mais relevantes; 
7. Avaliação e conversa informal; 
8. Documentação; 
9. Análise das entrevistas episódicas. 
 

Na fase da documentação (FLICK 2008, p.124), as informações sobre a 

contextualização entre o entrevistado e a entrevista, devem conter: 

Data da entrevista; 

Lugar da entrevista; 

Duração da entrevista; 

Entrevistador; 

Indicadores para identificação do entrevistado; 

Gênero do entrevistado; 

Idade do entrevistado; 

Profissão do entrevistado; 

Trabalha nessa profissão desde; 

Campo profissional; 

Onde nasceu e viveu (cidade/zona rural); 

Número de filhos; 

Gênero dos filhos; 

Peculiaridades e autorização da entrevista. 

 

As lideranças da ZEIS, tanto dos moradores antigos como os mais novos 

também foram entrevistados e trazem perguntas abertas avaliando o cotidiano 

dessas pessoas. Foram entrevistados ocupantes do conjunto habitacional construído 

pelo poder público estadual, e aqueles moradores cujas habitações foram 

autoconstruídas e verticalizadas pelos próprios proprietários.  

Com este universo de pesquisa, os critérios de seleção da amostragem se 

correlacionaram às variáveis focais e foram extraídos dados suficientes aos 

propósitos da investigação. 

A seguir, são apresentadas as perguntas das entrevistas aplicadas junto ao 

público - alvo pesquisado incluindo moradores, que é parte integrante do corpus, 

como conceituado neste capítulo. Ressalte-se porém que estas foram antecedidas 

pela identificação conforme apresentado anteriormente na documentação (FLICK 

2008.p.124), garantindo o anonimato dos entrevistados.   



62 
 

 
 

PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS: 

Aos especialistas/estudiosos (urbanistas): 

1. Desenvolve algum estudo em ZEIS do Recife? 

2. Qual aspecto urbano mais chama sua atenção em Brasília Teimosa? 

3. Qual projeto gostaria de desenvolver em Brasília Teimosa? 

4. Como avalia o desenvolvimento da ZEIS de Brasília Teimosa? 

5. Qual o futuro de Brasília Teimosa? 

6. Há algo que gostaria de acrescentar sobre o tema? 

Aos políticos (vereadores e lideranças locais): 

1. Que aspecto político mais chama sua atenção em Brasília Teimosa? 

2. Fez campanha em Brasília Teimosa? 

3. Foi votado em Brasília Teimosa? 

4. O que difere os moradores de Brasília Teimosa das outras ZEIS? 

5. Que projeto gostaria ver desenvolvido em Brasília Teimosa? 

6. Há algo que gostaria de acrescentar sobre o tema? 

Aos administradores (gestores da Prefeitura do Recife): 

1. Qual a principal dificuldade na gestão da ZEIS de Brasília Teimosa? 

2. Como é realizada a fiscalização do solo urbano? 

3. Que conflitos são mais frequentes? 

4. Qual solução proporia para sua redução? 

5. Quais recursos são destinados à ZEIS? 

6. Há algo que gostaria de acrescentar sobre o tema? 

Aos moradores: 

1. Há quanto tempo mora em Brasília Teimosa? 

2. Descreva sua moradia em Brasília Teimosa. 

3. O que as obras da orla em Brasília Teimosa trouxeram?   

4. Havendo novas obras em Brasília Teimosa, qual seria a sua escolha? 

5. Há algo que gostaria de acrescentar sobre o tema? 

 

Na etapa posterior de consolidação dos questionários, foram interpretados 

adequadamente quanto às suposições elencadas do problema da moradia na ZEIS 

de Brasília Teimosa, a fim de que incorporando à análise integrada daquele território 

recifense, trouxesse ao escopo da pesquisa a realidade almejada pela pesquisa. 
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Para melhor compreensão do fenômeno, na pesquisa qualitativa, a análise 

dos dados foi realizada de forma integrada ao conjunto das informações, literatura, 

dados, história, e as perguntas representam a perspectiva de compreensão desse 

fenômeno social, no próprio contexto das pessoas entrevistadas para alcance dessa 

finalidade (VERGOLINO 2007). 

Acrescente-se a vantagem que a entrevista qualitativa combinada aos 

métodos tradicionais podem melhorar o delineamento do levantamento e da 

interpretação do fenômeno pesquisado, consideradas a sua natureza e sua 

abrangência, bem como a complexidade em que se insere o tema da habitação de 

interesse social na dinâmica da ZEIS de Brasília Teimosa. 

Com estas premissas metodológicas estabelecidas e ainda considerando que 

esta etapa se constitui numa das mais difíceis na interpretação dos dados, em 

função da coleta dos dados, foi elaborada a matriz de categoria de evidências. 

Essa matriz se constitui dos objetivos e finalidades da pesquisa colocados 

como temas no título das colunas, e o que cada entrevistado (grupo) diz, como se 

fossem as linhas. Este procedimento, estruturou os dados, juntou as respostas de 

maneira acessível e no final, foram acrescentadas notas e interpretações 

preliminares. A gravação, auxílio fundamental para reprisar as momentos das 

entrevistas permitiu o exame minuncioso para trabalhar os textos, nesta etapa. 

Para Vergolino (2007), nessa matriz ,são constatadas as condições que 

satisfaçam os aspectos do critério interno da veracidade, como a coerencia, a 

consistência, a originalidade e a objetivação. Por outro lado ainda são necessários 

realizar aspectos do critério externo, ou seja da intersubjetividade, para que sejam 

apresentadas contribuições científicas às ciências humanas. 

Na última etapa da pesquisa, com base no universo estudado, foram 

demonstradas as evidências que a municipalidade poderá adotar no aprimoramento 

dos seus diversos instrumentos de participação popular e dos parâmetros 

urbanísticos que refletem-se na política de habitação, quanto ao controle do e uso 

do solo urbano, na ZEIS de Brasília Teimosa.  
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2.2.2 Constituindo os distintos grupos de entrevistados 
 

As entrevistas foram realizadas em duas fases distintas: a de coleta e 

gravação, e a posterior, com a transcrição e interpretação dos dados, que orientaram 

as proposições da pesquisa. 

Todos os grupos de entrevistados foram representativos e selecionados para 

que as evidencias pesquisadas pudessem aprofundar por meio do conhecimento 

destas pessoas em relação ao tema da moradia na ZEIS e a gestão pública nesse 

território, aspectos fundamentais à este objetivo, e sem as quais, a riqueza deste 

estudo perderia parte dessa valorosa contribuição. 

Foram então selecionados quatro grupos que sob o critério da 

representatividade fossem típicos e não probabilísticos, como conceituado por 

Vergara25, resumidos em: urbanistas, políticos, gestores e moradores. 

A seguir encontra-se demonstrado no Quadro 02, uma síntese dessa amostra 

de um total de 12 entrevistados, cuja seleção foi realizada por escolha criteriosa da 

relação do sujeito e do comprometimento profissional, político, gerencial e da 

vivencia  destes em relação ao tema da habitação, naquela ZEIS do Recife. Para 

preservar o anonimato de todos, como garantido previamente nas entrevistas, estes 

receberam as seguintes denominações particulares: os urbanistas – A1 e A2; os 

políticos – B1 e B2; os gestores – C1 e C2 e por último os moradores, em maior 

número – D1, D2, D3, D4, D5 e D6. 

Para efeitos demonstrativos da seleção, o Quadro 02, aponta particularidades  

de efeitos demonstrativos dos grupos, como gênero, idade, profissão e local de 

nascimento, para que sejam preservadas as identidades, visto esta ser uma das 

prerrogativas recomendadas quanto ao método da pesquisa utilizado. 

 
Quadro 02: Caracterização dos entrevistados 

GRUPOS GÊNERO IDADE PROFISSÃO NATURALIDADE 

Urbanista A1 Mulher 49 Arquiteta urbanista e Pesquisadora Recife - PE 

Urbanista A2 Mulher 42 Arquiteta urbanista e Professora Carpina - PE 

Político B1 Homem 63 Médico Natal - RN 

Continua

                                                            
25 Para Vergara, a amostra não probabilística pode ser selecionada por tipicidade, a qual se constitui 
pela seleção de elementos que o pesquisador considere representativos da população-alvo, o que 
requer profundo conhecimento dessa população.  
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Continuação

Político B2 Homem 61 Engenheiro Recife - PE 

Gestor C1 Mulher 42 Arquiteta urbanista Campina Grande - PB 

Gestor C2 Mulher 53 Socióloga urbanista Surubim - PE 

Morador D1 Homem 37 Estoquista Recife - PE 

Morador D2 Homem 60 Comerciante Bezerros - PE 

Morador D3 Mulher 39 Comerciante Goiana - PE 

Morador D4 Homem 96 Carpinteiro Belo Jardim - PE 

Morador D5 Mulher 39 Cozinheira Recife - PE 

Morador D6 Homem 22 Arte educador Recife - PE 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Neste sentido, enfatizamos quanto aos moradores selecionados, o aspecto da 

localização particular de cada uma das habitações destes entrevistados. Foram 

assim distribuídos: dois moradores do Conjunto Residencial Brasília Teimosa, uma 

moradora da Vila Teimosinho, um morador nascido e criado na Vila Moacir Gomes, 

atualmente habitando na Vila da Prata e moradores que autoconstruíram e 

verticalizaram suas habitações de forma a trazer ao universo da pesquisa à 

realidade. Ao morador mais antigo, de 96 anos, destaque-se haver presenciado 

desde os primórdios desse importante assentamento, todas as mudanças daquela 

ZEIS e ao mais novo de 22 anos, a valorização do lugar pela luta e permanência 

diárias como arte educador.   

Alguns aspectos particulares da entrevista puderam ser ressaltados durante o 

contato pessoal, entre todos os grupos pesquisados. Houve procedimentos de 

identificação oficial da pesquisadora, por meio de declaração do Mestrado, 

autorização verbal e escrita de todos os entrevistados, apresentação dos 

questionários, e autorizadas as gravações em meio magnético. Porém, no conjunto 

dos moradores, salvo uma ou duas exceções, apesar de estimulados, e mesmo 

explicitado o cuidado e recomendação quanto ao carater anônimo destas, se 

apresentaram com algum grau de desconfiança, que atribuímos ao período em que 

essas entrevistas foram realizadas, próximas às eleições. Isto talvez se explique ao 

fato de em períodos eleitorais anteriores, na disputa municipal, vários candidatos 

tornaram públicas as diversas fragmentações dos movimentos sociais em troca de 

apoio e que exploradas por meio da mídia expuseram de forma traumática essas 

pessoas moradoras de Brasília Teimosa. 
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CAPÍTULO 3 
BRASÍLIA TEIMOSA E SEUS INSTRUMENTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
 
 

Aos conceitos e teorias até aqui firmados pelos autores anteriormente 

abordados, devem ser acrescidos os diversos instrumentos disponíveis aos 

gestores, políticos, urbanistas e aos moradores que por questões institucionais, 

legais, técnicos e democráticos que podem contribuir na melhoria das condições da 

habitabilidade das cidades, em particular nas áreas caracterizadas como ZEIS. 

Como demonstrado na problematização da questão da moradia de interesse 

social no Recife e segundo Denaldi (2003, p.196), 

 

Mesmo antes da aprovação do Estatuto da Cidade, muitos 
municípios estabeleceram instrumentos para a regularização 
fundiária, como as ZEIS e CDRU. Como mencionado [...], 
desde o início da década de 1980, alguns municípios criaram 
padrões urbanísticos especiais de parcelamento, assim como 
modelos participativos de gestão. No entanto, o aprimoramento 
deste referencial de regulamentação urbanística não foi 
acompanhado pela instituição de outros mecanismos e 
instrumentos que efetivamente interferissem no mercado de 
terras, para ampliar sua oferta e conter sua valorização. Ou 
seja, conseguimos estabelecer um arcabouço jurídico-
institucional para consolidar e regularizar a cidade ilegal, mas 
não para alterar a lógica de sua formação.Os casos de Recife e 
Santo André são exemplos de que só recentemente os 
governos municipais têm buscado, na prática, maior articulação 
das políticas de habitação e desenvolvimento urbano. 

De fato, há muito atraso na articulação dessas políticas. Por 
exemplo, acontece de importantes instrumentos urbanísticos 
chegarem a cidades em regiões metropolitanas que já não 
possuem um estoque expressivo de terras públicas e 
particulares e têm grande parte de suas áreas ambientalmente 
sensíveis ocupadas e deterioradas. É preciso romper a 
distância entre o discurso e a prática para construir uma política 
urbana inclusiva e colocar a habitação como eixo central da 
política e gestão urbana, como lembra Maricato (2001).  
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É com este cenário do Recife em que são vistos neste capítulo, os 

instrumentos que a municipalidade criou antes mesmo do Estatuto das Cidades, 

para consolidação da população pobre da cidades, nas ZEIS. Além desta importante 

Lei, são vistos, o Plano Diretor que define o processo de planejamento urbano da 

cidade por meio dos seus diversos artigos e demais planos setoriais e leis voltados 

às ZEIS, objeto de estudo, como a seguir são detalhados. 

O território de Brasília Teimosa foi desde o estabelecimento da ZEIS em 

1983, objeto de sucessivas intervenções urbanísticas para fins de moradia (Projetos 

das Vilas da Prata, Moacir Gomes e Teimosinho, o Conjunto Residencial Brasília 

Teimosa e mais recentemente o Recife Sem Palafitas que deu origem ao Projeto de 

Requalificação da orla, com a Avenida Brasília Formosa. 

Apesar destas intervenções urbanísticas acontecerem em resposta às 

sucessivas reivindicações dos movimentos sociais locais, estas, após a entrega das 

moradias, são largadas à própria sorte, sem uma gestão pública na pós-ocupação. 

Resulta dessa omissão, a reocupação sucessiva das áreas à beira-mar, que foram 

alvo das desocupações.  

Destacam-se aqui os demais instrumentos urbanísticos para o planejamento 

da ZEIS que a municipalidade tem à sua disposição. Se há uma hierarquia a que 

podemos classificar no planejamento urbano, o primeiro lugar certamente é do Plano 

Diretor, como se encontra definido nas suas diretrizes e planos setoriais e como 

referenciado anteriormente por Denaldi (2003). 

Dados que são 66 ZEIS no Recife, cabe à gestão realizar da tarefa de 

planejá-las, num amplo leque de prioridades, que não são poucas, nem pequenas, 

pois nelas se concentram em torno de 42% da população do Recife, em 

aproximadamente 150.000 domicílios26. A ZEIS de Brasília Teimosa, conta com uma 

área de 72,7 ha, 20.464 habitantes27, situa-se entre os 15 bairros de maior 

densidade populacional do Recife, com 4.837 domicílios. 

A seguir, o Quadro 03 – Cronologia dos instrumentos institucionais, 

sinteticamente apresenta uma linha de tempo onde são representados quando da 

criação das ZEIS no Recife, a partir do início dos anos 80, a evolução destes em 

níveis local e nacional. Ressalte-se que o surgimento dos mesmos coincidem com o 

processo de redemocratização em curso no país, e contribuíram no fortalecimento 
                                                            

26 Ver CAVALCANTI,Helenilda,LYRA, Maria Rejane de B.,AVELINO, Emília (org), (2008 p.31). 
27 Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife,2005 
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Para que o sistema de desenvolvimento urbano municipal seja materializado, 

é fundamental que haja a integração entre suas diversas secretarias e órgãos na 

implementação da política de habitação, como preconizado por meio dos seus 

diversos instrumentos e equipes técnicas especializadas, tema a ser apresentado ao 

final desse estudo.  

Cabe à Secretaria da Habitação, o desenvolvimento por novos projetos e 

integrar a política de habitabilidade com as de mobilidade, acessibilidade, 

saneamento ambiental e de planejamento territorial. Tarefa para a qual, sua 

estrutura conta apenas com a própria secretaria, ao contrário dos demais gestores 

pelas políticas já citadas. Todos possuem uma estrutura maior e mais numerosa que 

permite, ao menos do ponto de vista estrutural, mais capilaridade na atuação e 

implementação da importante política pública, integrantes e responsáveis, pelo 

sistema de desenvolvimento urbano municipal. 
Figura 03: Organograma do Sistema Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 Breve descrição do Plano Diretor 
 

Para a municipalidade do Recife, o Plano Diretor28, 

 
é um instrumento técnico e político importante, uma vez que 
indica as políticas, os princípios e as diretrizes para o 
reordenamento da ocupação físico-territorial do município e 
                                                            

28 Disponível em < http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/planodiretor/>.Acesso em 
05.maio.2009 

Fonte: Acervo Ana Suassuna
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orienta a administração pública nas ações que visam combater 
os principais problemas que desafiam o governo e 
comprometem o bem estar da população. 
 

 

Segundo a Prefeitura do Recife, o mesmo Plano Diretor deverá ser 

complementado por planos setoriais e leis específicas. A sua estrutura está dividida 

em quatro partes, entre estas: 

Os fundamentos do Plano, por meio dos seus:  

• Princípios; 

• Diretrizes; e 

• Objetivos. 
A segunda parte trata das diretrizes setoriais da política 
urbana, onde são destacados: 

• O desenvolvimento econômico; 

• As políticas sociais;  

• A infra-estrutura urbana; 
A terceira parte trata do ordenamento territorial, onde se 

destacam: 

• A estrutura espacial; 

• A divisão territorial; 

• Os projetos especiais; e 

• Parâmetros e instrumentos. 
A quarta parte trata da gestão democrática da política 
urbana, quando são destacados: 

• Os objetivos da gestão democrática da política urbana; 

• O sistema de planejamento e gestão; 

• Os instrumentos de democratização; e 
• A revisão do Plano Diretor. 
 

Incluída no Capítulo 2, Seção V,da Políticas Sociais, no artigo 31, das 

Diretrizes Setoriais da Política Urbana, a Política Municipal de Habitação segundo o 

Plano Diretor, 
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[...]tem por objetivo universalizar o acesso à moradia com 
condições adequadas de habitabilidade, priorizando os 
segmentos sociais vulneráveis, mediante instrumentos e ações 
de regulação normativa, regularização urbanística e jurídico-
fundiária e de provisão. 

 

 

Ainda de acordo com o artigo 32 do Plano Diretor,são as seguintes as 

diretrizes para a Política Municipal de Habitação: 

I – integração dos projetos e das ações da Política Municipal de 
Habitação com as demais políticas e ações públicas de 
desenvolvimento urbano, econômico e social municipais, 
intermunicipais, metropolitanas, estaduais e federais, 
favorecendo a implementação de ações integrais e 
sustentáveis; 
II – diversificação das ações mediante a promoção e apoio à 
iniciativa da sociedade e à constituição de parcerias, que 
proporcionem o aperfeiçoamento e a ampliação dos recursos, o 
desenvolvimento tecnológico e a produção de alternativas de 
menor custo, maior qualidade e conforto, considerando as 
realidades física, social, econômica e cultural da população a 
ser beneficiada; 
III – democratização do acesso ao solo urbano e da oferta de 
terras para a Política Municipal de Habitação a partir da 
disponibilidade de imóveis públicos e privados, em 
consonância com os instrumentos previstos no Estatuto da 
Cidade; 
IV – inibição das ocupações em área de risco e non aedificandi, 
através de ação integrada dos setores municipais responsáveis 
pelo planejamento, controle urbano, defesa civil, obras e 
manutenção e as redes de agentes comunitários ambientais e 
de saúde; 
V – consolidação dos assentamentos ocupados pela população 
de baixa renda, mediante sua instituição como Zona Especial 
de Interesse Social - ZEIS, considerando os requisitos e 
critérios estabelecidos pela Lei do Plano de Regularização das 
Zonas Especiais de Interesse Social - PREZEIS; 
VI – regularização da situação jurídica e fundiária dos 
conjuntos 
habitacionais implementados pelo município; 
VII – adequação das normas urbanísticas às condições 
sócioeconômicas da população, simplificando os processos de 
aprovação de projetos e o licenciamento de Habitação de 
Interesse Social; 
VIII – elaboração do Plano Municipal de Habitação conforme as 
diretrizes fixadas na Conferência da Cidade do Recife; 
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IX – construção de unidades habitacionais de interesse social 
na região central e em demais áreas da cidade, em áreas 
vazias ou subtilizadas e recuperação de edifícios vazios e 
subtilizados conforme o Estatuto da Cidade; 
X – fixação de parâmetros urbanísticos para habitação de 
interesse social; 
XI – oferecimento de serviços de assistência técnica, jurídica, 
social e urbanística gratuita à população com renda familiar de 
até três salários mínimos, nos processos de regularização 
urbanística e fundiária e de áreas ZEIS; 
XII – promover, em caso de necessidade de remoção de 
famílias de área de risco, para execução de obras, 
equipamentos públicos, ou implantação de infra-estrutura, o 
atendimento habitacional das famílias a serem removidas, 
preferencialmente na mesma região; 
XIII – investimento em obras de urbanização e de infra-
estrutura, para requalificação de áreas propícias à moradia dos 
setores populares, com qualidade urbana e ambiental. 
 

 

Afora as diretrizes, nos artigos seguintes são definidos e estabelecidos os 

critérios e os parâmetros dessa Política Municipal de Habitação, quais sejam: 

• No artigo 33, estabelece como deve ser desenvolvido o Plano Municipal de 

Habitação e quais suas demandas quantitativas e qualitativas, por 

regularização urbanística, jurídicofundiária e de provisão, a definição de 

indicadores e de parâmetros para avaliação permanente das necessidades, 

das ações e da qualidade das intervenções. Além destes critérios define  

prioridades e metas de atendimento. 

• Subsequentemente o artigo 34, caracteriza que a habitação de interesse 

social é toda moradia com condições adequadas de habitabilidade, destinada 

à população de baixa renda e que atenda aos padrões técnicos definidos pelo 

órgão competente da municipalidade.  

• No artigo 35, são preconizados que o Município elaborará Plano de 

Reassentamento por meio de lei específica, como instrumento de garantia do 

direito à moradia adequada para a população que habita áreas onde for 

inviável a regularização urbanística e jurídicofundiária. 

• Ainda neste Plano de Reassentamento, deverão estar previstas etapas 

necessárias à recuperação do ambiente desocupado e ao processo de 

reassentamento desta população para áreas próximas ao assentamento 

original, assegurando os laços sociais, econômicos e culturais da população 
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afetada com sua vizinhança, a participação dos reassentados no processo de 

planejamento e de implementação da intervenção e por último, a 

transformação do novo assentamento em ZEIS II. 

• Ao artigo 36 coube definir que as áreas em situação de risco, de preservação 

ambiental,destinadas a usos públicos imprescindíveis e as non aedificandi 

são consideradas áreas inviáveis de regularização urbanística e 

jurídicofundiária. Por fim, nos artigos de números 37 e 38 encontram-se 

explícitos que ao Município caberá a criação de programas que garantam a 

fixação da população atendida na área de execução dos programas, e que 

não aprovará projetos ou executará obras de impacto ambiental sem que 

sejam consultadas as comunidades afetadas, respectivamente. 

 
Tabela 03: Recife – Número de Habitantes, Unidades Habitacionais em Assentamentos 

Precários de Baixa Renda. 
 

Unidade 

Territorial 

Habitantes Unidades Habitacionais Área (ha) 

N° Recife Ass. 
Prec. N° Recife Ass. 

Prec. N° Recife Ass. 
Prec. 

ZEIS** 592.000 41,6% 84,50% 150.000 39,8% 84,58% 2.865 13,02% 85,34%
Áreas 
Pobres* 659.076 46,32% 100% 154.280 41,0% 100% 3.357 15,26% 100% 

Recife** 1.422.905 100%  377.070 100%  22.000 100%  
 

Fonte: * UFPE/FADE; PCR/URB. Cadastro de áreas pobres da Cidade do Recife, 1998. 
** IBGE. Censo Demográfico, 2000. 

 

Face o desafio que a cidade impõe na gestão dessas ZEIS, acima se 

apresenta o Quadro elaborado por Miranda e Moraes(2009)29 do número de áreas 

ZEIS do Recife,com respectivos percentuais e áreas, quando evidencia-se a 

necessidade em avançar nas proposições por melhoria nessas áreas e ainda 

consideradas as diretrizes destinadas a estas mesmas áreas por meio do Plano 

Diretor. 

Sendo uma preocupação da municipalidade, conforme apontado no Plano 

Diretor, atualizado em 2008, a alta densidade de Brasília Teimosa é de 292,78 

hab/ha, demonstra per se a necessidade de abordagem específica por parte da 

                                                            
29 MIRANDA, L. e MORAES, D., Ainda há lugar para o PREZEIS do Recife? Disponível em 
http://www.ibdu.org.br. Acesso em 01. mai.2009. 
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municipalidade quanto à essa espacialização, embora a questão da verticalização é 

percebida apenas quanto aos padrões formais: 

 

Em relação às áreas ocupadas pelas classes média e alta, 
chama atenção o intenso processo de adensamento 
construtivo e verticalização, responsável pelo elevado 
crescimento demográfico dos bairros do Espinheiro e da 
Jaqueira e, também, pela densidade populacional dos bairros 
de Boa Viagem, Espinheiro, Graças, Torre e Madalena. 

 

 

Como referido anteriormente, quanto aos padrões urbanísticos das áreas 

pobres, não há essa referência no mesmo Plano Diretor, como demonstrada a 

seguir: 

 

Ressalte-se que as densidades mais elevadas concentram-se 
nos morros da zona norte, na zona oeste (Coqueiral, Sancho, 
Totó e Barro), estendendo-se para o sul (Cohab), encontrando-
se, também, densidades elevadas nas áreas pobres 
espalhadas por toda a cidade. É o caso de Brasília Teimosa 
(292,78 hab/ha) e Mangueira (290,15 hab/ha). 

 

 

No sentido oposto ao que encontra-se demonstrado por Miranda e Moraes 

(2009), já mencionados, quando referem-se sobre  

 

o adensamento dos assentamentos de baixa renda em áreas 
centrais, como é o caso de Brasília Teimosa, expresso 
significativamente na coabitação, sobrecarregando a precária 
infraestrutura existente e piorando as condições de salubridade 
e conforto ambiental, com a verticalização e expansão das 
construções nos lotes. A impossibilidade de ascensão sócio-
econômica de muitas famílias pobres e sua resistência para se 
manter em áreas com acesso a serviços e oportunidades de 
trabalho e renda vem acarretando na intensificação da 
autoconstrução nos assentamentos em áreas centrais. 
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Ou seja, os olhos do poder público só se voltaram até o momento para a 

questão da verticalização dos padrões formais da urbanização da cidade onde são 

mais exarcerbadas e mais visíveis (grifo nosso) aos cidadãos e rentáveis à própria 

municipalidade. 

A pequena estrutura da Secretaria de Habitação, somada às suas 

responsabilidades instituídas no Plano Diretor, apresentam importante 

distanciamento entre a formulação e a execução dessa importante política pública 

de inclusão social.  

 

3.3 O PREZEIS, o Fundo, o Fórum e a COMUL 

 
O Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social – 

PREZEIS, foi elaborado a partir de iniciativas da atuação da Comissão de Justiça e 

Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife junto aos movimentos populares quanto o 

acompanhamento jurídico aos conflitos fundiários urbanos.  

Este processo, que começou nos primeiros anos da década de 80, foi 

aprovado e sancionado pelo Prefeito Jarbas Vasconcelos, em março de 1987, por 

meio da Lei 14.947/87. Em 1995, uma nova lei do PREZEIS (Lei 16.113/95, 

aprovada pela Câmara Municipal do Recife) foi sancionada representando o 

aprimoramento dos parâmetros urbanísticos e dos mecanismos e procedimentos de 

gestão. 

Para Lima (2005, p.173) o PREZEIS representou mais do que um plano, 

como foi denominado. Três princípios alicerçavam a política pública constante nos 

planos: jurídico (grifo da autora), com o reconhecimento da função social da 

propriedade, em que dissociava o direito de propriedade do direito à posse da terra 

e em especial do direito de uso da terra urbana; político (grifo da autora) por meio 

da participação popular e deliberativa no Fórum do PREZEIS e na decisão por 

prioridades dos recursos do Fundo e urbanístico (grifo da autora) quando flexibilizou 

as formas de pensar os parâmetros urbanos, colocando-se na direção oposta das 

legislações prevalecentes da época no país, tornando-se referência à incorporação 

ao tratamento legal a áreas pobres com questões fundiárias pendentes . 

Os parâmetros urbanísticos que estabelecem dimensões máximas do 

tamanho dos lotes para novos parcelamentos, impediram na prática, os 



77 
 

 
 

remembramentos desses terrenos, inibiram os interesses comerciais e as 

possibilidades de especulação imobiliária, e causaram a redução pela pressão 

desses agentes sobre as famílias moradoras dessas áreas. 

A Lei do PREZEIS prevê (MORAES30, 2001), como instrumento fundamental 

para que as ZEIS sejam objeto de pouco interesse para os grandes 

empreendedores imobiliários, em função do estabelecimento de uma dimensão 

máxima para os lotes de 250 m². 

A cada uma das ZEIS está prevista a elaboração de um plano urbanístico 

específico, o qual detalhará o parcelamento e as normas de uso, ocupação e 

aproveitamento do solo urbano na área, podendo, esses parâmetros, serem diversos 

dos que estão previstos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.  

Dentre as principais diretrizes para urbanização das ZEIS (Ver MORAES, 

2001,p.127), estão as que devem: 

 

• criar tipologias habitacionais que estejam adequadas às 
necessidades das famílias; 
• relocar famílias que habitem lotes menores que 18 m², ou que   
estejam em áreas non aedificandi ou de risco; 
• respeitar a tipicidade e as características da área; 
• possibilitar o acesso a todos os lotes; 
• garantir a salubridade ambiental de todos os espaços; e 
• criar e otimizar espaços de lazer. 

 

  

                                                            
30 MORAES, Demóstenes Andrade de.Por uma política de habitação de interesse social para o Recife 
– Apontamentos sobre o PREZEIS.Anais do Seminário de Avaliação de Projetos IPT. São Paulo, 
2002. Disponível em < http://habitare.infohab.org.br/pdf/publicacoes/arquivos/51.pdf >. Acesso em 
01.mai.2009. 
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Foram institucionalizados baseados nesse tripé, jurídico, político e urbanístico 

uma estrutura em apoio ao sistema do PREZEIS cuja composição pode ser 

expressa no fluxograma a seguir representado31. 

 
Figura 04: Organograma dos Mecanismos de Planejamento e Gestão do PREZEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PREZEIS – Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social. 

 

Ainda para Miranda e Moraes (2009), 

[...] no âmbito do PREZEIS, foi instituída a Coordenação do 
Fórum, que, além de coordenar as plenárias, tem o papel de 
acompanhar o trabalho de todas as instâncias técnicas do 
sistema e o processo eleitoral das COMULs32. Vale citar, 
também, as Câmaras de Urbanização, de Legalização e de 
Orçamento e Finanças (esta última efetivada em 2001) e os 
Grupos de Trabalho de Emprego e Renda e de Meio Ambiente, 
que se constituem em instâncias consultivas, cuja finalidade é 
subsidiar tecnicamente todas as esferas que compõem o 
PREZEIS. 

 

 

No sistema de gestão do PREZEIS, encontram-se ainda uma Câmara de 

Legalização, uma Câmara de Urbanização, cada qual com sua competências 

distintas, quais são: 

                                                            
31 MIRANDA, L. e MORAES, D., Ainda há lugar para o PREZEIS do Recife? Disponível em 
<http://www.ibdu.org.br>. Acesso em 01. mai. 2009. 
 
32 COMUL – Comissão de Urbanização e Legalização da Posse da Terra 
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• Cabe à Câmara de Legalização, a responsabilidade da elaboração e 

acompanhamento das propostas para a regularização jurídico-fundiária das 

ZEIS e ordenação das prioridades para a aplicação dos recursos do Fundo do 

PREZEIS quanto à regularização fundiária; e 

• À Câmara de Urbanização cabe dentre suas principais atribuições: propor 

políticas para intervenção urbanística; estimular e acompanhar a elaboração 

dos projetos urbanísticos; monitorar as ZEIS em processo de urbanização; e 

estabelecer prioridades de aplicação do Fundo33 do PREZEIS em relação às 

obras. 

Para Moraes (2001, p.128) 

 

O PREZEIS, ao longo de sua trajetória, não se tornou um 
instrumento fundamental para as políticas de desenvolvimento 
urbano e habitacional municipais, considerando a prioridade na 
alocação de investimentos no âmbito municipal e as estratégias 
de planejamento local; disputando com outros programas e 
projetos, definições governamentais quanto aos recursos. Duas 
ZEIS, apenas, tiveram o processo de urbanização concluído, 
Coronel Fabriciano e João de Barros; sendo que a primeira 
teve a regularização jurídico-fundiária, também, finalizada em 
1995. 

 

 

No seu conjunto, o sistema do PREZEIS instituído por meio dos diversos 

instrumentos – Fórum, Fundo, COMULs - e procedimentos legais foram essenciais 

na manutenção e proteção às famílias moradoras e fortaleceram os laços de 

vizinhança e as conquistas desses direitos por um lado, mas por outro, falta em 

decorrencia da dinâmica política nas gestões que se sucederam, o patrocínio da alta 

gestão da municipalidade para sua continuidade e perseverança na construção 

desse ambiente em todas as ZEIS da cidade.  

Dentre estas, podem ser citadas as dificuldades que são enfrentadas pelos 

integrantes do sistema como um todo, seja pelos movimentos sociais, das ONG’s, 

do próprio poder público: desde a dificuldade em mobilizar as comunidades e 

técnicos em torno de propostas em um ambiente que as materialize, seja um projeto 
                                                            

33 A Lei n.º 15.790/93 que instituiu o Fundo Municipal do PREZEIS foi aprovada pela Câmara 
Municipal, em 1993, prevendo como possíveis receitas: dotações do orçamento municipal; 
transferências intergovernamentais; convênios; receita provenientes dos seus próprios recursos; 
doações entre outras 
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urbanístico, jurídico ou político, até a dificuldade em adaptar a máquina pública em 

torno de práticas de co-gestão baseadas na negociação e realidades locais e 

mesmo o enfrentamento quanto à escassez de recursos financeiros e as suas 

prioridades. 

 

3.4 O Orçamento Participativo no Recife 
 

Inserido no contexto da gestão, o Orçamento Participativo no Recife, foi 

estabelecido pelo Decreto Municipal nº 19.268 de 17 de abril de 2002, e teve por 

amparo legal a Lei Orgânica do Município nº 16.662, no seu artigo 50 e pelo Estatuto 

da Cidade, Lei 10.257 de 2001 no art.4º, III, alínea f, que determina a inclusão de 

debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da 

lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória 

para sua aprovação na Câmara. 

Tal dispositivo legal, torna o OP um importante protagonista na 

implementação das diretrizes gerais da política urbana que somados aos princípios 

constitucionais de participação popular e da democracia direta preconizados no 

artigo 1º da Constituição Federal, compõem e completam essa base legal. 

O Decreto Municipal nº19.268, das diretrizes do OP, disciplina e regulamenta 

o funcionamento, a composição do Conselho34 - COP, a eleição e as competências 

dos fóruns e dos delegados, direitos e deveres. Seu caráter é deliberativo, e o 

funcionamento regido por ciclos. 

 

3.4.1 Objetivos, ciclo e funcionamento do OP 
 

O OP do Recife é um importante espaço de debate e definição dos destinos 

da Cidade. Nele, a população decide as prioridades de investimentos em obras e 

                                                            
34 Art.22: O Conselho Municipal da Gestão Democrática do Orçamento Público - COP será composto 
da seguinte forma: I- 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) suplentes eleitos em cada uma das 18 
(dezoito) microrregiões do Município; II - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente eleitos em cada 
uma das Plenárias Temáticas do Orçamento Participativo: III - 01 (um) membro e 01 (um) suplente de 
cada um dos Conselhos Setoriais existentes, e os posteriormente criados pelo Poder Público 
Municipal; IV - 02 (dois) membros titulares e 02 (dois ) suplentes do Fórum do PREZEIS; V - 03 (três) 
membros titulares e 03 (tres) suplentes do Executivo Municipal das seguintes Secretarias:a) 01 (um) 
representante e 01 (um ) suplente da Secretaria do Orçamento Participativo e Gestão Cidadã - 
SOPGC; b) 01 (um) representante e 01 (um ) suplente da Secretaria do Planejamento Urbanismo e 
Meio Ambiente - SEPLAM; c) 01 (um) representante e 01 (um ) suplente da Secretaria de Finanças - 
SEFIN.Fonte: Decreto Municipal nº 19.268. 
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serviços a serem realizados a cada ano, com os recursos do Orçamento da 

Prefeitura. Sua proposta tem por objetivos: o resgate da cidadania do povo, a 

criação de uma esfera pública não estatal, e um modelo de co-gestão da Cidade e 

Controle Social sobre o estado, usando como bases a participação universal e a 

transparência administrativa.  

O OP segue um ciclo anual e utiliza uma metodologia na qual as ações são 

desenvolvidas. Nos meses de janeiro a março acontecem as reuniões de 

esclarecimento do OP. Entre abril e maio a população se organiza em grupos, indica 

duas (02) ações e delegados (as) em áreas diferentes e credencia na prefeitura em 

formulários próprios. As plenárias onde a população vota em obras e serviços já 

credenciados, além de elegerem delegados (as) para formar os fóruns do OP, são 

realizadas entre junho e julho. A etapa de acompanhamento de tramitação na 

Câmara de Vereadores acontece entre os meses de agosto a outubro e em 

dezembro há o encerramento do ciclo com a deliberação do Plano de Investimentos. 
Figura 05: Ciclo do Orçamento Participativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Prefeitura do Recife, Orçamento Participativo do Recife.  

Obras que ficam para sempre 2001/2007.  
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No Recife, a coordenação do OP, sempre ocupou lugar de destaque na 

gestão. No período 2001/2004, foi a Secretaria do Orçamento Participativo e Gestão 

Cidadã e entre 2004/2008 a de Planejamento Participativo, Obras e 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental, cujo Secretário em ambos períodos, João da 

Costa Bezerra Filho, foi titular e torna-se o candidato à sucessão de João Paulo, 

sendo eleito prefeito do Recife para o período 2009/2012. Atualmente o OP tornou-

se uma coordenadoria vinculada ao Gabinete do Prefeito. 

O PREZEIS foi canal de participação popular, obteve reconhecimento e 

assento em duas importantes instâncias oficiais que discutiam e definiam as 

diretrizes da política urbana, no Conselho de Desenvolvimento Urbano, que tem 

poderes deliberativos no controle da implementação do Plano Diretor da Cidade do 

Recife, e também no Conselho do Orçamento Participativo, instituído em 2001. 

Entretanto, atualmente esta relação do OP com o PREZEIS, não vem 

garantindo as interfaces do planejamento, da gestão e das obras aprovadas nestes 

canais com o planejamento das áreas de interesse social onde reside cerca de 

metade da população recifense. Essas relações estão mais para distanciamento 

que de aproximação para onde poderiam convergir as ações e projetos prioritários 

para essas áreas, vez que o PREZEIS é um sistema de planejamento urbano e o 

OP é basicamente orçamentário, podendo um ser complementar ao outro, sem 

prejuízos tanto a um quanto ao outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 



84 
 

 
 

 

CAPÍTULO 4 
OS CINCO PLANOS PARA BRASÍLIA TEIMOSA 
 

 

Nas ZEIS, espaços que se consolidaram como áreas permanentes de 

moradia, o tipo mais comum de intervenção praticado pelo município é a 

urbanização. Por meio da urbanização,  a municipalidade pode promover o acesso à 

habitação; estabelecer uma metodologia própria para a intervenção em ZEIS e ainda 

estruturar  um arcabouço jurídico-institucional para a regularização desses 

assentamentos. Com frequência, tornam-se estes os instrumentos básicos dessa 

ação no município.  

Para Denaldi (2005)35, à estes instrumentos básicos de urbanização, as 

municipalidades reconhecem ainda a necessidade em agregar programas sociais, 

uma estrutura institucional que os apoie, e recursos financeiros.Ou seja, apenas o 

projeto de urbanização não é suficiente para sua inclusão ao espaço formal da 

cidade. E mais, que os recursos financeiros não sejam exclusivamente municipais, 

porquanto são insuficientes diante da enorme carência dessas áreas. Também a 

autora ressalta que a execução das obras sempre teve um peso político muito maior  

e  usualmente na maioria dos programas de urbanização de favelas este apoio 

social, fica relegado apenas à viabilização destas. 

A importância da moradia nos processos de urbanização nas ZEIS do Recife, 

como relatado por Lima (2005,p.176), e ausência por investimentos nessas extensas 

áreas, 

 

[...] sugere, como apontam as informações, a existência de 
processos autoconstrutivos deflagrados por iniciativa própria ou 
espontânea pelos moradores de cada lugar, isto porque se 
trata de áreas consolidadas com anos ou décadas de 
ocupação a exemplo do Coque, Casa Amarela, Mustardinha e 
Pina, onde em momentos anteriores ao PREZEIS, foi patente a 
inexistência de investimentos públicos no quesito construção 
de habitação.Cabe assinalar que, em conformidade com o 
                                                            

35 Denaldi,Rosana. em  Intervenção Municipal em Favelas: aprimoramento e limitações, apresentado 
no XI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento 
Urbano e Regional – ANPUR. Salvador, Bahia.(2005). 
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Plano, as ações públicas nessas áreas são direcionadas 
prioritariamente à infraestrutura e à legalização da posse da 
terra, e destinam-se, exclusivamente, a ocupações 
consolidadas, contemplando a construção de unidades 
habitacionais em caráter excepcional, de premente 
necessidade de relocação de famílias em face da execução de 
obras de urbanização. 

 

 
Quadro 04: ZEIS Beneficiadas com Programas Habitacionais 1980 - 2001 

NOME PROGRAMA Nº DE HABITAÇÕES

COQUE AÇÕES PONTUAIS / CBTU 112 

CASA AMARELA CHÃO E TETO 99 

PLANETA DOS MACACOS CHÃO E TETO 1 

TRÊS CARNEIROS CHÃO E TETO 109 

PINA 
CHÃO E TETO / AÇÕES 

PONTUAIS 
230 

MANGUEIRA - CAMPO DO PIOLHO / 

POÇO / SIGISMUNDO 
COMPESA 42 

MUSTARDINHA / JACARÉ COMPESA 17 

CARANGUEJO / TABAIARES HABITAR BRASIL 116 

DOIS UNIDOS HABITAR BRASIL 278 

SÍTIO GRANDE HABITAR BRASIL 150 

VILA FELICIDADE HABITAR BRASIL 164 

CEL. FELICIANO MUTIRÕES 86 

AFOGADOS - MARROM GLACÊ 
PREFEITURA DO RECIFE / 

PREZEIS 
24 

ENTRA APULSO 
PREFEITURA DO RECIFE / 

PREZEIS 
27 

JOÃO DE BARROS 
PREFEITURA DO RECIFE / 

PREZEIS 
16 

MUSTARDINHA - CAMPO DO 

PIOLHO 

PREFEITURA DO RECIFE / 

PREZEIS 
27 

Continua
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Continuação

PINA - LAGOA 
PREFEITURA DO RECIFE / 

PREZEIS 
15 

POÇO DA PANELA 
PREFEITURA DO RECIFE / 

PREZEIS 
54 

TORRÕES - ASA BRANCA 
PREFEITURA DO RECIFE / 

PREZEIS 
47 

VILA DO VINTÉM 
PREFEITURA DO RECIFE / 

PREZEIS 
10 

SANTO AMARO PLANO PAIII / CHÃO E TETO 2.214 

ALTO DO MANDU PROMORAR 168 

COELHOS PROMORAR 1.900 

COQUE PROMORAR 1.830 

TORRÕES - SÍTIO DAS PALMEIRAS PROMORAR 185 

BRASILIA TEIMOSA 
PROMORAR / CHÃO E TETO / 
MUTIRÕES 

577 

TOTÓ - SANCHO PROMORAR / HABITAR BRASIL 358 

MONS. FABRÍCIO PROMORAR / MUTIRÕES 185 

TORRÕES - RODA DE FOGO 
PROMORAR / PAIII / CHÃO E 

TETO 
158 

TOTAL 9.199 

Fonte: CÂMARA URBANIZAÇÃO PREZEIS – BD ZEIS OBSERVATÓRIO PE, AZEVEDO, 2000  

apud PCR/FUNDAJ, 2001. in Cortês (2005, p176) 
 

As informações36 sobre a quantidade e a origem dos recursos dos Programas 

PROMORAR, CHÃO E TETO e MUTIRÕES, para novas habitações no período 

compreendido entre 1980 e 2001, na ZEIS de Brasília Teimosa, dão conta que 

totalizam 577, em um universo de 5.168 moradias.   

Sobre os cinco planos que serão vistos a seguir, importa alertar sobre alguns 

parâmetros de urbanização os quais devem estar relacionados mesmo que em 

diferentes patamares da qualidade de vida local de Brasília Teimosa. Estes 

parâmetros referem-se às possibilidades de traçar normas únicas que venham na 

direção da solução quanto aos problemas apontados e quanto às intervenções. 

Território repleto de ciclos da ocupação por moradia popular, Brasília Teimosa 

se apresenta numa área de 72,7 hectares e possui uma população de 20.464 
                                                            

36 Fonte:Câmara de Urbanização do PREZEIS-BD ZEIS OBSERVATÓRIO PE. 
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habitantes, de acordo com o Censo IBGE 2000. Extremamente adensada, inexistem 

áreas para expansão. Nesta ZEIS, a população vem buscando por ela própria os 

caminhos da permanência no lugar, seja por meio da autoconstrução realizando as 

conhecidas puxadinhas (grifo nosso), seja pela cohabitação.  

 
Mapa 02: Localização das Intervenções em Brasília Teimosa 

 

Fonte: Acervo Lourdinha Campos. 
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Os projetos que foram desenvolvidos em Brasília Teimosa pela 

municipalidade e pelo estado, são apresentadas por sequência cronológica de 

implantação: as Vilas da Prata, Moacir Gomes, Teimosinho, o Conjunto Residencial 

Brasília Teimosa, a única intervenção urbanística verticalizada e o Recife Sem 

Palafitas que implantou a Requalificação da Avenida Brasília Teimosa, à beira-mar . 

Por meio desses cinco projetos, os parâmetros de urbanização, reflexo de épocas 

distintas, se apresentam a seguir. Também são mostradas a influência na vida de 

seus moradores e os impactos nesta ZEIS. 

Quanto ao quinto e mais recente projeto de intervenção urbanística, o da 

Requalificação da Orla de Brasília Teimosa, será abordado no aspecto da malha 

urbana e ambiental pela melhoria da ZEIS, visto que as habitações da população 

moradora das palafitas à beira-mar, foram viabilizadas no Bairro do Cordeiro, em 

razão da inexistência de terreno para esse reassentamento. O projeto do Casarão 

do Cordeiro abrigou e integra outras comunidades antes localizadas às margens do 

rio Capibaribe, projeto que recebeu o nome de Recife Sem Palafitas, implantado 

pelo Prefeito João Paulo de Lima e Silva, a partir de 2003. 

O Teimosinho37, elaborado com o nome de Projeto de Urbanização 

Comunitária, em 1979, foi originado a partir da pressão popular (Ver ANEXO – 

Manifesto à opinião pública) em contraponto a uma proposta apresentada pela 

Empresa de Urbanização do Recife – URB, em que o Arquiteto Jaime Lerner 

propunha a implantação de equipamentos de turismo e lazer, para a localidade, fez 

com que instituições nacionais e internacionais38, se voltassem ao que estava 

acontecendo no Recife de então. 

Esse projeto de urbanização propunha, como citado por Lima (2005, p.169), e 

 

Na herança ainda das grandes obras do regime em processo 
em finalização,duas áreas pobres podem ser apontadas como 
testemunhas exemplares dos embates realizados pela gestão 
local, pelo novo estilo de governar do seu mandatário e pelos 

                                                            
37 Projeto Teimosinho – Brasília Teimosa. Empresa de Urbanização do Recife – URB. Recife, 1979. 
mimeo. 
38Ver Relatório elaborado em novembro de 1979, por equipe do I Curso Regional de Projetos de 
Desenvolvimento Urbano, promovido pelo Centro de Treinamento para o Desenvolvimento 
Econômico – CENDEC/IPEA, órgão da Presidência da República, cujo patrocínio foi do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico – IDE do Banco Mundial. 
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segmentos populares. Pretendia o governo municipal iniciar, 
sob a alegação da urbanização, a transformação de Brasília 
Teimosa em uma grande área de habitação,turismo e lazer, 
comércio para os segmentos de renda elevada e, com isso, 
provocaria a expulsão dos antigos moradores do lugar. E de 
outra parte o Projeto Recife, que previa o deslocamento de 
parcela expressiva da população, habitante das margens do rio 
Capibaribe, era lançado festivamente no Coque, área pobre 
com projeto também em fase de elaboração. Forçoso registrar 
que se tratava de áreas no centro da cobiça imobiliária, dada a 
sua localização situar-se na Zona Litorânea, o caso de Brasília 
Teimosa, e nas imediações da área urbana mais próxima, o 
Coque. O pensamento dominante sobre tratamento para com  
as áreas pobres assentava-se na relocação, passando ao largo 
a consolidação. 
 

 

Paralelamente no período, o Plano de Desenvolvimento para o Recife (1980-

83), propunha programas de legalização das ocupações (favelas) e a criação de 27 

áreas especiais (Decreto n.º 11.670/80) pelo governo do então prefeito Gustavo 

Krause, buscando atender às exigências para a obtenção de recursos no âmbito do 

programa PROMORAR. O tratamento diferenciado dado a essas 27 favelas se 

configurava como uma ação política localizada, mas acabou se transformando em 

um conjunto de diretrizes legais de cunho permanente. 

No Relatório patrocinado pelo Banco Mundial sobre Brasília Teimosa, 

anteriormente citado, as ênfases dadas além das dimensões físicas e territoriais, são 

a do emprego e renda, e o da sustentabilidade econômica. Neste, são propostas 

diversas articulações institucionais para fazer chegar entre outras as oportunidades 

de qualificação da mão de obra local e associativismo, atribuindo a cada parceiro - 

governos federal, estadual e municipal, e mesmo outros entes, como ONG’s - o 

papel de conduzir as políticas da organização espacial, da posse da terra e controle 

legal, do emprego e renda, e dos equipamentos comunitários. 

No Projeto Teimosinho39, o Conselho de Moradores assumia a condição de 

protagonista, onde textualmente é expresso que as proposições básicas do 

programa de urbanização, 

  

                                                            
39 Projeto Teimosinho, página 2 – Apresentação, assinada pelo Conselho de Moradores, mimeo, 
novembro de 1979. 
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[...] orientarão a política de desenvolvimento da comunidade e 
ao poder público de acordo com as aspirações da maior parte 
da população do nosso bairro. 

 

 

No Teimosinho, naquela ocasião a prioridade quanto à questão habitacional foi dada 

às moradias da Vila da Prata e as palafitas localizadas à beira-mar. 

 

4.1 Vila da Prata 
 
Data de implantação: 1982 

Nº de moradias construídas/removidas/melhoradas: 58 na Vila da Prata e 209 

nas palafitas localizadas à beira-mar. 

 
Figura 06: Planta de Locação da Vila da Prata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 02: Vila da Prata - R. da Esperança

Fonte: Acervo Lourdinha Campos Fonte: Acervo Aurelina Moura
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Dados relevantes: 

No Projeto Teimosinho foram identificados três eixos principais: a legalização 

e parcelamento do solo urbano, a urbanização por meio da implantação de 

infraestrutura e equipamentos comunitários adequados e a geração de emprego e 

renda. 

Na ocasião do início da intervenção, em 1979, segundo informado no Projeto  

Teimosinho, todos os prédios da Vila da Prata eram precários, com estrutura em 

madeira, piso de terra batida ou cimento, telhas em cerâmica e amianto.O traçado 

urbano não guardava as mesmas caracterísiticas do restante do bairro, sem recuos 

laterais, e com becos de acesso com não mais do que 2 metros de largura, 

provocando a inacessibilidade ao sistema de coleta do lixo, sendo então este, 

jogado na maré ou na praia. Inexistiam redes de distribuição de água e esgotos, e 

mesmo muitas casas não tinham acesso à energia elétrica. 

 
Foto 03: Vila da Prata – R. do Paraíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como relatado no mesmo Projeto, as palafitas situadas à beira-mar, 

encontravam-se erguidas na areia da praia, colocando seus moradores, em 

permanente riscos com as marés altas. Estas palafitas, extremamente precárias, 

Fonte: Acervo Aurelina Moura
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eram construídas em madeira. O material de cobertura variava entre telha cerâmica, 

amianto, plásticos, palha, papelão. Inexistiam quaisquer tipo de abastecimento de 

água, de esgotamento, nem energia elétrica. Essas construções vedavam o acesso 

das vias secundárias à praia, e sem possibilidade de haver coleta de lixo, os detritos 

eram lançados diretamente na praia. 

Afora a aquisição do terreno para reassentamento dos moradores da Vila da 

Prata e da beira-mar, no Projeto foram previstas ações de melhoramento do sistema 

viário, da infraestrutura de serviços de drenagem, de abastecimento de água e de 

esgotos, de energia elétrica e de iluminação pública, desapropriações e a 

urbanização da orla, equipamentos comunitários como posto de saúde, creches, 

mercado de peixes, dentre outras. Nas recomendações ainda são propostas a 

elaboração de estudos econômicos e linhas de crédito especiais destinados a 

apontar oportunidades aos moradores. 

Um dado quanto às áreas destinadas ao reassentamento das famílias das 

Vilas da Prata e da Beira-mar: os dois terrenos juntos somavam apenas dois 

hectares o que comportariam apenas 176 lotes residenciais de 6m X 10m. Esses 

terrenos localizavam-se junto ao Iate Clube do Recife, sendo o menor do espólio de 

Roberto Maçães e o maior integrava terreno da Portobrás, ambos, às margens 

fluviais da Bacia do Pina. 

Em torno de 91 famílias não poderiam ser contempladas com unidades 

habitacionais, por este reassentamento. Tal preocupação é manifestada no Relatório 

do CENDEC/IPEA em que textualmente expressa: 

 

Caso estas áreas não sejam suficientes para abrigar a 
totalidade dos moradores, estes seriam deslocados para outra 
área tão próxima possível de Brasília Teimosa, área esta a ser 
definida pela Prefeitura do Recife. 

 

 

Esta intervenção caracterizou a primeira remoção das palafitas da beira do 

mar, em Brasília Teimosa. 
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4.2 Vila Moacir Gomes 
 
Data de implantação: 1986 

Nº de moradias construídas/removidas/melhoradas: 147 moradias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados relevantes: 
Consolidada após a Vila da Prata, embora seu planejamento previsse que 

aconteceria simultaneamente à primeira, seria a Moacir Gomes, parte do espaço 

destinado às famílias das palafitas da beira-mar. Localiza-se às margens da Bacia 

do Pina e seu terreno foi desmembrado de lote da Portobrás. Sendo numericamente 

maior que a primeira Vila, o loteamento contempla os moradores das palafitas à 

beira-mar e suas ruas possuem nomes dos políticos que estavam à frente do poder 

público na época. Por suas difíceis localização e acesso, esta Vila é quase invisível 

aos olhos de outros que não sejam moradores de Brasília Teimosa. 

 

  

Foto 04: Travessa A.Pina R. Desemb. 
Paes de Melo

Figura 07: Planta de Locação da Vila 
Moacir Gomes 

Fonte: Acervo Lourdinha Campos Fonte: Acervo Aurelina Moura 
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4.3 Vila Teimosinho 
 
Data de implantação:1988-1989 

Nº de moradias construídas: 147 casas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

Foto 05: R.F.Valpassos – R.Magalhães
Foto 06: R. Artur 
Bernardes/R.F.Valpassos 

Fonte: Acervo Lourdinha Campos Fonte: Acervo Lourdinha 
Campos 

Figura 08: Planta de Locação da Vila Teimosinho Foto 07: Rua Girassol 

Fonte: Acervo Lourdinha Campos Fonte: Acervo Lourdinha Campos 
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Segundo Azevedo40, 

 

A construção da Vila Teimosinho resultou de um  processo de 
negociações travadas entre o Município de Recife, a agência 
federal de administração dos portos (PORTOBRÁS), o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o 
Conselho de Moradores de Brasília Teimosa (CMBT) e a União 
de Moradores do Pina (UMP), estando os dois últimos 
respectivamente representando as comunidades beneficiadas. 
Estas negociações, iniciadas em  1987 durante a primeira 
gestão de Jarbas Vasconcelos na Prefeitura do Recife, 
objetivaram sanar as dificuldades habitacionais de parte dos 
moradores de Brasília Teimosa e do Pina, assentados em 
palafitas na orla marítima e nos mangues daqueles bairros, e 
freqüentemente vítimas de enchentes por conta dos níveis das 
marés. 

 
  

                                                            
40 Azevedo, Aderbal Tenório de. A Vila Teimosinho Revisitada: um olhar sobre o mercado imobiliário 
informal em uma Zona Especial de Interesse Social,  na Cidade do Recife. Recife,2000 

 

 

Foto 08: Praça Rua das Saudades 

Fonte: Acervo Lourdinha Campos 
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Dados relevantes: 
Localizado numa área de 1,3 ha, esse assentamento tem como 

características físicas os lotes com 65,00 m2 em média, dispostos em 8 quadras 

interligadas por ruas de 5,00 m de largura e por uma rua de acesso ao conjunto, a 

qual contorna uma pequena praça que serve à comunidade e onde foi construída 

uma caixa d‘água, que abastece o conjunto. 

Essas ruas, cujos nomes são de flores, encontram-se pavimentadas em 

paralelepípedos. O esgotamento sanitário da área, originalmente instalado pelo 

sistema condominial, foi posteriormente substituído pelo modelo convencional, em 

virtude de problemas de execução e manutenção. 

A Vila hoje, apesar de favorecida pela sua localização, situa-se muito próxima 

(cerca de 200 m) do eixo binário de acesso ao bairro de Boa Viagem - Avenidas 

Antônio de Gois e Herculano Bandeira - fator que permite o acesso fácil aos 

transportes e a outros equipamentos urbanos, está marcada pela inexistencia de 

manutenção das áreas comuns, praça e ruas, necessitando de reparos, em razão da 

degradação desses espaços.  

 

4.4 Conjunto Residencial Brasília Teimosa 
 
Data de implantação: 2006 

Nº de moradias construídas/removidas/melhoradas: 240 apartamentos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Acervo Lourdinha Campos 

Foto 09: Pátio interno – Conj. Res. Brasília 
Teimosa 

Figura 09: Planta de Locação do 
Residencial Brasília Teimosa 

Fonte: Acervo Lourdinha Campos 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Ana Suassuna 

 
Dados relevantes: 

O único investimento de unidades habitacionais verticalizadas pelo poder público 

estadual, a implantação deste conjunto foi em terreno da Portobrás, com uma área 

de 13.450 m2. No projeto original, a sua descrição diz este constituir-se de um 

conjunto de 15 edifícios tipo caixão, térreo mais tres andares, distribuídos em 16 

apartamentos por bloco, o que totaliza 240 unidades habitacionais. Consta ainda na 

descrição do Relatório elaborado pela Companhia Estadual de Habitação e Obras – 

CEHAB, datado de novembro de 2003, dispor de áreas ajardinadas, áreas de lazer e 

de serviço, guarda e vigilância. Entretanto nem as áreas foram ajardinadas nem 

implantados equipamentos de lazer, ou a pavimentação dos acessos internos, 

encontrando-se até o presente momento, inconcluso. Ressalte-se que as obras 

deste Residencial foram interrompidas e reiniciadas em novembro de 2003, sendo 

entregue aos moradores em abril de 2006. 

 

 

 

 

 

 

  

Fotos 10 e 11: Conjunto Residencial Brasília Teimosa 
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4.5 Recife Sem Palafitas – Requalificação da orla Brasília Teimosa 
 
Data de implantação: 2004 

Nº de moradias construídas/removidas/melhoradas: 561 palafitas à beira-mar 

 
Figura 10: Planta de Locação do Projeto de Requalificação da orla de Brasília Teimosa 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Projeto Recife Sem Palafitas, Empresa de Urbanização do Recife –URB. 

 
Foto 12: Imagem aérea Brasília Teimosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo Aurelina Moura 

 

Dados relevantes: 
Durante a gestão do Prefeito João Paulo (2001-2008), o Programa Recife Sem 

Palafitas foi instituído para erradicação das moradias precárias, caracterizadas como 

palafitas, e localizadas prioritariamente às margens de rios, córregos e canais da 
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cidade. Como apresentado no documento Recife Sem Palafitas41, existem 421 áreas 

pobres no Recife, das quais 144 em zonas de riscos de desabamento e 136 de 

inundação. Destas últimas, integravam esse conjunto de moradias precárias e 

insalubres, as palafitas localizadas à beira-mar de Brasília Teimosa, que em 2001 

ocupavam, pela quarta oportunidade, aquela faixa litorânea. Diferentemente das 

remoções anteriores, pela inexistência de áreas disponíveis na própria ZEIS de 

Brasília Teimosa, a alternativa encontrada foi reassentar essa população no bairro 

do Cordeiro, em terreno da Prefeitura do Recife. Nessa localidade, além dos 

moradores da beira-mar, iria abrigar diversas comunidades, como a Vila do Vintém II 

de Casa Forte, reassentadas no mesmo local e pelo mesmo motivo: a retirada das 

palafitas localizadas nas margens dos rios, oferecendo condições dignas por 

habitação. 
Fotos 13 e 14: Avenida Brasília Formosa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo Ana Suassuna 

O Projeto de Requalificação da orla de Brasília Teimosa, rebatizada pelos 

moradores e gestores como Avenida Brasília Formosa, passa a ser executado 

oferecendo aos moradores a oportunidade de desfrutar da praia, como no bairros 

vizinhos do Pina e Boa Viagem. No projeto foram previstos a retirada das palafitas, 

desapropriações e instalação de áreas de lazer, ciclovia, a avenida beira-mar com 

1.300 metros de extensão, afora o engordamento de uma faixa de areia de 960 

metros entre o molhe da Biruta e o Buraco da Velha, configurando uma urbanização 

necessária e preventiva às novas reocupações dessa bela e importante área pública 

e coletiva.  
  

                                                            
41 Recife Sem Palafitas, Empresa de Urbanização do Recife – URB-RECIFE, mimeo, sem data. 
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Recife Sem Palafitas por sua característica e abrangência, propos tratar as 

moradias precárias nas áreas de morros, alagados, canais e planície da cidade de 

forma integrada.Neste, são propostos a regularização fundiária e ações intitucionais 

como auxílio moradia durante o período das obras, assistência à saúde, educação, 

esportes, lazer, trabalho e renda, com apoio dos núcleos de articulação social, além 

da gestão estratégica e do monitoramento e controle do reassentamento, dessas 

populações. Para abranger aproximadamente 26 mil habitações dessas localidades, 

os Programas Habitar Brasil - BID, o Capibaribe Melhor e mais recentemente o PAC, 

vem sendo continuamente trabalhados no sentido da erradicação dessas moradias 

precárias. Todos são recursos provenientes de fontes externas, que 

complementados aos da municipalidade poderão dar continuidade a essa grave 

problemática do déficit habitacional no Recife. 
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CAPÍTULO 5 
A POLÍTICA DA MORADIA E A GESTÃO DE USO DO SOLO NA ZEIS DE 
BRASÍLIA TEIMOSA 
 

Sempre apontada como uma importante conquista social pela permanência, a 

ZEIS de Brasília Teimosa, mostra um grande potencial da moradia popular e 

localização estratégica urbana. Entretanto também apresenta problemas que 

impedem o seu desenvolvimento integrado ao restante do Recife. Dos problemas 

citados, quatro puderam ser identificados: a fragmentação dos movimentos políticos 

populares, a falta de parâmetros específicos controle e uso do solo urbano, a 

inexistência de áreas para expansão das moradias e a ausência de uma estrutura 

suficiente, capacitada e apropriada à gestão local dessa ZEIS. 

Para ouvir os representantes destes quatro grupos citados foram realizadas 

entrevistas individuais no período entre abril e setembro de 2010.  

Quando perguntados sobre o aspecto político mais importante em Brasília 

Teimosa, os entrevistados foram unânimes em afirmar que seria a capacidade e a 

tradição de luta dos moradores pela permanência naquele local. Entretanto, ressalte-

se, que essa característica da coesão da ação política mudou ao longo dos anos, e 

atualmente encontra-se altamente fragmentada, por diferentes representações 

populares e políticas. 

Quanto à falta de parâmetros urbanísticos, foi o aspecto em que os discursos 

sobre a fiscalização na ZEIS foram mais enfáticos, em virtude da atuação da gestão 

do controle e uso do solo acontecer apenas por denúncias, o que demonstra o 

distanciamento dessa gestão e os moradores nesse território,  possuidor de um dos 

15 mais altos adensamentos populacionais do Recife. 

A inexistência de áreas livres, como demonstra o Mapa 03 a seguir,  para 

novas moradias nessa ZEIS, promoveram pela primeira vez desde seus primeiros 

reassentamentos, a remoção da população que ocupava as palafitas à beira-mar, 

para outra área da cidade – no Cordeiro -  que embora tenha proporcionado 

moradias dignas, não foi considerada uma opção adequada.  Mesmo diante do largo 

benefício alcançado com as obras recentes na orla da Avenida Brasília Formosa. 
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Mapa 03: Áreas livres e áreas edificadas na ZEIS Brasília Teimosa 

 

 

 

Fonte: Acervo  Lourdinha Campos. 
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A emergência em articular as diversas instâncias da gestão para o território 

da ZEIS, no sentido de oferecer de forma sistemática e capacitada uma equipe 

qualificada especialmente para esse território, são evidentes. A dispersão dos 

responsáveis pela política de moradia popular e pelo controle e uso do solo na 

estrutura de governo do município, favorecem a informalidade em Brasília 

Teimosa.Essa informalidade perversa se traduz por meio das habitações, com a 

verticalização sem qualquer qualidade técnica construtiva, ou mesmo com a 

ocupação de áreas públicas. Sem um modelo de governança que integre esses 

diversos setores da política da gestão, constitui-se em um problema de proporção, 

que se reproduz em outras áreas da cidade do Recife. 

Nos Quadros 05 e 06 a seguir, são apresentados os aspectos relevantes 

ressaltados durante as entrevistas sobre as políticas públicas sobre moradia e a 

gestão do uso e ocupação do solo que vem sendo adensado pela via informal da 

autoconstrução e verticalização não assistida, em Brasília Teimosa.Os diversos 

grupos de entrevistados apresentam visões divergentes em relação a alguns dos 

temas, que variavam de acordo com o lugar social no qual se encontrava inserido e 

por vezes apresentam alguns pontos de convergencia.  

Para efeitos de demonstração dessa visão, por vezes antagônicas, formulada 

pelos entrevistados, esses foram intitulados de aspectos positivos no Quadro 05 e 

negativos no Quadro 06, quanto às dimensões da política de urbanização da 

habitação de interesse social na ZEIS e a gestão pública do município por seus 

instrumentos e movimentos sociais. 

 

Quadro 05: Aspectos Positivos 

ESPECIFICIDADES URBANISTAS POLÍTICOS GESTORAS MORADORES 

Participação política dos     
PREZEIS como política de     
OP como política de     
Planos de urbanização     
Retirada das palafitas     
Fundo de Urbanização     
 
Fonte: Acervo Ana Suassuna 
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Reconhecidamente, sob os aspectos positivos do Quadro 05, todos os grupos 

de entrevistados e entrevistadas afirmam a importância da participação política, do 

OP como instância de deliberação política inclusiva e ampla e a importância da 

urbanização da ZEIS. Para os moradores, atualmente, o PREZEIS não é percebido 

como uma proteção ao território.Também a institucionalidade do Fundo do Prezeis 

apenas foi ressaltada pelas gestoras entrevistadas, o que talvez, explique a 

ausência nos discursos dos demais entrevistados moradores, quanto à percepção 

daquela proteção. 

A retirada das palafitas considerada emblemática por moradores e políticos, 

não foram ressaltadas pelas gestoras e urbanistas, o que se considerada no largo 

universo das palafitas do Recife, calculada pela municipalidade em 26 mil unidades, 

possibilite duas interpretações: a visão da não representatividade destas já que 

eram 561 unidades (em conjunto muito inferior àquele total), e outra, o argumento da 

população da beira-mar ter sido reassentada no Cordeiro e não na mesma 

localidade de Brasília Teimosa. 

 

Quadro 06: Aspectos Negativos 

ESPECIFICIDADES URBANISTAS POLÍTICOS GESTORAS MORADORES 
Fragmentação política dos     
PREZEIS com baixa capacidade     
PREZEIS não dialoga com o OP     
Projetos inacabados     
Baixa qualidade dos materiais     
Baixa capacidade técnica da PCR     
 
Fonte: Acervo Ana Suassuna 
 

No Quadro 06, os aspectos negativos quando comparados, às mesmas 

políticas públicas sobre moradia e a gestão do uso e ocupação do solo, em Brasília 

Teimosa as interpretações dos políticos e das gestoras, ressaltam a alta 

fragmentação dos movimentos sociais locais, o que dificulta a interlocução e a 

priorização de propostas para melhoria da ZEIS. Enquanto apenas as urbanistas 

apontam como a baixa capacidade de execução do PREZEIS, fato que em parte, 

explica a constatação da primeira acertiva negativa, em razão da forte vinculação 

entre o primeiro e o segundo aspectos elencados. Como observa-se, o terceiro 
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aspecto negativo, de que o sistema do PREZEIS não dialoga com o sistema do OP, 

também guarda correlação com os anteriores, posto que as representações do OP 

politicamente independem de uma articulação com o PREZEIS, o que pode auxiliar 

ainda mais na fragmentação citada anteriormente, embora estes sejam percebidos 

apenas pelas urbanistas e pelos políticos. 

Só os moradores citaram como aspecto negativo o fato das obras serem 

entregues inacabadas e relacionados a estes aspectos, ficou evidenciada também a 

baixa qualidade dos materiais empregados, citados por mais uma vez pelos 

moradores e sendo esta preocupação também apresentada no discurso das 

urbanistas. 

A baixa capacidade técnica da municipalidade para atuar na ZEIS, citada 

pelos entrevistados políticos, urbanistas e pelas gestoras, dá a dimensão da limitada 

capacidade em atender dentro dos padrões urbanísticos de habitalidade exigidos 

nessas ZEIS, que totalizam 66 áreas do Recife e que concentram aproximadamente 

meio milhão de moradores (IBGE 2000). 

 

5.1 Os cinco planos e a frágil urbanização da ZEIS 
 

Nas cinco intervenções urbanísticas ocorridas em Brasília Teimosa, da Vila da 

Prata, da Vila Moacir Gomes, da Vila Teimosinho, do Conjunto Residencial Brasília 

Teimosa e por fim do Recife Sem Palafitas com a Avenida Brasília Formosa, fica 

evidenciado que quantitativamente o número das moradias existentes daquelas que 

foram objeto da ressentamentos é  de 21,74% do total de 5.168 moradias como 

demonstrado no Quadro 07 abaixo, são insuficientes para o atendimento à política 

de habitabilidade da ZEIS. 

 
Quadro 07: Quantidade de moradias reassentadas na ZEIS 

LOCALIDADE  Quantidade 
Vila da Prata 58 
Vila Moacir Gomes 118 
Vila Teimosinho 147 
Conjunto Residencial Brasília Teimosa 240 
Recife Sem Palafitas * - Avenida Brasília Formosa 561 
TOTAL 1.124 

* População reassentada no Casarão do Cordeiro 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos diversos documentos pesquisados da PCR. 
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Ainda que em alguns discursos de gestoras (C1 e C2) da PCR surjam como 

estando em um patamar diferenciado de urbanização perante outras ZEIS do Recife, 

[...] no caso de Brasília Teimosa, especialmente, ela já 
teve vários investimentos em infra-estrutura e urbanização,[...] 
pelo nível de urbanização que ela conquistou [...]ela é um 
bairro popular, ela não é mais uma favela, ela não pode ser 
classificada só como área pobre, [...] ela já está mais ou menos 
organizada, ela tem as vias definidas, tem seus problemas, 
mas não é o caos [...]. 

 

Essas fragilidades são evidentes em termos numéricos e espaciais, como 

demonstrados no Quadro 04 e no Mapa 03, vistos anteriormente. 

A inexistência de áreas para expansão da ZEIS e das suas moradias são 

constatadas nos discursos das gestoras da PCR e moradores, que somadas às 

fragilidades da gestão se tornam dificultadoras no controle e fiscalização no uso do 

solo urbano, como são declaradas a seguir: 

 

[...] muitas dessas ZEIS, pela própria característica geográfica 
do Recife, que não tinha muita área de expansão, como elas 
procuraram se instalar muito próximas aos centros 
urbanos, ou estavam próximos de rios ou próximos de 
canais, o que que aconteceu também? Elas começaram a não 
ter área para expandir. Se você observar as áreas que estão 
mais no centro da cidade são as que tem maior processo de 
verticalização, porque ela passou a não ter espaço físico pra 
continuar expandindo os seus limites, então passou a ter 
um processo de adensamento interno que a gente chamou 
de, de... eu criei essa palavra, não sei nem se é correta: 
endógeno, por que era como o núcleo, você muitas vezes 
chega e vai vendo, as casinhas vão subindo, antes enquanto 
tinha espaço, não, elas iam se subdividindo, iam criando um 
quartinho, mais um quartinho. Quando isso não mais foi 
possível, então começaram a crescer para cima e aí 
começou a observar o processo de verticalização (grifos 
nossos). Então isso atualmente traz uma série de problemas, 
dentre elas o problema de risco [...]. 
(Gestora C1) 
[...] você passa no centro de Brasília Teimosa e você não vê 
as pessoas andando nas calçadas, você vê as pessoas 
andando na rua porque o comercio está na calçada (grifo 
nosso) e as pessoas utilizam o comercio também. 
(Morador D6) 
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Várias outras fragilidades, dizem respeito quanto a entrega das casas e 

apartamentos inacabados e a baixa institucionalização do bem repassado, após a 

entrega das habitações, como descritas a seguir: 

 

“A casa que eu cresci foi uma casa do segundo projeto que 
saíram as palafitas da orla, que foi na Vila Moacir Gomes, uma 
casa no tijolo sem reboco (grifo nosso), com primeiro andar. 
Então num primeiro momento meu pai já estava desemprego e 
aí decidiu dividir a casa e alugar a parte de baixo e a gente 
ficou morando na parte de cima, que só tem dois vãos, um 
banheiro e dois vãos. Um vão que é sala e que é quarto e outro 
que é quarto e cozinha”. 
(Morador D6) 
 
“Bom, o conjunto foi entregue sem cerâmica, sem piso, no 
cimento grosso, não tem drenagem, estacionamento, área 
de lazer (grifo nosso). Isso no geral deixa a desejar, poderia 
ser melhor se houvesse tudo isso. Acho que a maior dificuldade 
lá é a questão da drenagem, quando chove fica tudo alagado”. 
(Moradora D5) 
 
Entrevistador: Já faz quatro anos que vocês moram aqui, que 
experiência positiva vocês vêem além de vocês já terem feito 
as benfeitorias, como o corredor que já está com cerâmica, 
está tudo pintado; foram vocês mesmo que fizeram? 
Entrevistado: Foi sim, fomos nós. Cada bloco tem suas taxas. 
Entrevistador: Vocês pensam em fazer, por exemplo, uma área 
comum de lazer para as crianças? 
Entrevistado: No próprio projeto da CEHAB existe, inclui 
área de lazer, garagem, praça. Tudo na planta está previsto 
(grifos nossos). 
(Morador D1) 
 
E lamentavelmente as condições do casarão (do Cordeiro) são 
péssimas, as condições da própria edificação, são materiais 
de terceira qualidade, as reclamações são muito grandes 
(grifo nosso), o poder público infelizmente... 
(Político B2) 
 
Entrevistador: Vocês pensam em criar uma convenção de 
condomínio? 
Entrevistado: Estamos esperando o Ministério Público e a 
CEHAB. Porque a gente aqui tem um termo de ocupação 
provisória. [...]porque alguns apartamentos tiveram 
problemas com documentação, uns foram invadidos, teve 
que ocupar rapidamente. E entregaram sem água, sem luz 
(grifo nosso). 
(Morador D1) 
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Outra fragilidade que expõe a dificuldade de atuação da municipalidade na 

ZEIS, é quanto a inexistência de parâmetros urbanísticos para fiscalização na 

expansão de moradias e verticalização autoconstruída, sem assistência técnica 

especializada:  

 

[...] então a gente atua por denúncia, na maioria das vezes, 
se há uma denúncia ou de uma liderança, ou de um vizinho, 
etc: Ah, tão construindo aqui! Tá invadindo a rua! Aí a 
fiscalização vai lá, notifica, manda parar, interdita a obra, então 
é muito mais por denúncia (grifos nossos). 
(Gestora C1) 
 
[...] se necessita de um poder público com maior 
capacidade não só profissional e técnica até por que isso eu 
acho que o Recife tem e tem bastante, mas de estrutura, 
estrutura de equipamento de trabalho, porque uma área como 
essa teria que ter um setor especial no controle urbano 
para cuidar disso, com técnicos que tivessem aquele olhar 
especializado naquela área (grifos nossos). 
(Gestora C1) 
 
...e pra pessoa construir assim além de ter que ter uma boa 
estrutura e falar no mínimo com um engenheiro que entenda 
pra pessoa ter noção do que vai fazer né, porque  tem muita 
construção aqui em Brasília Teimosa, primeiro, segundo, 
tem até terceiro andar e eu não sei se a estrutura dessa 
casa tem capacidade pra aguentar tanto peso na realidade 
(grifo nosso). 
(Moradora D5) 

 
 
5.2 Desarticulação institucional para enfrentamento da habitação na ZEIS 
 

Com o intuito de realizar uma avaliação dos diversos instrumentos e a 

estrutura à disposição da municipalidade para a gestão política nessa importante 

ZEIS do Recife, as entrevistas revelam aspectos que nem sempre apresentam-se 

claros sobre os papéis institucionais e suas possibilidades.Parte dessas 

contradições aparecem nas entrevistas das urbanistas e políticos quando apontam 

uma quase concorrencia entre o PREZEIS e o OP, embora reconhecendo o valor de 

cada um dos sistemas políticos. 
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Então o PREZEIS lá pelo final dos anos 90 até 2002 começou 
a ter uma dinâmica de tentar criar parâmetros urbanísticos para 
as ZEIS e esses parâmetros urbanísticos iriam ser publicados 
com a revisão da Lei do PREZEIS. Só que com essa 
reestruturação do sistema de gestão municipal, inclusive com a 
criação do Orçamento Participativo, com mais força aqui no 
Recife, o que aconteceu foi que houve uma confusão entre 
o papel do PREZEIS e o papel do Orçamento Participativo. 
Se olhou muito como se fossem duas estâncias 
participativas separadas e que eram opositoras entre si. 
Isso era uma visão que a gente tinha das lideranças populares 
do PREZEIS, dos delegados do Orçamento Participativo e dos 
próprios técnicos da gestão também, eles não integravam - 
poderiam integrar - mas não integravam (grifos nossos). 
(Urbanista A2) 
 
Eles poderiam ser complementares, porque OP é 
orçamento e o outro (PREZEIS) é proposição, 
acompanhamento das ações. Era pra trabalhar em 
conjunto... 
Se a gente analisar o OP, ele pode se desenvolver como uma 
política de boa gestão, mas ele não pode apenas se 
satisfazer com o primeiro nível da consulta popular, 
porque a participação pressupõe vários níveis[...] (grifos 
nossos). 
(Urbanista A1) 
 
No governo de João Paulo, ele começou a priorizar o 
Orçamento Participativo em detrimento realmente do 
PREZEIS, e o OP, na verdade é um programa interessante, ele 
teve um mérito político muito grande, porque ele quebrou 
aquela coisa do líder político e do vereador conseguirem 
obras que muitas vezes não eram interessantes para a 
comunidade, mas por outro lado as discussões do OP elas 
inexistiam, quero dizer, a discussão política. O que é o OP? O 
OP, a comunidade pretende realizar uma obra, há uma 
articulação em torno daquela obra, muitas vezes uma 
comunidade se une com outra e vão (votar) no dia. O que há é 
um processo de votação pura e simples, não há uma discussão 
propriamente dita. [...]no PREZEIS já existia realmente uma 
discussão mais profunda, mas não propiciou uma 
discussão, uma reflexão sobre a cidade por parte dessas 
comunidades; pelo menos eu era um dos vereadores que 
participava de muitas reuniões do OP e incentivava muitas 
comunidades, acho que o saldo foi positivo, mas era 
limitado o ganho por conta disso (grifos nossos). 
(Político B2) 
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5.3 As diversas visões sobre Brasília Teimosa: Suas potencialidades e 
fragilidades 
 

Na ZEIS de Brasília Teimosa reconhecidamente a vocação política da 

população local, apesar da sua fragmentação atual, poderá proporcionar novas 

oportunidades a serem exploradas para que novas institucionalidades sejam 

alcançadas, vislumbradas nos discursos de políticos e urbanistas. Também são 

ressaltadas a localização geográfica e o carater estratégico de ser uma área central 

do Recife. Seus moradores valorizam a relação de pertencimento à Brasília Teimosa 

e com certo orgulho perguntam: Quem não quer morar aqui? (grifo nosso). Seu 

patrimônio ambiental embora seja preocupação de poucos entrevistados, são 

possibilidades a serem exploradas como de alto potencial ao turismo exótico e 

popular. 

 

Quadro 08: Potencialidades 

ESPECIFICIDADES URBANISTAS POLÍTICOS GESTORAS MORADORES 
Realização de pactos com os     
Alta valorização do solo     
Patrimônio sócio- cultural     
Patrimônio ambiental     
Atração ao turismo e lazer     
Criação de parâmetros     
 
Fonte: Acervo Ana Suassuna 
 

No quadro 08 acima, são demonstradas de forma sintética suas 

potencialidades entre os grupos de entrevistados e como vêem essas diversidades 

das políticas institucionais, urbanísticas e sociais. 

Com relação às perspectivas políticas para valorização social da população 

as proposições sugeridas entre entrevistados partem para novos pactos de 

convivência e de institucionalidades, visto a excepcional característica de 

pioneirismo da ZEIS de Brasília Teimosa não se perder ao longo dos anos. Uma 

quase compensação pela atual fragmentação dos movimentos políticos locais. 
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É um exemplo emblemático de ocupação do território 
inicialmente considerado ocupação irregular e que 
mediante anos de conflito com o poder público, a 
população terminou conquistando a estabilidade do 
assentamento e acumulou, portanto, uma importante 
tradição de luta, inclusive de capacidade organizativa, isso 
é história, a ponto de ter contribuído também 
historicamente por ser a primeira vez, primeira vez 
relativamente implantada.  
Brasília Teimosa, que é muito mais a conquista da população 
do que o socorro do poder público, o poder público em 
Brasília Teimosa veio depois da conquista, é como se a 
população estivesse numa guerra, conquistasse uma 
colina, planta uma bandeira, disse “aqui estamos nós!”, aí 
o poder público vem “então, bom, já que não tem mais 
jeito, vamos botar ordem aqui no pedaço...” (grifos nossos), 
mas mesmo em Brasília Teimosa, com toda essa longa história 
de conquista, eu sinto isso.  
(Político B1) 
 
Brasília Teimosa, na verdade, ela é uma comunidade muito 
privilegiada né? Por quê?  Porque primeiro pela conquista 
deles (grifo nosso). 
(Político B2) 
 
[...] estar na cidade é um pacto. A gente tem que fazer pactos. 
Um pacto bem nítido. É uma área extremamente cobiçada e a 
pergunta é: não há possibilidade de você fazer pactos 
territoriais? Uma redivisão...sem excluir. Vamos fazer um 
pacto! E aí dentro dessa noção de pacto, de novo 
zoneamento, o que é que o capital imobiliário pode aportar de 
benefício para aquela área? Ainda que ele ganhe, tenha um 
benefício pra ele. Na verdade é uma troca, tem que pensar 
em termo de troca. Permitir que haja uma área para o 
capital imobiliário pode ser uma alternativa não-inteira, 
simplesmente partida, mas o que ele pode dar em troca pra 
cidade ou pra aquela área...? (grifos nossos). 
(Urbanista A1) 
 
[...] comparando Brasília Teimosa com outras áreas centrais 
que eu acho que são muito importantes para entender inclusive 
essas diferenças: uma primeira coisa é que Brasília, Coque, 
Coelhos e Santo Amaro são comunidades muito antigas e 
que foram construídas, constituídas de uma luta pela 
permanência (grifo nosso). 
(Urbanista A2) 
 
 [...] as ZEIS em Recife estão vinculadas ao processo de 
desenvolvimento dos movimentos sociais em Recife, o 
movimento pela moradia... Recife tem essa história de um 
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movimento popular muito desenvolvido (grifo nosso), 
preparado politicamente e com grande apoio técnico por ONGs 
ou entidades que dão apoio a esses movimentos, então Recife 
é muito preparada.  
(Gestora C1) 
 

 

Quanto a alta valorização do solo, são percebidas nos entrevistados pelo viés 

da localização geográfica - às margens do mar e da Bacia do Pina - e central da 

cidade, e que agregados às vantagens patrimoniais, culturais e sociais torna aquele 

território ainda mais atraente perante outras ZEIS do Recife. Também foram 

ressaltadas as obras recentes de requalificação da orla, com a Avenida Brasília 

Formosa, que também intensificam e dinamizam a economia local. 

 

Eu acho que tem áreas ali que a gente tem que preservar. 
Historicamente. Brasília Teimosa tem quantos anos? Cinquenta 
anos? Cinquenta anos já pra ser preservado! Então, é uma 
área que merece ser preservado. Ali é o retrato de uma luta 
que foi importante. Só existiu PREZEIS porque Recife já foi 
palco de uma Brasília Teimosa (grifos nossos). 
(Urbanista A1) 
 
[...] o entorno de Brasília Teimosa ele é um istmo, então ele é 
cercado de águas. E você tem aí uma paisagem 
completamente diferente que você pode inclusive explorar 
urbanisticamente [...] 
Por exemplo, o fato de ter essas áreas tão bem localizadas no 
centro da cidade, a gente tem discutido se isso não é um dos 
motivos que faz com que aqui não tenha tanto cortiço como em 
São Paulo, porque as pessoas conseguem se localizar em 
Brasília Teimosa, nos Coelhos, então eu não vou ocupar um 
edifício antigo e tal se eu tenho esses lugares no centro para 
me localizar. Então, do ponto de vista do território, estas 
comunidades elas são importantes (grifos nossos). 
(Urbanista A2) 
 
porque Brasília é um dos bairros mais bonitos do Recife, é 
praticamente uma ilha... quem não quer morar aqui em 
Brasília Teimosa? (grifo nosso). 
(Morador D2) 
 
Eu acho que ficou bem melhor depois que fizeram essa orla. 
Melhorou o turismo, as moradias, o comercio aumentou 
(grifo nosso). 
(Moradora D3) 
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Acredito que foi um ponto positivo, muito positivo mesmo. Por 
exemplo, desde criança eu sempre ouvia falar que existia um 
projeto de tirar todas aquelas palafitas, mas eu não sabia 
que iria ser da maneira que foi né, então considero um 
ponto muito positivo. Foi muito bom. [...] vamos dizer que 
dessa vez fizeram de maneira correta, tiraram os moradores, 
construíram a orla. Porque antigamente tirava os barracos e o 
pessoal voltava a fazer e dessa vez, não: tiraram e já foram 
construindo a orla e nunca mais houve palafitas (grifos 
nossos). 
(Moradora D5) 
 
[...] eu acho que a orla de Brasília Teimosa é um benefício, que 
Brasília Teimosa recebeu quase como um sonho, porque 
agora a gente tem uma área de lazer de forma digna, de 
forma bem planejada, parques, praças, campo de futebol... 
(grifo nosso). 
(Morador D6) 
 
João Paulo pensou o seguinte “Tira esse pessoal da situação 
de risco, valoriza a área e completa-se a conquista da 
população, recupera um pedaço da orla para a população 
do Recife”, tanto é que quando nós fizemos essa intervenção e 
ela se tornou de acesso ao público, nos fins-de-semana iam 
carros e mais carros da classe média conhecer, então foi a 
intuição política de João Paulo que produziu isso, então foi um 
acaso, o Presidente querendo conhecer uma área-problema, o 
prefeito teve uma... sacada. E terminou sendo um dos carros-
chefes da reeleição de João Paulo. Por acaso também a 
campanha do adversário, de Cadoca resolveu atacar Brasília 
Teimosa e foi rechaçada pela população do Recife e aí 
afundou nas pesquisas. Pra você ver que você está se 
ocupando de uma área que se encerram vários eventos 
urbanísticos e políticos interessantes... não é uma área 
comum (grifos nossos). 
(Político B1) 
 
 

Vistos pelas urbanistas, políticos e gestoras como um instrumento potencial a 

ser explorado, os parâmetros urbanísticos, desde que criados e estabelecidos em 

bases realísticas e guardadas as especificidades da ZEIS, poderão trazer benefícios 

e tirar da situação de um suposto congelamento de proteção, como bem lembrados 

pelas entrevistadas, como se verificam a seguir: 

 

E ali também é uma área que tem muita dinâmica econômica, 
então eu acho que também essa dinâmica econômica ela pode 
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ser potencializada. Agora eu tenderia a manter a 
institucionalização dessa área como ZEIS. 
Eu acho que é importante pensar em retomar um pouco a 
história da regularização urbanística e fundiária e 
principalmente da questão dos parâmetros urbanísticos 
para permitir o controle urbano nessa área. É uma área tão 
rica, que tem história de vários momentos da cidade, inclusive 
a Vila de Pescadores tem soluções arquitetônicas muito 
interessantes, vernaculares e tal. Então preservar essas 
áreas também vai passar por ter parâmetros para garantir 
que essa fiscalização possa acontecer (grifos nossos).  
(Urbanista A2) 
 
 

Por parte das gestoras surge a ambiguidade quanto à defasagem dos 

instrumentos urbanísticos e a necessidade em aplicá-los face à dinâmica nessa 

ZEIS, como explicitado a seguir, tendo como contraponto a possibilidade do 

chamamento da própria comunidade local na gestão desse espaço, sugerido pelas 

urbanistas e políticos. 

A nossa Lei de Uso e Ocupação de Solo ainda remete a um 
plano urbanístico local pra poder você poder ter os parâmetros 
de urbanização. O plano urbanístico pra ZEIS de Brasília 
Teimosa é antiquíssimo, é da época do Projeto Teimosinho 
ainda, ela não tem um novo plano urbanístico que o 
controle urbano possa usar para fazer um controle urbano 
mais efetivo (grifo nosso), então, as áreas ZEIS que não têm 
plano urbanístico, o controle urbano - até porque o controle 
urbano foi concebido para ser legalista - ele aplica as normas, a 
legislação em vigor. 
(Gestora C1) 
 
[...] porque a ZEIS uma coisa que a gente identificou ao longo 
desse tempo todo e desses estudos é que se não houve 
regularização urbanística, se não houve regularização fundiária 
o fato de ter o reconhecimento como ZEIS preservou essas 
comunidades da especulação imobiliária, porque você 
tinha parâmetros urbanísticos mínimos (grifo nosso). 
(Urbanista A2) 
 
Eu acho que as intervenções do poder público tem que ser 
sempre pactuadas com a população, porque há inúmeros 
casos de intervenções bem-intencionadas que deram 
errado por falta de uma escuta adequada junto à 
população, até pra que a população depois possa 
preservar (grifo nosso). 
(Político B1) 
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A gestão da cidade ela inexiste não é só nas ZEIS não, é uma 
coisa incrível, hoje se constrói um prédio e a população ainda 
não sabe o que é que vai ser naquele lugar. Ela não é 
chamada a participar do processo de controle do... (grifo 
nosso). Aqui e acolá você tem irregularidades enormes 
cometidas. Então são muitas as irregularidades. a gestão nas 
comunidades, nas ZEIS, ela sofre dessa falta de política, quer 
dizer, dessa falta de preocupação ou de visão de que a gestão 
(do uso do solo) é uma das coisas mais importantes. 
(Político B2) 
 

 

O Quadro 09 a seguir, apresenta a síntese das fragilidades surgidas nos 

discursos dos quatro grupos de entrevistados e versaram sobre as ameaças para a 

permanência da comunidade, diante da evolução urbana e econômica que vem 

acontecendo na ZEIS de Brasília Teimosa, ao longo dos últimos anos.Três grandes 

grupos de fragilidades foram unanimidade entre todos os grupos de entrevistados e 

que encontram-se interrelacionadas: a ameaça de expulsão “branca”  pela pressão 

do capital imobiliário, a venda e repasses informais das moradias entregues pelo 

poder público e a ausência do controle urbano. 

 

Quadro 09: Fragilidades 

ESPECIFICIDADES URBANISTAS POLÍTICOS GESTORAS MORADORES 
Adensamento e verticalização     
Ameaça de expulsão “branca”     
Vendas e repasses informais    
Engessamento institucional     
Ausência de controle urbano  e     
População pouco educada     
Meio ambiente degradado     
 
Fonte: Acervo Ana Suassuna 
 

Como analisado anteriormente, na ZEIS de Brasília Teimosa, dada a 

inexistência de novas áreas para a expansão e crescimento por novas moradias, 

que somadas às questões da ausência dos parâmetros urbanísticos atualizados, 

resta à população encontrar por meios próprios e da forma mais precária, a 

alternativa por sua habitação. 
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[...] é inegável que a gente precisa criar parâmetros 
urbanísticos para um pouco controlar esse crescimento, 
essa verticalização nessa área, porque a tendência é que 
isso se amplie e se amplie muito. Então eu acho que valeria 
a indicação de repensar ou pensar parâmetros 
urbanísticos para essas áreas, já que o Recife está na 
frente de outras cidades brasileiras né? E todas as outras 
questões[...] também da salubridade das edificações e da 
segurança, da engenharia, também precisam de uma 
fiscalização, porque no final das contas tudo sobra para o 
Poder municipal (grifos nossos). Se cair, a culpa é do Poder 
municipal.  
(Urbanista A2) 
 
Eles estão no nível da estratégia de sobrevivência, ainda. Ter 
um prédio de seis andares em Brasília Teimosa é um status 
que você pode avaliar. Você ser dono de um prédio mal-
construído com todos os riscos e vulnerabilidades e  sem 
nenhum padrão de construção aprovado por prefeitura, 
mas é um status e ele ainda arrendar aqueles 
apartamentos todos faz dele um super-herói ali naquela 
área, porque ele é dono da casa de muita gente (grifos 
nossos). Imagine o poder que essas pessoas adquirem quando 
eles constroem esses edifícios! Então eles têm uma visão de 
ocupação, de terreno em Brasília Teimosa... 
(Urbanista A2) 
 
[...] o controle de saber se aquele imóvel está preparado 
para ter uma sobrecarga, uma verticalização, porque não 
foi acompanhado, não tem ART, não tem um responsável 
técnico, não tem um licenciamento, não tem um projeto 
aprovado, então você não sabe como está a base daquele 
imóvel, não é? Eles começam a subir e você não sabe se ele 
está preparado pra aquilo, então isso é um dos riscos.  
[...] então vem as redes de energia elétrica que cruzam por 
dentro da área e os imóveis que vão subindo encostando 
nessa rede de energia elétrica, que é um outro problema 
que nós estamos enfrentando agora, o perigo pela 
proximidade com a fiação que esses imóveis vão 
encostando e que você vê crianças brincando em cima da 
laje, criança que tá na varanda ou na janela muito próxima 
à fiação [...](grifos nossos). 
(Gestora C1) 
 

 

Todos os grupos entrevistados afirmaram que uma ameaça percebida é a da 

expulsão do local pela pressão imobiliária, em razão da alta valorização da ZEIS. As 

causas dessa valorização passam por sua localização estratégica e central, e os 
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mais recentes empreendimentos privados realizados nos lotes lindeiros à Brasília 

Teimosa, bem como a frequente venda informal realizadas por moradores, dão a 

dimensão do problema, como descritos: 

 

Quer dizer, olhando o futuro, eles estão muito fragilizados no 
que se refere à luta pela permanência deles ali (grifo nosso). 
Eu não acompanhei, na verdade, muito aquele processo, mas 
a questão do (edifício empresarial) JCPM - aquilo já foi a 
primeira mordida ali. 
(Político B2) 
 
No entanto o que pode acontecer, se for fato real, é que a orla 
seja ocupada por alguma coisa, hotéis e outras coisas de 
luxo e a população que reste fique segregada, fique 
confinada num espaço físico (grifo nosso) que você conhece 
bem de ruas muitos estreitas, de residências geminadas e com 
uma densidade de habitantes por domicílio altíssima e 
portanto, em condições que não são as melhores. 
(Político B1) 

 
E essa especulação permanece até hoje, então a cada obra 
que Brasília Teimosa recebe gera uma especulação maior e 
principalmente a especulação imobiliária (grifo nosso) que 
ela vem de diversos lados da cidade, entendeu? 
(Morador D6) 
 
Você chega numa área dessa e ela não tem mais espaço pra 
expandir, porque ela tem por um lado o mar, do outro lado, um 
comércio, porque até pelo novo Plano Diretor ali passou a ser 
uma Zona Especial de Desenvolvimento Econômico (ZEDE), 
então ela tá limitada por uma ZEDE e está limitada pelo mar. e 
também de certa forma também sendo pressionada agora por 
uma especulação imobiliária que está ali no entorno da 
ZEDE, você vê que Brasília Teimosa agora tem o quê? Tem o 
JCPM Trade Center, tem várias lojas de automóveis ali no 
limite, no limite da ZEIS e tem alguns edifícios habitacionais 
de classe média alta limitando (grifos nossos), então ela ficou 
ali naquele espaço e o próprio morador quer também as 
melhorias urbanas, então o urbanista ele chega, ele olha e vê: 
a via você não vai poder expandir porque ela foi fruto de um 
processo, de uma urbanização de uma área pobre, de uma 
ZEIS. 
(Gestora C1) 
 
Eu acho que tirar a institucionalização de ZEIS vai fragilizar 
essa população que mora lá e que conquistou aquele lugar 
dentro de um entorno de vizinhança onde a dinâmica 
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imobiliária é muito forte (grifo nosso) e mais com todos esses 
apelos. 
(Urbanista A2) 
 
Há um caso específico que uma pessoa me registrou de um 
cidadão que vendeu a casa e recebeu 150 mil reais, foi 
morar em Barra de Jangada e não se adaptou lá em 
Jaboatão dos Guararapes e retornou pra Brasília Teimosa 
e está morando num cubículo (grifo nosso), porque foi 
tentado pelo valor da venda do imóvel, mas em seguida se deu 
conta de que a adaptação a outro mundo, a uma outra 
realidade com a qual ele não guarda relações anteriores, e  já é 
uma pessoa de uma certa idade. E me disseram assim, que ele 
fica do cubículo onde ele mora contemplando a casa que ele 
vendeu. 
(Político B1) 
 
Brasília Teimosa está aberta ao público que não é o 
visitante, o habitante.[...] Então, o que acontece com Brasília 
Teimosa? Ela está vulnerável a outras abordagens, a outros 
tipos de buscas, quem entra ali busca outra coisa diferente 
do aqueles próprios moradores buscavam, ou buscariam 
(grifos nossos), é uma comunidade que está meio sob as vistas 
de vários outros atores. 
(Urbanista A1) 
 
É assim a coisa de não permitir vender, de ser uma concessão 
o uso da área, a Prefeitura quando faz a regulamentação 
fundiária dá uma concessão para não vender, mas isso não 
impede que eles vendam, muitos venderam, repassaram. 
Até já se chegou a discutir que porque ele vendeu, ele deveria 
perder o direito, ele descumpriu uma cláusula, vamos dizer, 
mas é uma coisa que juridicamente é muito complicada...Você 
sabe que dentro da ZEIS, mesmo que não tenha documento, 
eles vendem e o papel que eles lá se assinam é um 
contrato entre os dois, eu não sei explicar exatamente 
como, mas aquilo é válido entre eles (grifos nossos). 
(Gestora C2) 
 
É que aqui é tudo ilegal, aqui você tem título de posse, não tem 
título de terreno... A posse nós temos, não temos a escritura 
do imóvel... (grifo nosso). 
(Morador D2) 
 

 

As fragilidades apontadas ainda de forma unanime quanto a ausência do 

controle urbano e quanto à ocupação de áreas públicas. Aos moradores que 
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verticalizaram informalmente suas moradias, quando perguntados, afirmaram não ter 

sido objeto de denúncia ou reclamação. 

 

Entrevistador: Durante essa obra, da (verticalização na Vila 
Teimosinho) construção da sua casa, houve fiscalização por 
parte da Prefeitura? 
Entrevistado: Não. 
Entrevistador: Ou algum problema, de denúncia, algum 
vizinho reclamou porque você tava subindo a sua casa, 
atrapalhou em algum momento a vizinhança? 
Entrevistado: Não ninguém reclamou não (grifos nossos). 
(Moradora D3) 
 
Entrevistador: Tem alguma reclamação do vizinho em 
relação ao seu imóvel ou alguma reclamação dos seus 
vizinhos em relação a obras ou barulho? 
Entrevistado: Não, aqui não (grifos nossos). 
(Morador D2) 
 
[...] então a situação da casa vai apertando e vai ter que 
subir, vai ter que subir, vai ter que subir; e a gente também 
tem construções que exatamente foram contra esse Lei da área 
ZEIS, que é o Castelo do Camarão e o Império dos Camarões, 
são duas construções que foram totalmente contra a Lei do 
PREZEIS, o Castelo do Camarão é imenso e o Império 
também. As pessoas dizem, tudo bem, é Lei não pode 
construir, como também pela Lei do PREZEIS a pessoa 
também só pode ter dois imóveis, um comercial e um 
residencial e tem pessoas que tem casas alugadas em 
Brasília Teimosa. Porque? Porque existem pessoas que já 
estavam indo em conflito com essa questão da Lei do 
PREZEIS, então, se ele faz porque eu não posso fazer? 
(grifos nossos) Se o vizinho aumentou mais um andar na casa 
dele, e eu tive uma oportunidade e condição de fazer, pra dar 
uma vida melhor pra minha filha, sei lá, meu cunhado, meu 
parente... 
(Morador D6) 
 
 

O engessamento institucional paralisa a gestão quando não atualiza os 

parâmetros urbanísticos para superação dos obstáculos técnicos e políticos, a fim de 

tornar mais ágil a máquina pública, como demonstram urbanistas e gestoras: 

 

Como a ZEIS ainda é para o controle urbano um tabu, uma 
área especial, porque? A nossa Lei de Uso e Ocupação de 
Solo ainda remete a um plano urbanístico local pra poder você 
poder ter os parâmetros de urbanização.[...]Você tem (pessoal 
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técnico) especializado para elaborar planos urbanísticos, para 
discutir a urbanização, participar da COMUL, mas não tem 
especialidade no controle do uso do solo para essas áreas, 
porque o controle do uso do solo sempre foi concebido de 
uma forma legalista ou como normalmente essas áreas 
têm sempre um movimento popular muito fértil, ela recorre 
aos protetores políticos que sempre interferem em favor 
dos moradores dessa área. Então muitas vezes você quer 
aplicar os instrumentos de controle e você não consegue... 
(grifos nossos). 
(Gestora C1) 
 
Eu coloco que hoje a gente tá com um desafio tremendo de 
fazer uma coisa correlacionada com a agilidade que é 
necessária no serviço público para enfrentar com agilidade 
a velocidade com que os problemas chegam e como a 
gente está amarrado, é como se alguém estivesse na 
Fórmula Um e a gente aqui, de muletas, tentando criar uma 
situação de impedimento, de constrangimento, de multa, 
de penalidade... (grifo nosso) a gente não consegue, não 
consegue por todas as dificuldades! E principalmente por essa 
última, que eu acho que a gente no afã de criar uma 
institucionalidade que impedisse as falcatruas todas, a gente 
criou alguns engessamentos sérios! 
(Urbanista A1) 

 
 

Quanto às fragilidades do meio ambiente, essa preocupação justificada aos 

olhos dos entrevistados políticos e urbanistas são percebidos nos discursos destes 

sobre a falta de formação da populacão local para outras questões que não as da 

sobrevivência do dia-a-dia. Um dos moradores entrevistados, o mais jovem entre 

todos, mostrou uma preocupação quanto a possibilidade da formação e capacitação 

para afastar a juventude da droga e da violência. 

 

A gente hoje dá valor à preservação do patrimônio histórico 
porque a gente sabe que ele tem uma representação histórica, 
mas infelizmente, somos só nós, uma parcela pequeniníssima 
da população, um percentual mínimo, que teve a educação, a 
formação e a instrução pra perceber dessa forma. Isso não 
é uma visão elitista, é uma visão real. A população ainda 
não conseguiu ver dessa forma, do mesmo jeito que a 
preservação ambiental é difícil entrar parar a política 
porque não foi captado ainda, não é um problema de 
cognição, não é um problema de diferenciação, é um 
problema de formação e de sensibilização pra isso. Eles 
estão no nível da estratégia de sobrevivência, ainda (grifo 
nosso). 



122 
 

 
 

(Urbanista A1) 
 
É, de uma maneira geral as comunidades mais carentes elas 
não tem uma preocupação grande com a questão, digamos, do 
verde. Para eles o verde e as habitações competem, quer 
dizer, disputam espaço. E talvez eles tenham razão, 
olhando da ótica deles, eles tem uma preocupação maior 
com a questão habitacional (grifo nosso). 
(Político B2) 
 
[...] poderia ter um centro de profissionalização porque as 
comunidades da periferia...a periferia de Recife tem uma cena 
de droga muito constante, drogas, violência e armas, tudo isso 
né... Então Brasília Teimosa precisa desse equipamento 
que é a Refinaria Cultural e precisa de um Centro de 
Profissionalização (grifo nosso). 
(Morador D6) 

 
 

5.4  A visão de futuro: Uma Brasília Formosa? 
 

Na última etapa das entrevistas foi perguntado a todos os grupos qual ou 

quais seriam os aspectos que poderiam superar os eventuais problemas, as 

propostas para a ZEIS de Brasília Teimosa ou mesmo se teria algo que gostariam de 

acrescentar, sobre outros temas não enfatizados e que poderiam influenciar sobre o 

objeto pesquisado. 

No grupo das urbanistas, sobressaíram as proposições antagônicas de 

manutenção da institucionalidade da ZEIS como mecanismo de proteção àquela 

população e a proposição de mudança dessa categoria, para um pacto territorial e 

político de transformação, em que pudesse ser permutadas áreas e o território para 

urbanização, entre a comunidade local e os eventos programados como a Cidade da 

Copa de Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 2016, à exemplo da proposta do 

Porto Maravilha na área das docas, no Rio de Janeiro. 

Os entrevistados políticos realizaram proposições para que fossem ampliadas 

as possibilidades de valorização da população local, por sua capacidade de 

resistência da luta pela permanência na ZEIS, por meio de espaços culturais onde 

fosse registrada e documentada a história dos pescadores, das palafitas e a própria 

comunidade pudesse enxergar seu protagonismo e ser capacitado para esta 

finalidade. 
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As gestoras sugeriram o incremento do Fundo de Urbanização por meio de 

compensações em que os investimentos para a ZEIS fosse efetivado de maneira 

sistemática e sinalizam com a possibilidade de um Cadastro Único de Beneficiários 

como forma de controlar a informalidade na venda e repasse das Habitações de 

Interesse Social. 

O grupo de moradores, escolheu para a melhoria da ZEIS de Brasília 

Teimosa, o saneamento, citado por dois moradores, investir na educação dos jovens 

instalando um centro de capacitação e uma Refinaria Cultural, proposta esta da 

Prefeitura do Recife, uma concha acústica para apresentações da Turma do Flau e a 

conclusão das obras do Conjunto Residencial, também citados por dois moradores 

do próprio Residencial.  

Destaque-se neste momento e especialmente, a entrevista realizada com o 

mais antigo morador entrevistado, que da lucidez dos seus 96 anos, é a 

personificação viva do migrante que partiu do interior, no início do século XX, em 

busca de melhor oportunidade de vida no Recife, e foi morar no antigo Areal Novo 

(Brasília Teimosa). 

Ao entrevistá-lo, o sentimento foi o de  estar relendo as páginas dos Livros de 

Singer (1977), de Santos (2008) e de Freyre (2006), que compuseram o Capítulo 1, 

das bases teóricas, desta pesquisa de dissertação.  

Pelo carater excepcional do entrevistado e sua condição de morador, 

encontra-se quase integralmente transcrita a seguir, salvos os trechos em que não 

poderiam ser guardados os aspectos de anonimato do entrevistado, aqui 

caracterizado por Morador D4, Entrevistado (grifo nosso). Atualmente alterna a 

moradia com dois dos seus filhos: o que continua habitando em Brasília Teimosa e 

outro que possui residência em Aldeia, Camaragibe, local onde foi realizada esta 

entrevista. 
 

Entrevistador: Qual a sua profissão? 
 
Entrevistado: Olhe de início eu digo, eu nasci em Belo 
Jardim, no dia 12 de abril de 1914... 
 
Entrevistador: E depois de Belo Jardim o senhor foi pra onde? 
 
Entrevistado: Meu pai era um artista. Ele andava e eu 
acompanhava. Passamos por vários lugares e depois 
fomos pra Catende, em Catende eu já tinha um pouquinho 
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da leitura da carta de ABC de Landelino Rocha e quando 
eu era menino eu era mais ou menos inteligente e decorava 
muito, eu peguei a carta de ABC e não tinha nada que ler, 
só tinha a última página que dizia:  
“ A preguiça é a chave da pobreza.  
Quem não ouve conselho raras vezes acerta.  
O amor de Deus é o princípio da sabedoria.  
Sem religião e sem justiça não há liberdade” 
...Tudo isso eu vi na carta do ABC. 
 
Entrevistador: Com que idade o senhor aprendeu a ler? 
 
Entrevistado: Mais ou menos com oito ou dez anos. 
Comecei a apreender justamente na Usina Água Branca, 
que meu pai morava lá aí eu comecei a aprender na escola, 
mas falha, diante do tempo, falha: a gente lembra uma 
coisa, esquece outra, né...? 
 
Entrevistador: Mas não se preocupe, o que o senhor contar 
hoje pra gente vai ser muito bom... aí o senhor veio de Belo 
Jardim, foi pra Catende e lá o senhor ficou até que idade? 
 
Entrevistado: Não, de Belo Jardim eu fui pra Usina Água 
Branca. 
 
Entrevistador: Aonde era a Usina? 
 
Entrevistado: Aqui em Pernambuco, no fim da Linha Sul. 
 
Entrevistador: E depois que o senhor saiu da Usina Água 
Branca aí o senhor foi pra Catende... 
 
Entrevistado: Sim, eu ainda fui pra escola ... em princípio 
nós tinha uma banda de música e Catende e eu era louco 
pela banda de música aí eu comecei a aprender música... 
Entrevistador: E o senhor veio pra Catende porque o seu pai 
também veio? 
 
Entrevistado: É. Eu o acompanhava porque eu era 
pequeno. 
 
Entrevistador: Ele trabalhava na usina e o senhor a partir de 
idade começou a trabalhar também na usina, ou o senhor não 
trabalhou lá? 
 
Entrevistado: Olhe,eu não trabalhei propriamente em 
Catende, eu trabalhei em Roçadinho, era um município de 
Catende, era de Nildo Sampaio, o pai de Cid Sampaio e eu 
vivia por ali, aprendendo qualquer coisa...eu decorava 
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muito quando eu era menino, mas diante do tempo, vai 
passando e vai perdendo... 
 
Entrevistador: Em Roçadinho o senhor fazia o quê? 
 
Entrevistado: Eu comecei a trabalhar na usina. 
 
Entrevistador: E qual era o seu ofício? 
 
Entrevistado: Era trabalhar como ajudante obedecendo aos 
chefes, eles diziam “Faça isso, faça aquilo...” e a gente ia 
fazendo, trabalhando...né. 
 
Entrevistador: E lá na usina o senhor cresceu, trabalhou junto 
com o seu pai...? 
 
Entrevistado: Trabalhei antes em outros trabalhos, depois 
quando trabalhei com o meu pai eu já era grande, comecei 
a aprender a arte com ele, o meu pai era carpinteiro... 
 
Entrevistador: E quando o senhor ficou maior, se tornou 
carpinteiro lá na usina mesmo. 
 
Entrevistado: Isso. 
 
Entrevistador: E como o senhor veio aqui pro Recife?  
 
Entrevistado: Ah, isso aí foi no decorrer de muitos anos... 

 
Entrevistador: O senhor já veio adulto pra cá? 
 
Entrevistado: Já, já vim adulto. Lá era fraco os trabalhos, 
os ordenados. Quando eu cheguei aqui no Recife fui 
trabalhar numa empresa, a Pernambuco Tramways, era a 
companhia de bondes... era norte-americana né... 
 
Entrevistador:... era Inglesa. 
 
Entrevistado: Eu comecei a me interessar a ganhar um 
trocado e fiquei ainda um bocado de tempo trabalhando na 
Pernambuco Tramways, mas a Pernambuco Tramways 
acabou e eu fiquei desempregado, meses depois comecei 
a trabalhar nas docas. O meu irmão mais velho trabalhava 
como artífice nas docas e comecei também a trabalhar nas 
docas... 
 
Entrevistador: Nas docas do porto? 
 
Entrevistado: Nas docas do porto. E fiquei por muito 
tempo, que cheguei a me aposentar. 



126 
 

 
 

 
Entrevistador: O senhor trabalhou na companhia de bondes por 
poucos meses... 
 
Entrevistado: Não, eu trabalhei na companhia de bondes 
por dois anos e um mês, mas a companhia acabou-se. 
 
Entrevistador: Mas era como carpinteiro, também? 
 
Entrevistado: Não.  
 
Entrevistador: Mas nas docas o senhor foi como carpinteiro? 
 
Entrevistado: Não, nas docas eu fui como ajudante, 
trabalhava na carpintaria como ajudante e no decorrer do 
tempo aprendi um pouco a arte.  
 
Entrevistador: E fazia navio ou era só reparo? 
 
Entrevistado: Fazia reparos e serviço novo. Fazia birôs e 
cadeiras para os escritórios... No Pina chegou um 
superintendente e fez uns aterros por lá... e justamente no 
aterro entrou Brasília. Brasília era água, maré e...  
 
Entrevistador:...Mangue? 
 
Entrevistado: Aquele negócio... esqueci agora o nome... 
tinha água e maré... eu fiquei ali por uma temporada. Vem o 
superintendente das docas e aterra um pouco o Pina. 
Brasília era água e maré, como é que se diz, meu Deus... 
esqueci do nome da... 
 
Entrevistador: Mangue?! Mangue?...mangue? 
 
Entrevistado: Sim, era! Justamente mangue, e eu fiquei ali, 
apreciando, aprendendo. Aí aterrou-se ali o Pina onde hoje 
é o DNER, aquilo ali era água. 
 
Entrevistador: Brasília Teimosa tinha o nome de Areal... 
 
Entrevistado: Areal! Justamente, era o Areal! 
 
Entrevistador: Era a palavra que o senhor tava querendo se 
lembrar? 
 
Entrevistado: Era! Era o areal! 
 
Entrevistador: Então era um areal e água? 
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Entrevistado: Era. Depois do aterro houve a invasão, o 
povo acompanha a invasão, pegava um pedacinho de terra 
e eu também entrei nessa invasão. Fiz minha casinha 
também em Brasília e hoje ainda está lá a casinha, tem já 
mais de setenta anos e eu ainda tenho a casinha lá. Agora 
antes, eu estudei um pouco de música, que eu era cabeça 
inchada por música, aí eu aprendi um pouquinho de 
música, e comecei a fazer parte da banda de música do 
Liceu de Artes e Ofícios. 
 
Entrevistador: O senhor tocava o que? 
 
Entrevistado: Tocava Saxofone. Aí fiquei uma temporada 
boa na banda de música do Liceu de Artes e Ofícios. 
 
Entrevistador: Morando lá em Brasília? 
 
Entrevistado: Eu morava no Pina, morava no Bode, depois 
é que peguei morar na Brasília. 
 
Entrevistador: Depois do aterro? 
 
Entrevistado: Foi, depois do aterro. 
 
Entrevistador: O senhor disse que morou em Brasília por 
setenta anos. Como é que era a sua casa lá em Brasília 
Teimosa? 

 
Entrevistado: Minha casa era de madeira. Naquela época 
não consentiam fazer de tijolo, era de madeira e eu 
trabalhando... moço, fiz a casa de madeira... 
 
Entrevistador: E o senhor carpinteiro, também... 
 
Entrevistado: É! Os meus irmãos ajudavam...morei um 
bocado de tempo lá. 
Entrevistador: E eles ajudavam em quê? 
 
Entrevistado: A fazer a casa!!! Comprar as madeiras, 
barrotes, tábua, coisa e tal ... fazer as paredes, fazer as 
cobertas... 
 
Entrevistador: E o senhor já estava casado nessa época? 
 
Entrevistado: Não, era solteiro. 
 
Entrevistador: Quem morava com o senhor, então? 
 
Entrevistado: Minha mãe e meus irmãos mais velhos. A 
gente morava tudo lá. 
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Entrevistador: O senhor pode falar mais um pouquinho sobre 
as casas? Todo mundo fazia de madeira, mas quando alguém 
fazia de tijolo o que acontecia? 
 
Entrevistado: Acontecia que a polícia vinha e derrubava, 
mas o povo é teimoso, ia sempre teimando e fazendo. 
 
Entrevistador: Tinha casa de palha? 
 
Entrevistado: Não, era tudo de madeira. 
 
Entrevistador: As pessoas que faziam essas casas eram as 
pessoas que trabalhavam nas docas? 
 
Entrevistado: Vai surgindo as casas e o povo vai 
compreendendo como fazer, a rua vai crescendo. Eram 
pessoas que moravam no Pina, trabalhavam nas docas, ou 
pessoas que não tinham emprego. 
 
Entrevistador: E as pessoas que invadiram geralmente tinham 
família ou era um pessoal mais jovem? 

 
Entrevistado: Eram mais pessoas que tinham família. 
 
Entrevistador: A Brasília Formosa, depois que tiraram as 
palafitas e colocaram a avenida, o senhor já viu? 

 
Entrevistado: Ultimamente, eu não tenho andado não, 
porque diante da idade a visão vai falhando, né? 
 
Entrevistador: Mas o senhor já viu a avenida nova? 
 
Entrevistado: Já. 
 
 
Entrevistador: O senhor viu a obra de vilas que foram 
construídas lá em Brasília?O senhor acompanhou isso? A Vila 
Teimosinho? A Moacir Gomes? A Vila da Prata? 
 
Entrevistado: Justamente, já foi lá na Brasília... 
 
Entrevistador: Teve gente conhecida sua que ganhou casa 
nessas vilas? 
 
Entrevistado: Não. 
 
Entrevistador: Fale um pouquinho da diferença de quando o 
senhor estava lá em Brasília que não tinha escola, não tinha 
mercado, não tinha nada... e depois? 
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Entrevistado: Surgiu um pátio lá e fizeram o pátio da feira, 
ainda hoje funciona o mercado feito pelo povo de Brasília, 
ainda hoje funciona lá, a prefeitura fez um mercado no 
lugar que era a feira, o povo trabalha lá nesse mercado 
com casas comerciais... 
 
Entrevistador: E essa parte de escolas...? 
 
Entrevistado: Não tinha escola, tinha um terreno grande, 
desocupado, que por sinal, hoje já está todo invadido. 
Fizeram uma escola, a Assis Chateaubriand e fizeram uma 
outra escola, a João Bezerra. João Bezerra era o mestre 
das oficinas do Pina. As oficinas do Pina pertenciam às 
docas. 

 
Entrevistador: Eu vi também que muita coisa surgiu de obra, de 
área pra lazer, pracinhas, teve todos esses projetos de casa e 
tal... se o senhor ainda morasse lá, na Brasília Teimosa, quero 
dizer, o senhor tem uma casa lá que tá com um filho... 
 
Entrevistado:...Tá. Agora justamente modificou: era de 
madeira e a gente reconstruiu de tijolo. 
 
Entrevistador: Todos os seus filhos nasceram em Brasília? 
 
Entrevistado: A filha nasceu em Brasília Teimosa, sim. 
 
Entrevistador: O senhor tem uma casa térrea em Brasília ou ela 
tem primeiro andar? 
 
Entrevistado: Não, é térrea. 
 
Entrevistador: E ela começou de madeira? 
 
Entrevistado: Foi, começou de madeira. 
Entrevistador: E depois aí foi que o senhor fez de... 
 
Entrevistado: Fiz um quintal. Acabei, sentei algumas 
coisas, coqueiros... acabei com o quintal e construí de 
tijolo... 
 
Entrevistador: A casa é toda térrea e ocupa o lote inteiro, é? 
 
Entrevistado: É. É toda cercada, toda murada e a casa é 
dentro do muro. 
 
Entrevistador: Porque o lote era pequeno, né? 
 
Entrevistado: É. 
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Entrevistador: Mas no Bode era melhor ou era pior do que em 
Brasília? 
 
Entrevistado: Era melhor porque já estava construído.  
 
Entrevistador: E quem foi que ficou morando no Bode quando o 
senhor foi pra Brasília? 
 
Entrevistado: Veio todo mundo de lá. Aliás, ficou um irmão 
morando lá. Até hoje tem essa casa. O irmão morreu e hoje 
mora um sobrinho lá, no Bode. 
 
Entrevistador: E nessa casa de Brasília o senhor cedeu alguma 
coisa do seu terreno pra alguma outra pessoa? 
 
Entrevistado: Não, cedi não. Foram invadindo por outros 
lugares. 
 
Entrevistador: O senhor teve vontade de fazer primeiro andar 
na sua casa? 
 
Entrevistado: Não. 
 
Entrevistador: Nunca precisou? 
 
Entrevistado: Não. A situação financeira era sempre pobre, 
sabe? 
 
Entrevistador: Atualmente em Brasília a gente vê todo mundo 
botando pra cima... 
 
Entrevistado: É porque vai reconstruindo, né? 
 
Entrevistador: É.  
 
Entrevistado: Agora o meu terreno lá é todo murado, 
ninguém deixa invadir o nosso terreno. 
 
Entrevistador: Como era o esgotamento, a energia elétrica, 
como foi isso? 
 
Entrevistado: Não tinha nada. Não tinha energia, não tinha 
água, não tinha nada, depois foi surgindo, surgiu ônibus, 
água, luz... 
 
Entrevistador: Se não tinha água, como vocês resolviam? 
 
Entrevistado: Eu fiz uma cacimba. Chamei um pedreiro, 
cavou-se três ou quatro ou cinco metros, fez-se uma 
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cacimba, foi fazendo de tijolo e aí começou a minar. Até 
hoje essa cacimba tá lá, servindo, porque a água ficou 
pouca, não tem água suficiente e ainda hoje o meu filho, 
que ta lá casado e tem filho,  se serve da cacimba. 
 
Entrevistador: Muita gente tinha cacimba, também, ou só o 
senhor? 
 
Entrevistado: Tinha algumas cacimbas, mas muita gente 
não tinha, não. Esperaram para fazer a ligação pela 
encanação... 
 
Entrevistador: E a energia? 
 
Entrevistado: O povo foi fazendo ligação, a empresa 
instalou e o povo foi tirando e fazendo as ligações pra 
dentro das casas... 
 
Entrevistador: Porque iluminava só as ruas? 
 
Entrevistado: É. 
 
Entrevistador: O senhor tem alguma lembrança de um 
acontecimento importante na época em que o senhor morou 
lá? Algum ato político, alguma coisa que lhe marcou? 
 
Entrevistado: Bom, quem andou invadindo por lá, fazendo 
invasão e brigando foi Nilton Carneiro, ele foi um dos 
iniciadores de Brasília... 
 
Entrevistador: E ele dava alguma coisa? 
 
Entrevistado: Dava não, quer dizer, ele deu alguma coisa, 
que ele tinha uma farmácia e foi dando, foi dando, terminou 
ele acabando com a farmácia... 
Entrevistador: Fez doação do estoque. Mas o senhor conhecia 
ele? 
 
Entrevistado: Conhecia! Ele tinha uma farmácia na avenida 
e naquele negócio de Brasília terminou a farmácia se 
acabando... 
 
Entrevistador: Mudando um pouco o foco e aproveitando a 
história viva do senhor, teve algum político que fez mais por 
Brasília Teimosa ou não? 
 
Entrevistado: Não... não. 
 
Entrevistador: Tudo foi conquista da população? 
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Entrevistado: Foi, foi conquista da população. Quem mais 
andou por lá pra fazer um movimento seguro foi 
justamente o Nilton Carneiro, mas depois ele deixou de 
construir pra Brasília e passou-se pra outro lugar, me 
esqueço agora o nome do lugar... 
 
Entrevistador: Cavaleiro, lá em Jaboatão. 
 
Entrevistado: Era! 
 
Entrevistador: O senhor frequentou a escola quando veio morar 
em Brasília Teimosa ou não? 

 
 
Entrevistado: Freqüentei, porque as docas construíram 
uma escola, botou nome do mestre da oficina, João 
Bezerra, e aí começou a chegar um bocado de estudante... 
 
Entrevistador: E o senhor complementou os estudos lá? 
 
Entrevistado: Foi. 
 
Entrevistador: Porque senhor começou em Catende e depois 
completou na Escola João Bezerra... 
 
Entrevistado: Foi. 
 
Entrevistador: E era escola normal ou de artes e ofícios? 
 
Entrevistado: Era uma escola normal. 
 
Entrevistador: E o senhor ia como pro Liceu no Recife? De 
ônibus...? 
 
Entrevistado: De bonde! 
 
Entrevistador: E demorava muito? 
 
Entrevistado: Não demorava muito não, né...? Eu trabalhei 
na companhia de bonde em Santo Amaro, fazia o bonde lá, 
depois acabou-se... 
 
Entrevistador: Na Rua da Aurora, ou dentro? 
 
Entrevistado: Em Santo Amaro. 
 
Entrevistador: E como era a travessia de Brasília pra Recife, 
como era que o senhor vinha, era na ponte em cima do 
emissário? 
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Entrevistado: Vinha na avenida pra tomar o bonde... 
 
Entrevistador: Já tinha aquela ponte? 
 
Entrevistado: Já.Tinha uma só, depois construíram a outra. 
 
Entrevistador: A rua onde o senhor mora é a Dagoberto Pires... 
 
Entrevistado:... Dagoberto Pires! 
 
Entrevistador: Bom, quer dizer então que o senhor tem essa 
vida rica em Brasília Teimosa? 
 
Entrevistado: É. Tenho uma casinha lá, mas eu não vendo. 
Tô já pra “viajar”... deixando para o filho, já tá feita, fica pra 
ele... 
 
Entrevistador: Pra gente encerrar a entrevista hoje com o 
senhor, se a prefeitura ou o governo fizesse alguma sinalização 
de melhorar ainda mais Brasília Teimosa o que o senhor 
gostaria que fosse feito? 
 
Entrevistado: Pra melhorar, é ir sempre construindo, ir 
sempre construindo... 
 
Entrevistador: Mais casas ou equipamentos? 
 
Entrevistado: Construindo casas e melhorando o terreno... 
 
Entrevistador: Ali não falta mais nada? 
 
Entrevistado: Não. Tem ônibus, tem água, tem luz,  
 
Entrevistador: Tem escola... 
 
Entrevistado: Tem escola... 
Entrevistador: Tem posto de saúde, também? 
 
Entrevistado: Tem. 
 
Entrevistador: Tem lazer, né? Agora com praia todo mundo vai 
tomar banho no Buraco da Velha ... O senhor tomava banho de 
mar lá? 
 
Entrevistado: Não, nunca fui chegado muito a banho de 
mar não, só uma vez perdida assim... 
 
Entrevistador: E seus filhos iam? 
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Entrevistado: Iam. Esse daí mesmo era vagabundo de 
praia... 
 
Entrevistador:Muito obrigado por me receber e pela entrevista 
carinhosa e atenciosa... 
 
Entrevistado: De nada. 
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CONCLUSÕES  
 

 

No desenvolvimento desta pesquisa, o questionamento estabelecido na 

Introdução, sobre o desenvolvimento da política de Habitação de Interesse Social, 

por seus diversos planos urbanísticos, na ZEIS de Brasília Teimosa, com os diversos 

instrumentos institucionais e legais da gestão pública à disposição da 

municipalidade, e os resultados aferidos e sintetizados no Capítulo 5, apontam para 

as seguintes conclusões: 

 

- O desenvolvimento urbano integrado à habitação na ZEIS são 
elementos fundamentais à promoção política, urbana, 
econômica e social de forma contínua e permanente naquele 
território. 
 

 

A questão teórica que se interpõe como análise para estudar o fenômeno do 

desenvolvimento urbano na ZEIS de Brasília Teimosa, evidencia no período 

compreendido entre 1980 e 2005, que o crescimento das cidades, resulta do 

dinamismo econômico e da falta de oportunidades do campo, confirmando que os 

conceitos pesquisados do desenvolvimento econômico e do movimento urbano, 

continuam fortemente associados. Nesta dinâmica, demandam ações e respostas 

urgentes da esfera pública municipal, já que estas são as áreas mais carentes da 

cidade, em razão da alta concentração e adensamento populacionais. Como 

demonstrados, os aspectos antagônicos positivos e negativos nos Quadros 05 e 06, 

quanto à política urbana, se referem aos itens dos planos habitacionais e foram 

executados naquela ZEIS, com a retirada das palafitas,  a implantação da Avenida 

Brasília Formosa e a existência do Fundo Municipal de Urbanização por um lado, e 

por outro aponta que as obras executadas possuem baixa qualidade material, e sem 

recursos para manutenção, expõem essa Zeis emblemática para o Recife.  

 A evidência então quanto à política de desenvolvimento urbano é o de 

integrar de forma eficaz, à política habitacional nesse território, para superar os 

obstáculos da gestão municipal, em razão da sua alta densidade populacional, da 

necessidade de manutenção e reposição dos materiais denunciados por moradores, 
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e da contínua necessidade de investimentos financeiros, dentre suas prioridades. No 

entanto, as observações realizadas quanto ao item da manutenção urbana, estes 

carecem de aprofundamentos em novos estudos, não observados nesta pesquisa.  

 

- Os instrumentos legais e institucionais do sistema de 
desenvolvimento urbano municipal são fundamentais ao apoio 
e à sustentabilidade da ZEIS enquanto garantia de espaços 
centrais acessíveis à população pobre do Recife. 
 

 

O exame dos diversos instrumentos que a municipalidade possui à sua 

disposição foram inovadores e pioneiros no passado recente da consolidação 

desses territórios ZEIS. Entretanto hoje carecem de atualização urgente e 

complementar para atender os atuais conceitos de integração das políticas públicas 

de inclusão social. 

O equilíbrio das forças políticas dos movimentos sociais dependem em 

grande parte da restauração de uma proposta que permita o resgate de cidadania 

daquela área de forma estruturada, aos padrões que tanto os moradores exigem. 

Nesta pesquisa também foi identificada, como demonstram os Quadros 05 e 

06, mais antagonismos. Mostram que a desarticulação entre os sistemas existentes 

do PREZEIS e do Orçamento Participativo, poderiam ser complementares por uma 

ação integrada de governo. Tal iniciativa proporcionaria na ZEIS de Brasília 

Teimosa, e mais uma vez pioneiramente, a convocação de seus diversos 

movimentos na construção coletiva dos urgentes e necessários parâmetros 

urbanísticos para alcance dos padrões atuais de habitabilidade exigidos na política 

de Habitação de Interesse Social.  

Constatou-se ainda que em razão do PREZEIS ser oriundo de políticas 

patrocinadas por governos anteriores, e o OP atual ser identificado com as atuais 

práticas partidárias do Partido dos Trabalhadores - PT, com camadas populares, 

historicamente alijadas de decisão sobre os rumos das novas obras e ações 

promovidas pela municipalidade, foi completamente relegado a um segundo plano. 

Aparentemente, essas antigas forças que participavam do PREZEIS ameçariam o 

novo modelo proposto e poderiam ser controlados por grupos alheios a esse novo 

processo instalado. 
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Evidencia-se então, que em Brasília Teimosa a municipalidade, após duas e 

consecutivas gestões do PT, poderia integrar pioneiramente os dois sistema já 

existentes, o do PREZEIS com toda a sua institucionalidade estruturada e acabada, 

com o que o OP trouxe de inovação e inclusão social para um protagonismo 

moderno e atual de seus atuais moradores, consolidando uma nova forma de 

realizar a gestão de proteção social naquela ZEIS,  e que possibilitaria desafiar ,mais 

uma vez, o seu carater de pioneirismo no Recife.  

 

- A evidência dos diversos planos implantados mesmo que 
precariamente, inacabados e insuficientes à demanda por 
Habitação de Interesse Social na ZEIS, integram a história local 
e marcam, trazendo a noção de pertencimento de ganhos 
coletivos da comunidade local. 

 

 

Inegavelmente a ZEIS de Brasília Teimosa, por seu pioneirismo de luta pela 

permanência e por condições dignas de moradia tem um valor emblemático e 

simbólico para o Recife, diante das demais 66 existentes. Sua urbanização e 

sucessivos planos e projetos se traduzem na linguagem e expectativas dos 

moradores que revelam o bairro e suas vidas apresentadas ao longo desta 

pesquisa. 

Curiosamente, o que representa todo esse esforço tanto dos moradores, das 

entidades apoiadoras como ONG’s, quanto das diversas gestões da municipalidade, 

se observadas pelos projetos urbanísticos de intervenção local, quantitativamente 

representam pouco mais de 20% do total do território, que são de 5.168 unidades 

habitacionais, como demonstrado no Quadro 07. Pode-se afirmar que 

necessariamente novos instrumentos de gestão pública devem ser apostos neste 

território, de forma permanente, à exemplo das operações urbanas consorciadas que 

além de estarem previstas no Estatuto da Cidade, ainda pouco explorado, poderá 

trazer novas capacidades à gestão municipal. 

 

- As evidencias quanto às atualizações da estrutura, de novos 
parâmetros urbanísticos e da capacitação da municipalidade 
para restaurar o diálogo permanente e integrado com a 
comunidade local para o desenvolvimento das novas 
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institucionalidades e projetos para o futuro, e enfrentamento 
das pressões imobiliárias. 

 

 

Pelos parâmetros urbanísticos em vigor atualmente – recuos, espaços para 

circulação viária e de lazer, equipamentos comunitários, entre outros - desde que 

aplicados ao território de 72 ha de Brasília Teimosa, comportariam 2.160 unidades 

habitacionais térreas. Seu adensamento de acordo com o Censo 2000 (IBGE) 

representa 5.168 unidades habitacionais, quase duas vezes e meia dessa 

capacidade. 

Realizar o enfrentamento desse grande problema requer como demonstram 

os Quadros 08 e 09 das potencialidades e fragilidades, novas institucionalidades e 

pactos que viabilizem e requalifiquem aquele rico território onde são demonstrados 

por meio dos discursos de todos os entrevistados os altos valores locacionais e 

ambientais de Brasília Teimosa. A preocupação e a ameaça à expulsão pelo alto 

valor do território expressada por todos, relacionado ao déficit habitacional,  exige 

um aprofundamento não realizado neste estudo. Entretanto,  deve ser uma 

prioridade urgente a ser adotada pela municipalidade face às evidentes falta da 

fiscalização da gestão quanto ao uso e ocupação do solo, para o enfrentamento da 

moradia verticalizada e autoconstruída não assistida, movimento cíclico e constante, 

na ZEIS de Brasília Teimosa .  

Para finalizar, são apresentados sinais evidentes da comprovação da 

hipótese formulada que orientou essa pesquisa, as quais foram respondidas por 

meio da pergunta: Quais os investimentos em infraestrutura urbana e da gestão 

pública podem evitar ocupações ou usos indevidos nas moradias de Brasília 

Teimosa? Acredita-se que pela integração da política de Habitação de Interesse 

Social bem como da atualização e priorização dos atuais instrumentos legais, 

sociais, econômicos e da gestão pública disponíveis à municipalidade, aqui 

evidenciadas, poderá transformar a ZEIS, em Brasília Formosa. 
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APENDICE A 

Entrevista aos especialistas / estudiosos (urbanistas) 

 

Data da entrevista:  

Lugar da entrevista:  

Duração da entrevista: 

Entrevistador: 

Indicadores para identificação do entrevistado: 

Gênero do entrevistado: 

Idade do entrevistado:  

Profissão do entrevistado: 

Trabalha nessa profissão desde: 

Campo profissional:  

Onde nasceu e viveu (cidade/zona rural) : 

Peculiaridades e autorização da entrevista: 

 

PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS: 

7. Desenvolve algum estudo em ZEIS do Recife? 

8. Qual aspecto urbano mais chama sua atenção em Brasília Teimosa? 

9. Qual projeto gostaria de desenvolver em Brasília Teimosa? 

10. Como avalia o desenvolvimento da ZEIS de Brasília Teimosa? 

11. Qual o futuro de Brasília Teimosa? 

12. Há algo que gostaria de acrescentar sobre o tema? 
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APENDICE B 

Entrevista aos políticos (vereadores e lideranças locais) 

 

Data da entrevista: 

Lugar da entrevista: 

Duração da entrevista: 

Entrevistador: 

Indicadores para identificação do entrevistado: 

Gênero do entrevistado: 

Idade do entrevistado: 

Profissão do entrevistado: 

Trabalha nessa profissão desde: 

Campo profissional: 

Onde nasceu e viveu (cidade/zona rural) : 

Peculiaridades e autorização da entrevista. 

 

PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS 

 

1. Que aspecto político mais chama sua atenção em Brasília Teimosa? 

2. Fez campanha em Brasília Teimosa? 

3. Foi votado em Brasília Teimosa? 

4. O que difere os moradores de Brasília Teimosa das outras ZEIS? 

5. Que projeto gostaria ver desenvolvido em Brasília Teimosa? 

6. Há algo que gostaria de acrescentar sobre o tema? 
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APENDICE C 

Entrevista aos administradores (gestores da Prefeitura do Recife) 

 

Data da entrevista: 

Lugar da entrevista: 

Duração da entrevista: 

Entrevistador: 

Indicadores para identificação do entrevistado: 

Gênero do entrevistado: 

Idade do entrevistado: 

Profissão do entrevistado: 

Trabalha nessa profissão desde: 

Campo profissional: 

Onde nasceu e viveu (cidade/zona rural) : 

Peculiaridades e autorização da entrevista. 

 

PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS 

1. Qual a principal dificuldade na gestão da ZEIS de Brasília Teimosa? 

2. Como é realizada a fiscalização do solo urbano? 

3. Que conflitos são mais frequentes? 

4. Qual solução proporia para sua redução? 

5. Quais recursos são destinados à ZEIS? 

6. Há algo que gostaria de acrescentar sobre o tema? 
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APENDICE D 

Entrevista aos moradores 

Data da entrevista: 

Lugar da entrevista: 

Duração da entrevista: 

Entrevistador: 

Indicadores para identificação do entrevistado: 

Gênero do entrevistado: 

Idade do entrevistado: 

Profissão do entrevistado: 

Trabalha nessa profissão desde: 

Campo profissional: 

Onde nasceu e viveu (cidade/zona rural) : 

Número de filhos: 

Gênero dos filhos: 

Peculiaridades e autorização da entrevista: 

 

PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS 

1. Há quanto tempo mora em Brasília Teimosa? 

2. Descreva sua moradia em Brasília Teimosa. 

3. O que as obras da orla em Brasília Teimosa trouxeram?   

4. Havendo novas obras em Brasília Teimosa, qual seria a sua escolha? 

5. Há algo que gostaria de acrescentar sobre o tema? 
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APENDICE E 

Cópias das Autorizações dos Entrevistados(as) – A1,A2, 

B1,B2,C1,C2,D1,D2,D3,D4,D5 e D6  

 

 

 

Eu, ________________________________, autorizo Ana Suassuna Fernandes 

aluna do Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste - 

MPANE divulgar a presente entrevista,garantido o anonimato, realizada em 

_________/_____________/__________, que integra o conjunto das informações 

colhidas em meio magnético. 

 

Recife, _________ de _____________________ de 2010 
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