
 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM RECIFE - PE 

PROMOVIDA PELO CENTRO DOM HELDER CÂMARA DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL – 
CENDHEC- 

 

O Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social- CENDHEC é uma 
organização não-governamental, sem fins lucrativos, fundada em 02 de novembro de 1989 
pelos membros destituídos do Colegiado e do Setor Jurídico da Comissão de Justiça e Paz 
da Arquidiocese de Olinda e Recife; de professores e alunos do Instituto de Teologia do 
Recife- ITER, de militantes e defensores(as) dos Direitos Humanos.  

Constitui-se em um Centro de Promoção e Defesa de Direitos Humanos tendo como 
eixo de sua ação a defesa jurídico-social e psicológico de crianças e adolescentes, bem 
como do direito à moradia da população de comunidades de baixa renda, com o objetivo de 
desenvolver um processo político-pedagógico de educação para cidadania. 

O CENDHEC tem sua origem vinculada ao marco da história de vida política do país, 
das ações da Comissão de Justiça e Paz e da ação de Dom Helder Câmara que sob os 
princípios da Teologia da Libertação, lutaram contra o autoritarismo de um Estado que se 
apresentava como uma dos maiores violadores dos direitos fundamentais neste país. 

O CENDHEC tem como missão defender e promover os Direitos Humanos, em 
especial das crianças e adolescentes e de moradores e moradoras de assentamentos 
populares, contribuindo para a transformação social, rumo a uma sociedade democrática, 
eqüitativa, não discriminatória e sem violência. 

A sua estratégia de atuação consiste em articular a defesa de direitos mediante o 
atendimento à população e sua educação para o exercício da cidadania (em nível micro) com 
a inserção nos espaços públicos institucionais, onde procura com um trabalho junto a outras 
entidades intervir na elaboração, controle e avaliação das políticas públicas, fortalecendo os 
princípios da democracia e a concretização do exercício do direito e da cidadania. 

Conformam a linha de atuação do CENDHEC, o Programa de Promoção e Defesa 
dos Direitos das Crianças e Adolescentes - DCA e o Programa Direito à Cidade - DC. 

 
 No tocante à experiência do Programa Direito à Cidade no enfoque da Regularização 
Fundiária, o Cendhec desde a sua criação, atua na defesa da legalização da posse da terra 
em nome dos seus reais moradores como um instrumento de garantia do direito à moradia 
para a população pobre moradora nas ZEIS, tendo o CENDHEC, ao longo de sua atuação, 
especializando-se e tornando-se referência no município nesta temática. Essa atuação 
técnico-política do CENDHEC junto ao PREZEIS, enquanto um Centro de Defesa de Direitos 
Humanos é viabilizada através da cooperação e do apoio da MISEREOR/ KZE e do 
Convênio de Cooperação Técnico-financeiro URB/ Fórum do PREZEIS e Ministério das 
Cidades ao Programa Direito à Cidade. 
 O CENDHEC através deste Programa vem contribuindo efetivamente com a defesa da 
posse da terra impedindo, concretamente, a expulsão de centenas de famílias de suas 



moradias por especuladores de terra urbana e pelo mercado imobiliário, sobretudo junto as 
comunidades da micro região política-administrativa 5.1 (Mustardinha, Mangueira, Afogados 
e Novo Prado), onde são desenvolvidas ações no âmbito da Formação e Defesa da 
Segurança da Posse da Terra. E o acompanhamento Processual nas comunidades do Entra 
Apulso, Campo do Vila, Três Carneiros e Torrões. 
Ao se analisar os resultados da regularização fundiária, na ótica meramente quantitativa, o no 
de títulos de propriedade emitidos, ainda são muito tímidos em virtude dos entraves e limites 
no âmbito do Judiciário. Entretanto, as dificuldades não são privilégio, ou melhor, não são 
vivenciadas exclusivamente pelo CENDHEC e sim por todos os sujeitos sociais deste 
processo: Pelas ONG’s, que atuam no PREZEIS, pelos representantes das comunidades e 
até mesmo por técnicos do poder público municipal oriundos do movimento de luta pela 
reforma urbana. 
Aponta-se, ainda, como uma das causas principais para um avanço do processo da 
regularização fundiária das ZEIS, a falta de vontade e prioridade política das gestões 
municipais e a secundarização da agenda da Regularização na pauta do Fórum do 
PREZEIS. 
Durante o ano de 2004-2005, o Programa realizou ações no campo da Defesa com o 
acompanhamento de 369 (trezentas e sessenta e nove) ações (comunidades Entra Apulso, 
Torrões (Asa Branca e Vila da Paz, Campo do Vila e Sitio Grande); Ajuizamento de 28 ações 
de usucapião, sendo 10 Usucapião Coletivo coletivas e 18 Usucapião Constitucional Urbano, 
beneficiando 92 famílias na comunidades da Mustardinha, parte do Convênio com Ministério 
das Cidades, visando beneficiar 1000 (mil)  famílias; oficinas sobre regularização fundiária 
com os autores da ação de Usucapião na Comunidade da Mustardinha e lideranças do 
PREZEIS,. Ainda, como parte do processo de formação de lideranças comunitárias das 
comunidades de Mustardinha, Mangueira, Afogados e Novo Prado, localizadas na Micro-
Região Política Administrativa (RPA) 5.1, envolvendo 67 (setenta) lideranças. O 1º módulo 
do curso de Formação de Lideranças Comunitárias abordou temas relativos à realidade 
brasileira, cidadania, direitos e deveres, agente social e a história da comunidade o que 
culminou com a elaboração de uma minuta de um projeto para criação de um Fórum de 
Desenvolvimento Local na RPA 5.1. 
 
Como parte das ações no campo da Promoção e Controle Social, a atuação do Programa 
realiza-se através das instâncias do PREZEIS – Câmara de Legalização e Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e nos espaços do Fórum Estadual de Reforma 
Urbana, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Associação Brasileira de ONGS NE1- 
ABONG NE1, Coletivo de ONG´s do PREZEIS e Fórum Nacional de Participação Popular, 
respectivamente, com o objetivo atuar de forma articulada na formulação e controle sobre a 
política urbana local. 
 
Recife apresenta uma área de 220 Km², com uma população de aproximadamente 1.422.905 
habitantes, com 53,5% pertencentes ao sexo feminino, segundo o último censo demográfico 
do IBGE/ 2000. Tem uma densidade demográfica de aproximadamente 6,5 habitantes/ Km2 e 
100% da sua população habitando nas zonas urbanas do município. 

É a segunda capital brasileira de maior expressão da população negra. Desta, mais da 
metade autodeclaram-se negros e negras, ou seja, 53,22%1 da população recifense. Esses 
dados se complexificam quando se faz uma leitura da disponibilização desta população na 

                                                 
1  Censo IBGE 2000. 



Cidade, demonstrando uma exclusão sócio–espacial historicamente construída, como 
também, no uso e acesso aos serviços e equipamentos públicos, demonstrando a situação 
perversa em que vive metade da população negra desta cidade. 

Neste conjunto de violações diárias, seja pelas condições inadequadas de moradia, seja pela 
ausência de uma política habitacional2, encontra-se a população vivendo em 80% das áreas 
pobres, assentamentos populares, do Recife. Dos quais se encontram 66 (sessenta e seis) 
Zonas Especiais de Interesse Social3 - Zeis. Estas ZEIS apresentam um diferencial político 
em relação aos 421 (quatrocentos e vinte e um) assentamentos populares urbanos existentes nos 
morros, alagados e periferia da cidade. Ao ser reconhecida como área passível de consolidação via 
intervenção do poder público, através de realização de plano de urbanização e legalização fundiária, 
garantiria melhoria nas condições de habitabilidade, no entanto a realidade colide com a falta de 
investimento e falta de centralidade política na ação pública para garantia deste direito. 

Se por um lado, Recife exibe números e indicadores que revelam sua posição de destaque 
no cenário nordestino e do seu considerável papel econômico em nível nacional por outro, é 
marcado por profundos contrastes e desigualdades sociais, reveladas, pelo número de 
favelas existentes, denominadas de cidade informal, e pelas condições precárias de 
habitabilidade de sua população. Entre os anos de 1980-19914, a proporção de pobres em 
Recife aumentou, passando de 33,69 % para 43,61%.  
Cadastro das Áreas Pobres da Cidade do Recife/ 20005, em pesquisa sobre as condições de 
moradia em população de baixa renda no Recife, revela que existem na cidade 421 
(quatrocentos e vinte e um) assentamentos pobres dos quais 90,26% têm mais de 10 anos 
de existência. Cerca de 20% dessas áreas foram classificadas como pobres, 64% como 
muito pobres e 16% em estado crítico. Em 92,16% dessas áreas, inexiste um sistema de 
esgotamento sanitário e em 40,86% a ausência de drenagem das águas é total. 
O Recife mantém uma divisão político-administrativa constituída de seis RPA´s – Regiões 
Político-Administrativas – que congregam os 94 bairros existentes na cidade agrupados de 
acordo com a sua localização. Muito embora essa divisão esteja voltada para as 
necessidades do planejamento e da administração da cidade, ela reflete a realidade dos 
diferentes territórios da cidade permitindo que se identifique onde os contrastes encontram-
se mais acirrados. 
Segundo o cadastro das áreas pobres da cidade, 2000, a disponibilização nas 06 Regiões 
Política Administrativa, encontram-se assim dispostos: 
 

RPA Centro – 11 Bairros 

 RPA Norte - 18 Bairros 

 RPA Noroeste - 29 Bairros 

 RPA Oeste – 12 Bairros 

 RPA Sudoeste - 16 Bairros 

 RPA Sul - 08 Bairros 
                                                 
2  "Segundo os movimentos populares, em Recife, há cerca de 80 mil famílias sem casa pra morar (déficit habitacional); e 167 mil 
domicílios em condições inadequadas (na Região Metropolitana do Recife, mais de 60% da população vive com até três salários 
mínimos). Saule Jr, Nelson & Cardoso, Patrícia de Menezes. O Direito à Moradia no Brasil. São Paulo, Instituto Polis, 2005. p109. 
3  ZEIS - são caracterizadas como áreas carentes de infra-estrutura urbana, como saneamento, pavimentação, 
esgotamento sanitário, etc. 
4  PNUD/PCR/FIDEM/SUDENE/IPEA/FJP. Recife/2000. 
5  Elaborado pela UFPE/FADE.  



 
Conformam o campo de atuação do CENDHEC o trabalho juntamente as comunidades da 
Micro-região 5.1 e Entra Apulso, no qual expressam o retrato de desigualdade sócio-
econômico os mais de 420 assentamentos populares existentes na cidade. De forma 
exemplar temos a realidade das comunidades parceiras das atividades do Programa Direito 
à Cidade, no qual apontam inúmeras violações no campo dos Direitos Humanos 
Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais – DHESCs. 

A comunidade do Entra Apulso 

Localizada no bairro de Boa Viagem em Recife – PE é uma Zona Especial de Interesse 
Social – ZEIS instituída em 1988 pela Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo (no 
14.511/83) e regulamentada pelo Plano de Regularização das Zonas Especial de Interesse 
Social – PREZEIS, Lei Municipal aprovada em 1987 e revisada e aprovada em 1995, sob o 
número 16.113/1995. 

Entra Apulso tem uma área de 8,33 hectares e uma população de aproximadamente 10 mil 
moradores. Desde a ocupação, os moradores de Entra Apulso lutam para permanecer na 
área. O próprio nome “Entra A pulso” – que significa “entra na marra” – reflete isso. Apesar 
de ocuparem a área desde a década de 50, até hoje os moradores não conseguiram a 
legalização da posse da terra. E, por está localizada em um dos bairros mais nobres da 
cidade e ao lado de um dos maiores centros empresariais da América Latina, esta 
comunidade é alvo de grande especulação imobiliária e de ações de pessoas que se dizem 
donos de terrenos.  

A comunidade como um todo, enfrenta problemas relacionados à falta de infra-
estrutura urbana, o desemprego e subemprego da sua população, as péssimas condições de 
moradia, os altos índices de violência, os efeitos da especulação imobiliária e da pressão dos 
donos do capital cujos interesses historicamente estiveram voltados para os valiosíssimos 
terrenos de Boa Viagem.  

As condições de saneamento são extremamente precárias, a água que chega às 
casas vem da rua e o esgotamento sanitário (águas servidas), parte é despejado no Rio 
Jordão e parte a céu aberto, passando pelas vielas de acesso as casas; quanto às unidades 
sanitárias (banheiros), toda habitação possui a sua, que seja interna ou externa. A coleta de 
lixo é regular, acontecendo diariamente nas ruas de acesso ao Shopping Center Recife, se 
fazendo necessário o deslocamento do lixo, que é feito pelos próprios moradores, por meio 
de carrinho de mão até estes corredores de acessos de veículos, pois a circulação interna 
para autos grandes, não existe. 

Quanto à pavimentação é inexistente, exceto no início da Rua Bruno Veloso (no trecho do 
cruzamento com a Rua Jonathas de Vasconcelos) desta quadra. Os demais acessos 
internos, em areia (solo natural), e alguns poucos trechos cimentados (por iniciativa da 
própria comunidade). A drenagem, também inexiste nesta área; ao adentráramos na área, 
observamos a existência de algumas canaletas e canos expostos, construídos e 
colocados, de forma amadora e clandestina, pelos próprios posseiros (moradores), mas 
que não têm a finalidade apenas de receber as águas das chuvas (que seria o correto). 
Estes também recebem as águas servidas das casas (esgoto) e despejam no Rio Jordão 
ou se perdem pelo caminho. 

A energia elétrica é presente em todas as casas, estas chegam por meio de 



gambiarras (ligações clandestinas) feitas a partir de postes de energia, dispostos dentro da 
área, muitas vezes dentro das casas ou no meio de um acesso. Quanto à iluminação pública 
esta só existe nas principais vias de acesso aos autos, inexistindo no percurso da quadra. 

Ao caminharmos pela área, observamos, corredores estreitos que dificultam a 
mobilidade, permitindo por vezes a passagem de apenas uma pessoa por vez. São 
aglomerados urbanos e acessos estreitos, que dificultam a ventilação e iluminação, 
propiciando um ambiente insalubre, gerador de doenças e protagonista de vetores (ratos e 
baratas). A observância de animais domésticos (cachorro, gato, e galinhas) coabitando no 
mesmo ambiente.  

A tipologia das casas é bastante precária, com predominância de dimensões inferiores 
e iguais a 35m2; feitas de forma improvisada. O material utilizado para construção é em sua 
maioria de alvenaria, existindo também construções em madeira, tapume e algumas poucas 
complementadas em papelão. Neste contexto predominam as construções térreas, mas 
podem-se observar poucas casas com primeiro andar, o que constitui um grande risco para 
os seus moradores, pois o solo é impróprio para construções densas, já que área sofreu 
sucessivos aterramentos, onde antes eram alagados de manguezais. Quanto ao uso, é 
predominante residencial, havendo alguns mistos (residência e comércio informal 
coabitando). 

No tocante a coleta de lixo há um prejuízo pelo quadro da estrutura viária. As ruas 
estreitas dificultam o acesso a outros serviços. Alguns pontos são inacessíveis a 
ambulâncias, bombeiros, abastecimento de gás. As redes de luz e água atendem a 100% 
das habitações. As alternativas de eliminações de dejetos se encontram nas fossas mal 
construídas e nas ligações a canaletas abertas pelos próprios moradores, acarretando em 
entupimentos e, conseqüentemente, no alagamento das vias e até de algumas habitações, 
principalmente no período chuvoso. 

Desde sua origem, "Entra Apulso" se caracterizou pela mobilização popular que 
resistiu às tentativas de expulsão dos moradores da área. A organização política dos 
moradores se intensificou a partir de 1983, com a construção do Shopping, ano em que 
também foi fundada a Associação de Moradores, apoiada pelo trabalho pastoral da igreja 
católica. Essa organização foi fundamental para resistir à pressão imobiliária e para a 
transformação da área em ZEIS. 
 
CCoommuunniiddaaddee  ddaa  MMaanngguueeiirraa  
  
Mangueira caracteriza-se por ser uma área ribeirinha, de cotas baixas e solo argiloso nas 
margens dos canais ABC e IPA. A constante ocupação acompanhada de aterros de lixo, 
metralha e barro é responsável pelas particularidades do maior percentual do solo. É uma 
área de traçado bem definido, o que a distingue da maioria dos assentamentos de baixa 
renda. 
A comunidade da Mangueira é um assentamento cuja ocupação acredita-se que teve início 
na década de 40. No entanto, a pesquisa coordenada pela Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (SEHDUR), realizada entre os anos de 1987 e 1988, os moradores 
mais antigos chegaram a área em 1920 e afirmam que a ocupação da área se deu de forma 
gradual, primeiro as margens da via férrea que ligava o Recife a Jaboatão. 
AA  ccoommuunniiddaaddee  ddaa  MMaanngguueeiirraa  ffaazz  lliimmiitteess  ccoomm  aa  ddee  MMuussttaarrddiinnhhaa  ttaammbbéémm  ffaazzeennddoo  ppaarrttee  ddaa  
RReeggiiããoo  PPoollííttiiccoo--AAddmmiinniissttrraattiivvaa  --  55  ee  ddaa  MMiiccrroo  RReeggiiããoo  55..11  ee  aabbrriiggaa  uummaa  ppooppuullaaççããoo  ddee  2266..000000  
hhaabbiittaanntteess,,  sseegguunnddaa  aa  EEmmpprreessaa  ddee  UUrrbbaanniizzaaççããoo  ddoo  RReecciiffee..  MMaanngguueeiirraa  ccaarraacctteerriizzaa--ssee  ppoorr  sseerr  



uummaa  áárreeaa  ddee  rriibbeeiirriinnhhaa,,  ddee  ccoottaass  bbaaiixxaass  ee  ssoolloo  aarrggiilloossoo  nnaass  mmaarrggeennss  ddooss  ccaannaaiiss  AABBCC  ee  IIPPAA..  
AA  ccoonnssttaannttee  ooccuuppaaççããoo  aaccoommppaannhhaaddaa  ddee  aatteerrrrooss  ddee  lliixxoo,,  mmeettrraallhhaa  ee  bbaarrrroo  éé  rreessppoonnssáávveell  ppeellaass  
ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  ddoo  mmaaiioorr  ppeerrcceennttuuaall  ddoo  ssoolloo..  ÉÉ  uummaa  áárreeaa  ddee  ttrraaççaaddoo  bbeemm  ddeeffiinniiddoo,,  oo  qquuee  aa  
ddiissttiinngguuee  ddaa  mmaaiioorriiaa  ddooss  aasssseennttaammeennttooss  ddee  bbaaiixxaa  rreennddaa..  
 
A Mangueira é uma área que em tempos remotos registrou-se a presença de vários 
barreiros, os quais gradativamente foram aterrados à medida que a ocupação se expandia. O 
espaço da Mangueira foi ocupado de formas diferentes: compra de lotes, aterros de mangue 
e barreiro e ocupação de lotes. O Sr. Leite se dizia proprietário do terreno. Posteriormente a 
COHAB adquiriu parte dos terrenos.   
A ZEIS Mangueira foi constituída em 1983 através da Lei de Uso e Ocupação do Solo 
(14.511/83) e teve sua COMUL instalada em 1989 (Decreto Municipal 14.710/89). 
Atualmente são identificadas na ZEIS as seguintes localidades: Poço da Mangueira, 
Sigismundo, Campo do Piolho, Jiquiá Mangueira, Lauro Sodré, Sítio do Benevuto e 
Comunidade do Povo de Deus. 
Mangueira é uma área com deficiência de infra-estrutura, apresentando terrenos 
permanentemente alagados, estreitas vielas, dificuldade de acesso e precárias condições de 
moradia. Suas áreas mais críticas são: Campo do Piolho, Poço da Mangueira e Sigismundo, 
onde atualmente vivem cerca de 4.000 pessoas. O surgimento dessas localidades fez 
aumentar o adensamento populacional e os problemas com infra-estrutura, notadamente 
com relação a problemas hidro-sanitários. 
AAllgguummaass  iinntteerrvveennççõõeess  uurrbbaannííssttiiccaass  ffoorraamm  rreeaalliizzaaddaass  nnaa  áárreeaa  ccoommoo  ppaavviimmeennttaaççããoo  ee  
ddrreennaaggeemm  ddee  rruuaass,,  aabbeerrttuurraa  ddee  ssiisstteemmaa  vviiáárriioo,,  ccoonnssttrruuççããoo  ddee  ccaassaass,,  oobbrraass  nnoo  CCaannaall  ddaa  
MMaanngguueeiirraa,,  eennttrree  oouuttrrooss..  EEmm  11999933,,  éé  iinniicciiaaddoo  uumm  pprroocceessssoo  ddee  iimmppllaannttaaççããoo  ddaa  rreeddee  ddee  eessggoottoo  
qquuee  bbeenneeffiicciiaarriiaa  cceerrccaa  ddee  44000000  ffaammíílliiaass..  NNoo  eennttaannttoo,,  aass  aaççõõeess  pprreevviissttaass  nnããoo  ffoorraamm  
ccoonncclluuííddaass..  AAttuuaallmmeennttee,,  MMaanngguueeiirraa  éé  bbeenneeffiicciiaaddaa  ccoomm  aass  oobbrraass  ddoo  SSiisstteemmaa  ddee  SSaanneeaammeennttoo  
IInntteeggrraaddoo  qquuee,,  aattrraavvééss  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  ee  ddoo  GGoovveerrnnoo  ddoo  EEssttaaddoo,,  vviissaa  aatteennddeerr  2200..000000  ppeessssooaass..  

NNoo  ttooccaannttee  àà  oorrggaanniizzaaççããoo  ccoommuunniittáárriiaa,,  aalléémm  ddaa  CCoommiissssããoo  ddee  UUrrbbaanniizzaaççããoo  ee  LLeeggaalliizzaaççããoo  --  
CCOOMMUULL,,  aa  ppaarrttiicciippaaççããoo  ppooppuullaarr  ssee  ffaazz  aattrraavvééss  ddee  eennttiiddaaddeess  ccoommoo  oo  CCoonnsseellhhoo  ddee  MMoorraaddoorreess  
ddaa  MMaanngguueeiirraa,,  aa  AAssssoocciiaaççããoo  ddooss  MMoorraaddoorreess  ddoo  BBaaiirrrroo  ddaa  MMaanngguueeiirraa,,  CClluubbee  ddee  MMããeess  NNoossssaa  
SSeennhhoorraa  ddoo  CCaarrmmoo,,  CClluubbee  ddee  MMããeess  ddaa  MMaanngguueeiirraa,,  eennttrree  oouuttrrooss..  CCoomm  rreellaaççããoo  aaoo  nníívveell  ddee  
oorrggaanniizzaaççããoo  ccoommuunniittáárriiaa,,  aa  hhiissttóórriiaa  ddaa  ccoommuunniiddaaddee  éé  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..  

EEmm  rreellaaççããoo  àà  ssiittuuaaççããoo  ffuunnddiiáárriiaa  ddee  aallgguummaass  ssuubb--áárreeaass,,  ccoommoo  oo  CCaammppoo  ddoo  PPiioollhhoo,,  ooss  tteerrrreennooss  
ppeerrtteenncceemm  àà  CCOOHHAABB//PPEE  ee  àà  PPrreeffeeiittuurraa  ddoo  RReecciiffee..  NNoo  ppooççoo  ddaa  MMaanngguueeiirraa  ffooii  rreeaalliizzaaddoo  
pprroocceessssoo  ddee  ttrraannssffeerrêênncciiaa  ddoo  ddoommíínniioo  úúttiill  ddaa  áárreeaa  eemm  ffaavvoorr  ddee  sseeuuss  mmoorraaddoorreess..  

 
Comunidade da Mustardinha 
 
A Comunidade da Mustardinha localiza-se no bairro do mesmo nome na zona oeste da 
cidade do Recife, especificamente na RPA 5, micro-região 5.1. Mustardinha situa-se próximo 
ao Centro do Recife, numa distância de aproximadamente 6,5 Km2. Em 1983, dois terços da 
área geográfica do bairro foram transformadas em ZEIS. 
Sua população é de aproximadamente 12.600 habitantes, segundo a Empresa de 
Urbanização de Recife e sua área de abrangência é de 51,44 ha. Essa população está 
assentada em áreas públicas e de particulares. 



O surgimento da comunidade está vinculado às antigas estruturas da ocupação do solo da 
região, como os engenhos, os sítios e os povoados, presentes no final do século XIX, 
quando da formação do subúrbio. O início da ocupação no bairro de Mustardinha (onde se 
inclui a ZEIS) se deu há aproximadamente cem anos, na virada do século XX. Teve início 
com um homem denominado Sr. Andrade, proprietário da Casa Grande do Engenho Mocotó 
e da maior parte da área. O Sr. Andrade possuía quatro filhas, e uma delas, Joana Francisca 
casou-se com um senhor de nome Manoel Mustardinha. O Sr. Mustardinha era uma figura 
muita alegre e popular, mantendo dessa forma um relacionamento muito bom com as 
pessoas. Com o tempo, ao se referirem do Engenho Mocotó, falavam da “casa do Sr. 
Mustardinha”. Rapidamente a localidade passou a ser chamada de Mustardinha. Com o 
falecimento do Sr. Mustardinha em 1941, sua esposa ficou com vários problemas de saúde, 
resolvendo abandonar a Casa Grande do Engenho Mocotó, indo morar em Afogados. Sem 
filhos, a Sra. Joana Francisca antes de falecer distribuiu sua herança entre sobrinhos, e a 
Casa Grande ficou com o tutor José Morais. Após este fato, as pessoas iniciaram o processo 
de ocupação da área, segundo relatos das lideranças, tendo sido a mesma ocupada em 
épocas diferenciadas e intensificadas ao longo do processo. Nesta época, grande parte dos 
terrenos era alagados de maré ou mangues que os moradores foram ocupando, aterrando e 
levantando suas casas de forma pacifica. Os primeiros ocupantes encontraram, portanto, um 
terreno alagado, coberto de mato, desprovido de qualquer infra-estrutura. 
O assentamento foi classificado como Área Especial, com o nome de Jiquiá/Remédios, pelo 
decreto Municipal 11.670/80. Já em 1983, com a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo 
(n°14.511/83), essa localidade é transformada em ZEIS, sendo reconhecida como ZEIS 16 – 
Jiquiá/Remédios. Em 1996, com a revisão da LUOS (n°16.176/96), passou a ser denominada 
de ZEIS Mustardinha e englobou as localidades de Vila Beirinha, Rua Armando Burle e parte 
da Vila das Crianças. A COMUL foi instalada em 1991. 
Segundo antigos moradores da área entrevistas pela pesquisa da Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento do Governo de Pernambuco, a área da comunidade pertenciam as famílias 
Manoel Mustardinha, Ferraz, Adolfo Luís de Farias, Mendonça, Joana Francisca de Azevedo, 
Pio Muniz e “Formigão”. Os moradores pagavam foro pelo arrendamento dos lotes aos 
proprietários e posteriormente aos herdeiros ou compradores dos terrenos. 
Em 1982, a comunidade juntamente com a Associação de Moradores da Mustardinha, iniciou 
a luta pela desapropriação das terras. Em 1985, por meio da antiga COHAB, foram 
desapropriados terrenos de algumas dessas famílias. Já o terreno da ocupação da Rua 
Mármore passou a ser objeto de negociação do Projeto Mustardinha/ Mangueira, tal como o 
assentamento da Rua Armando Burle. A Vila das Crianças que era de propriedade do Sr. 
Edgar Lins Cavalcanti, com tentativa de expulsão pelo proprietário, que recorreu à Justiça 
mas perdeu a causa. Em seguida, o assentamento também passou a ser área de 
intervenção do Projeto Mustardinha/ Mangueira. 
Segundo diagnóstico da ZEIS, realizado pelo DIUR/ URB Recife, em 1998, a situação 
fundiária da área era mista (pública e particular). Até o inicio dos anos 80, boa parte dos 
proprietários de imóveis pagava “foro” à Marinha. A única ação realizada visando à 
regularização fundiária foi a desapropriação de uma gleba pela COHAB/PE em 1985. 
A comunidade de Mustardinha é área com deficiência de infra-estrutura urbana, que 
apresenta em seu interior, localidades em condições urbanísticas ainda piores que seu 
entorno, com terrenos permanentemente alagados, estreitas vielas, difícil acesso, habitações 
em péssimas condições.  
Em 1995, foi iniciado um processo de implantação da rede de esgotos, mas uma boa parte 



da rede coletora não foi instalada e mais da metade das ligações previstas não foram 
efetivadas. Atualmente está em curso um projeto de saneamento integrado, fruto da parceria 
entre Prefeitura Municipal e Governo do Estado, que beneficiará cerca de 12.000 famílias a 
um custo de R$ 4,5 milhões. 
Ao longo dos anos a comunidade foi crescendo e várias sub-áreas foram se constituindo, a 
exemplo de: Jacaré, Coxim, Armando Burle, Bebê a Bordo e Beirinha. Estas ocupações 
informais foram surgindo espontaneamente, de forma mansa e pacífica. Embora cada uma 
dessas sub-áreas tenha surgido em épocas diferenciadas, elas têm um tempo médio de 
ocupação em torno de 23 anos. Atualmente residem nesta área cerca de 523 famílias 
distribuídas em 7,05 hectares. 
Estas cinco sub-áreas possuem grande densidade demográfica e insalubridade para os 
moradores devido à falta e infra-estrutura básica, inclusive hidro-sanitárias que faz com que 
os detritos dos esgotos corram a céu aberto. 
 
 
Comunidade de Afogados 
 
Segundo a URB-Recife (1992), a ocupação iniciou-se em meados da década de 60, ao longo 
da década de 60, ao longo da 4° travessa da Rua Miguel, que atualmente se chama rua 
Japaranã. Porém há relatos de entrevistas de campo com moradores afirmando que os 
primeiros moradores da região datam da década de 10. 
 
A área era um braço de mangue e os primeiros moradores sobreviviam dos viveiros de 
peixes que ali se encontravam. A ocupação se deu de forma gradual. Existem três 
localidades na ZEIS Afogados, todas delimitadas pelo Cadastro de Áreas Pobres do Recife. 
São elas: Vila São Miguel, Marrom Glacê e Padre Miguel. 
 
A pesquisa coordenada pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHDUR) 
do Governo de Pernambuco, realizada entre os anos de 1987 e 1988, refere-se a duas 
localidades Vila São Miguel – que ocupa a maior parte do território da ZEIS – e Marrom 
Glacê. 
 
Segundo antigos moradores entrevistados na pesquisa SEHDUR, a área da comunidade de 
Afogados pertencia as famílias Manoel Afogados; Ferraz; Adolfo Luís de Farias; Mendonça; 
Joana Francisca de Azevedo; Pio Muniz e “Formigão”. Os moradores pagavam foro pelo 
arrendamento dos lotes aos proprietários e, posteriormente, aos seus herdeiros ou 
compradores dos terrenos.  
 
Em 1982, a comunidade juntamente com a Associação de Moradores de Afogados, iniciou a 
luta pela desapropriação das terras. Em 1985, por meio da antiga COHAB, foram 
desapropriados terrenos de algumas famílias – Ártica Comercial, Maria Izabel Gonçalves 
Guerra, Imobiliária Madre de Deus Ltda. Eraldo José do Nascimento, João Gomes de 
Albuquerque (seu espólio) e Manilda Lúcia Simões. 
 
 
Comunidade Novo Prado 

A ocupação da ZEIS Novo Prado teve início aproximadamente nos primeiros anos do século 
vinte (1900). 



Segundo o relato de alguns (as) moradores (as) mais antigos(as), onde hoje está localizado 
o bairro do Bongi, era antes um grande engenho de açúcar que pertencia a Manuel 
Gonçalves da Luz, mais conhecido como Coronel Neco Chico. 
No início do século passado (século 20), o Coronel Neco Chico passou a arrendar suas 
terras por dois (02) vinténs para moradores (as) que vinham do interior de Pernambuco e de 
outros bairros vizinhos como Mustardinha, Cordeiro, San Martin e outros. 
As pessoas que chegaram de fora começaram a trabalhar tanto na agricultura como na Casa 
de Farinha que também pertencia ao Coronel Chico. 
As primeiras casas, mais conhecidas como mocambos, foram construídas pelos (as) próprios 
(as) moradores(as) e eram feitas de taipa com telhado de capim. Isso se explica por dois 
motivos: primeiramente, os proprietários da terra não permitiam a construção de casas de 
tijolos e segundo, havia um decreto municipal proibindo construções de alvenaria em 
terrenos privados. 
Com a morte do Coronel Neco Chico, as terras foram divididas entre seus dois (02) filhos, 
Severino Gonçalves da Luz, mais conhecido como Bila, e Vitalina Gonçalves da Luz. 
O pedaço da terra herdado por Dona Vitalina é justamente onde hoje está localizada a ZEIS 
Novo Prado. 
Dona Vitalina junto com seus dois (02) filhos, Bráulio e Nuca, montaram no terreno uma 
vacaria e uma olaria utilizando o barro do barreiro para a comercialização. Assim como na 
época do Coronel, eles continuaram arrendando as terras. 
A família vendeu as terras à prestação e dava aos (as) moradores (as) documentos de 
compra e venda. Esses documentos estão registrados nos cartórios João Roma e Paulo 
Guerra. 
Na década dede 70, a instalação da CELPE (Companhia Energética de Pernambuco) foi um 
fator que contribuiu para o desenvolvimento do bairro, sem falar de um loteamento formal 
que foi construído aos arredores da comunidade, fator que incentivou a formação de um 
mercado de comércio e serviços informais. Isto também influenciou o processo de ocupação 
espontânea da área e estimulou o seu crescimento. 
Novo Prado foi uma das primeiras vinte e sete (27) áreas do Recife a ser transformada em 
ZEIS. 
Só após 14 anos, no ano de 1997, foi instalada a Comissão de Urbanização e Legalização – 
COMUL.  
Não se têm informações precisas sobre a origem do nome Novo Prado, mas segundo 
depoimentos de alguns (as) moradores (as) mais antigos(as), a prefeitura batizou a ZEIS 
com este nome devido a um loteamento que fica nas proximidades da área. 
Este loteamento é formado por blocos de apartamentos da construtora INABI. A construtora 
resolveu nomear o conjunto de Novo Prado pelo fato do nome BONGI ser associado, 
naquela época, a um local perigoso. 
Uma outra possibilidade do nome vem da proximidade do bairro Prado.  
 
O Programa Direito à Cidade desenvolve suas ações com o apoio da entidade Alemã KZE/ 

Miserior com apoio para os projetos de Formação  e Defesa da Segurança da Posse da 

Terra. 

 
O processo de formação objetiva contribuir com a formação política das lideranças 
comunitárias da micro-região 5.1 com vistas a potencializar sua atuação nos espaços 
institucionais no âmbito da Política Urbana. Esse objetivo consolida-se através dos cursos de 



formação de lideranças comunitárias, oriundos dos grupos organizados da micro-região da 
5.1; Sistematização e Publicação do Programa de Formação Política para divulgação da 
experiência sócio-política e educativa na temática da Política Urbana; Realização de oficinas 
sobre a temática da Regularização Fundiária para os grupos organizados de Mustardinha e 
Mangueira na temática de regularização fundiária articulando com estes grupos uma 
campanha de disseminação da temática e Instalação de  2 núcleos de agentes jovens 
multiplicadores de informações na temática da regularização fundiária em Mustardinha e 
Mangueira e constituição de um Fórum de Desenvolvimento Local na Micro-Região 5.1. 
 
O Projeto Defesa tem como fim Defender a segurança da posse da terra das famílias das 
comunidades de Entra Apulso, Mustardinha, Mangueira, Campo do Vila, Três Carneiros e 
Torrões. 
 
A ações previstas são: 
 
Ajuizar ações de usucapião coletivo de moradores de Mangueira e Mustardinha assentados 
em áreas particulares; 
Acompanhar as ações de usucapião individual junto à Justiça Federal dos moradores de 
Entra Apulso; 
Impetrar pedido administrativo da concessão de uso especial coletiva de moradores de 
Mangueira e Mustardinha assentados em áreas pública; 
Acompanhamento sistemático das ações de usucapião e reintegração de posse das áreas 
atendidas. 
 
Essas ações têm como norte metodológico à articulação das Lideranças Comunitárias das 
comunidades da micro-região 5.1 (Mangueira, Mustardinha, Afogados e Novo Prado) e jovens 
das comunidades da Mustardinha e Mangueira com o objetivo de fortalecer o processo de 
organização e articulação comunitária. No campo da Defesa da Posse da terra o trabalho busca aliar 
a formação/informação dos moradores (as) das comunidades Entra Apulso, Mustardinha, Mangueira, 
Campo do Vila, Três Carneiros e Torrões, como parte do processo de acompanhamento da 
regularização fundiária, como ilustra a experiência da comunidade do Entra Apulso. 
 

A EXPERIÊNCIA NA COMUNIDADE DA MUSTARDINHA 
 
A aproximação do CENDHEC com a comunidade da Mustardinha se deu através da 
Associação de Moradores que solicitou a assessoria jurídica e social do CENDHEC para fins 
de regularização fundiária. O fato da demanda da regularização fundiária ter partido da 
própria comunidade, quando na maioria das vezes esta iniciativa é do Poder Público, 
permitiu o desenvolvimento de uma experiência inovadora em comparação à intervenção do 
CENDHEC em outras comunidades. 
 
A nossa primeira ação foi a aplicação de um questionário em que se buscou conhecer os 
interesses e expectativas com relação ao trabalho a ser desenvolvido. Este questionário foi 
aplicado com representantes dos grupos organizados que abordaram aspectos como: perfil 
da comunidade; vida comunitária; condições de vida; percepção sobre os seus problemas; 
potencialidades; regularização fundiária. Com relação a este último ponto resgatamos junto 
aos entrevistados (as) experiências vivenciadas anteriormente pela comunidade, o 
significado da regularização fundiária, os benefícios que podem ser trazidos por uma nova 
experiência e os possíveis obstáculos a serem enfrentados. 
 



Com base na análise deste levantamento, foi traçada uma proposta de um Plano de 
Trabalho. Este Plano trouxe um elemento inovador: a deflagração e condução do processo 
de regularização fundiária por parte dos Grupos Organizados. Ao longo do processo, o Poder 
Público foi provocado para tornar-se parceiro, resguardando-se a autonomia do trabalho já 
iniciado.  
 
Por meio de um processo participativo, foi elaborado o Plano de Regularização Fundiária 
com o envolvimento de grupos comunitários como a Associação de Moradores da 
Mustardinha, representantes da COMUL, Grupos de Mulheres, Grupos Culturais e Igreja 
Católica. Neste processo, foi construído um Termo de Compromisso, definindo-se as 
atribuições de todos os segmentos envolvidos. Foram definidas as responsabilidades do 
CENDHEC, a quem coube a assessoria jurídica e social no processo de regularização 
fundiária; da Associação de Moradores, que representaria judicialmente os Moradores na 
Ação de Usucapião Coletiva e coordenaria a mobilização social da comunidade; e a dos 
Grupos Comunitários, que participaria da mobilização social e do cadastramento 
socioeconômico das famílias beneficiárias. Ao Poder Público Municipal coube a 
disponibilização do levantamento topográfico6 e às custas do levantamento fundiário7 
realizado junto ao Cartório de Imóveis. A seleção das primeiras quadras beneficiárias com a 
ação de regularização fundiária ocorreu através de critérios definidos coletivamente. A 
escolha das áreas baseou-se em dois aspectos: aquelas já contempladas com o Sistema de 
Saneamento Integrado e que tivessem o maior número de famílias. Deste modo, a primeira 
ação contemplaria 04 quadras num total de 250 famílias. 
 
O passo seguinte foi o cadastramento sócio-econômico das famílias. Este cadastramento 
tem a finalidade de identificar e qualificar os moradores (estado civil, renda, número de filho  
(as), profissão) a serem beneficiadas com a regularização, bem como, colher outros dados 
importantes para o processo, como por exemplo, saber se a casa é própria, alugada ou 
cedida, o tempo de moradia, etc.  
 
Como forma de agilizar este processo, foi definido que esta ação ficaria a cargo dos grupos 
organizados da Mustardinha sob a coordenação do CENDHEC. Para tanto, foi composta 
uma Equipe de Cadastradores(as) que após ser capacitada pelo CENDHEC realizou o 
“Mutirão do Cadastramento” que fez o levantamento sócio-econômico das 250 famílias 
moradoras das 04 quadras beneficiárias. Durante o Mutirão do Cadastramento foi instalado 
um “Plantão Jurídico-Social” para prestar esclarecimentos a7os(as) moradores (as) sobre a 
regularização fundiária.  
 
A próxima etapa foi a realização de uma Assembléia na qual os (as) moradores (as) 
passaram para a Associação a autorização para que esta Entidade, na figura do seu 
Presidente, os(as) represente na ação de usucapião coletivo. Em seguida, passaremos ao 
processo de regularização fundiária propriamente dito com a elaboração da petição inicial 
que consiste num pedido formulado ao (a) Juiz (a) para que a terra seja legalizada em nome 
daqueles e daquelas que realmente nela habitam, exercendo efetivamente a função social da 
propriedade. 
 
No que tange ao trabalho social, os (as) Assistentes Sociais têm a atribuição de atuar na 
                                                 
6  O levantamento topográfico destina-se a identificar cada uma das ocupações existentes naquela comunidade, 
estabelecendo a área total de cada lote. Este levantamento é a planta do assentamento espontâneo da ZEIS. 
7  O Levantamento fundiário é feito no Cartório de Registro de Imóvel, visando identificar possível (is) 
proprietário(s)/proprietária(s) dos lotes onde estão assentados os(as) moradores(as) daquela ZEIS ou comunidade. 



dimensão da formação e mobilização na comunidade, contribuindo para uma qualificação, 
compreensão e atuação dos representantes comunitários nos espaços formuladores e 
gestores da política urbana, a exemplo do PREZEIS. 
 

 
Na Comunidade de Mustardinha utilizaremos o instrumento de Usucapião Coletivo, nas 
áreas particulares, por entender ser este um instrumento importante de mobilização social. 
Nas áreas públicas que é uma pequena parte utilizaremos a Concessão Especial para fins 
de Moradia. No entanto, estamos trabalhando inicialmente comas áreas particulares 
ajuizando ações de usucapião coletivo, porém há imóveis que só poderão ser casos 
regularizadas individualmente.  
 
A comunidade tem participado de todo o processo, tendo em vista que o CENDHEC vem 
trabalhando com todos os grupos organizados da comunidade. Foi elaborado um plano de 
regularização fundiária para a área e um termo de compromisso. Todas as decisões 
relacionadas com a regularização são tomadas em conjunto com todos os atores.  
 
A regularização da posse da terra é uma necessidade antiga e urgente da comunidade e a 
intervenção do Cendhec tem significado a possibilidade concreta de conquistas nesse 
campo. O trabalho desenvolvido pela Instituição, juntamente com os Grupos Organizados da 
área, tem mobilizado os moradores e trazido para a ordem do dia o tema da regularização 
fundiária. Uma prova disso é a freqüente procura de informações pelos moradores junto a 
Associação de Moradores da Mustardinha. 
 
O Convênio com o Ministério das Cidades significou um grande avanço no processo de 
regularização fundiária na comunidade da Mustardinha. A meta estabelecida que a de 
beneficiar 1000 famílias com as ações de usucapião coletiva terá um impacto significativo 
para a comunidade e suas lutas pela posse da terra. 
 
A formação de uma Equipe de Cadastradores e a viabilização de uma bolsa (ajuda de custo) 
para cada membro dessa Equipe deu um grande impulso para o cadastramento para fins de 
regularização fundiária. Foi firmado um Termo de Compromisso entre o Cendhec e os 
cadastradores, o que tornou o processo mais ágil e menos amador. No total foram 
cadastradas 2400 famílias em que foram coletados dados referentes número de membros na 
família, renda, tempo de posse e outras questões necessários ao processo de regularização 
fundiária. 
 
 
O nível de organização da Associação de Moradores da Mustardinha e o nível de politização 
de seus representantes, assim como de outros grupos organizados, têm favorecido um 
diálogo fértil com o Cendhec e a realização de um trabalho que tem sido bastante proveitoso 
para ambas as partes. 
 
Na comunidade da Mustardinha, uma das dificuldades enfrentadas foi a conclusão do 
cadastramento para fins de regularização fundiária. Sua finalização, em virtude do grande 
número de moradores a serem cadastrados levou mais tempo do que se previa inicialmente. 
O fato desta experiência ter sido inédita para o Cendhec certamente contribui nesse sentido. 
 
Uma outra dificuldade nesse campo tem sido o recolhimento dos documentos e assinaturas 
dos moradores aptos a fazerem parte da ação de usucapião coletiva. O Cendhec realiza para 



este fim o que chama de PLANTÃO JURÍDICO. Neste, participam advogados, assistentes 
sociais e arquitetos para recolhimento de documentação e esclarecimento de dúvidas. 
Temos enfrentado problemas com moradores que tem pendências na Justiça ou com 
herdeiros, aqueles que se recusam a participar do processo ou os que têm pendências com 
documentação. Esta atividade tem demandado um tempo considerável de trabalho do 
Cendhec. 
 
 
Proposições: 
 
. Criação de uma política municipal de regularização fundiária e urbanística; 
 
. Ajuste do modelo de gestão do Prezeis, tendo como perspectiva a efetivação de uma política de 
regularização fundiária e urbanística à luz do Estatuto da Cidade; 
 
. Não-condicionamento da regularização fundiária à execução do plano urbanístico, proposta já 
apresentada em planejamento do Prezeis; 
 
. Superação da morosidade para a contratação e execução de levantamentos topográficos; 
 
. Ampliação da estrutura material e dos recursos humanos do DRF; 
 
. Reciclagem do quadro técnico da URB que atua na gestão do Prezeis, com capacitação na temática da 
regularização fundiária sobre os novos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade; 
 
.Capacitação das lideranças sobre os novos instrumentos de regularização fundiária e urbanística 
previstos no Estatuto da Cidade; 
 
. Criação de espaço de permanente articulação entre o poder público e Cendhec, para discussão e 
execução do Plano de Regularização Fundiária das Zeis;  
 
. A utilização da concessão especial para fins de moradia CUEM em substituição ao CDRU, uma vez 
que ela dispensa a iniciativa do poder público, favorece a mobilização individual e coletiva da 
comunidade e otimiza os recursos financeiros; 
 
. Estudo da viabilidade de desistência dos pedidos de aforamento pelo município e emissão de certidão 
por parte do poder público municipal, atestando o tempo, o local de moradia e os fins residenciais, para 
posterior pedido de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia à GRPU, através de convênio 
com o Cendhec e/ou associações comunitárias das áreas; 
. Estabelecimento de convênio com a GRPU para agilizar os pedidos de aforamento ou a Concessão de 
Uso Especial Para Fins de Moradia, prevista no Estatuto da Cidade; 
 
. A regularização fundiária gratuita de moradores de área pública com lotes até 250m2; 

 

. Convênio com os cartórios de imóveis para que as sentenças de usucapião de assentamentos de baixa 
renda possam ser registradas gratuitamente. 
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