
COMUNIDADES DO PINA – IDENTIDADE E 
INCLUSÃO A PARTIR DE NOVO ESPAÇO 

HABITACIONAL
Eva Verônica Nunes Neves1, 



________________
1. Eva Verônica Nunes Neves Bacharel e Licencianda em Ciências Sociais, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 
Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: evaneves@yahoo.com.br

Introdução

Das áreas periféricas dos bairros pobres da Região 
Metropolitana do Recife (RMR), o bairro do Pina, 
apresenta forte pressão externa, advindas de fatores 
políticos e econômicos e, fatores internos decorrentes 
de fatores sócio-ambientais e de infra-estrutura.

Nosso campo de estudo vai abranger apenas três das 
cinco comunidades do Pina: Encanta Moça, porta de
entrada do bairro; Bode, onde presenciamos as 
discussões dos moradores pelo projeto habitacional 
Sítio Salamanta e Areinha, área para a construção do
projeto em discussão, não definida como ZEIS - Zona 
Especial de Interesse Social. Nosso estudo tem como 
objetivo destacar o movimento destes moradores, 
pertencentes a essas comunidades na aquisição da terra 
para moradia, de sua consolidação no bairro, frente aos
fatores políticos, econômicos, sociais e ambientais.

Material e métodos

A. Encanta Moça, Bode e Areinha

As comunidades Encanta Moça e Bode, enquadradas 
como ZEIS, retratam o mesmo desenvolvimento e 
perfil entre si: “assentamentos habitacionais populares, 
surgidos espontaneamente a partir de ocupações em 
áreas públicas e privadas, não dispondo de infra-
estrutura básica de urbanização e sem ter a sua situação 
fundiária regularizada” [5], somado a má qualidade 
destas habitações, grande parte em alvenaria, e outra 
sobre palafitas, às margens do Rio Pina, refletem a 
qualidade de vida de seus moradores. A tabela 1 amplia 
essa visão dentro dos aspectos populacionais e sua 
densidade a partir das RPA’S.

A comunidade de Areinha, região de antigo areal, 
abrange o Aeroclube do Recife e toda área anexa, 
aterrada, no período da II Grande Guerra.  Em 
conseqüência  da construção do Aeroclube e da 
obrigatoriedade de autorização, do Ministério da 
Aeronáutica, para toda e qualquer construção dentro 
dos seus limites territoriais, ruas, quadras, casas
apresentam planejamento urbanístico mais ordenado do 
que as demais comunidades. No entanto, por não 
constituir área ZEIS as terras desta comunidade são 
objetos de interesse de grandes empreendedores da 

construção civil, favorecendo a especulação imobiliária.

B. História  e avanços do Projeto

Através de entrevistas com representantes da Comissão
de Moradores, dos moradores e de nossa participação 
nestas reuniões, como ouvinte, registramos os seguintes 
dados:

1. O terreno para construção do habitacional pertenceu ao 
Patrimônio da União depois repassado à Prefeitura do 
Recife.

2. Por mais de 13 anos os moradores do bairro negociam a 
viabilização do projeto junto aos órgãos competentes 
como a Prefeitura do Recife, o IBAMA - Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis e o COMAR - Comando Aéreo Regional 
responsável pelo espaço aéreo de qualquer aeroporto e 
aeroclube no Brasil.

3. Esse projeto abrange a construção de 150 casas 
divididas em duas etapas: a primeira com 64 casas e a 
segunda com 35.

4. A seleção, dos futuros moradores, envolve critérios 
como: se reside com vizinho, parente ou se paga
aluguel; se mora em palafitas e se possui renda até três 
salários mínimos e, principalmente, se mantém 
frequência e participação nas reuniões da Comissão de 
Moradores esta registrada em ata.

5. A burocracia e as mudanças de governos são fatores 
que entravaram os processos de aquisição do terreno e 
implantação do projeto.

Discussão  e Resultados

O Projeto Habitacional Sítio Salamanta, hoje 
denominado Dom Helder Câmara, foi o instrumento de
nossa observação e estudos das relações sociais dos 
moradores do Pina.

Observamos que todos os elementos externos e internos 
durante os anos de envolvimento das comunidades neste 
projeto não demoveram seus moradores na busca de 
solução dos mesmos e na aquisição da casa própria. Não é 
certo que todos os interessados estiveram presentes, em 
cada processo de discussão e debates semanais, mas uma 
parte esteve presente na trajetória da história do projeto. 

Entre os elementos externos mais indicativos a
especulação imobiliária predomina sobre os demais. 



Mendes [3] destaca ser a terra um bem sem valor “por 
si”, determinada conforme entra no mercado, que tem 
seu preço elevado na medida que os detentores do 
capital imobiliário o inseri na lógica especulativa 
urbana. As ‘benfeitorias’  realizadas no espaço em 
estudo, criam oportunidades de novos valores no 
mercado da construção.

A Via Mangue [2,4] que cortará o Jardim Beira Rio e 
seguirá pelo Parque dos Manguezais promete o 
redesenho do Pina e a revalorização de suas terras, a 
deconstrução dos esforços coletivos [1] e dos valores 
culturais próprio daquele bairro

No entanto, apesar desta e de tantas outras ameaças 
sobre seus moradores percebemos que a aquisição da 
casa própria favorece a relação do sentimento de 
pertencimento de seus habitantes ao lugar e que este 
sentimento gera esperanças de um futuro permanente
no lugar. 

A inclusão como cidadão não se resume ao espaço 
local. Diante de uma sociedade excludente, onde o 

pobre se ver alijado à periferia das grandes cidades, a 
esperança é o que move cada um deles para dias melhores,
numa melhor qualidade de vida para si e para os seus.
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Tabela 1. POPULAÇÃO, ÁREA E DENSIDADE, SEGUNDO RPA'S, MICRORREGIÕES E BAIRROS RECIFE - 2000

_________________________________________________________________________________________________
RPA, MICRORREGIÃO E POPULAÇÃO               ÁREA                DENSIDADE
BAIRRO    2000                (ha) ____
    RPA 06                            353 798                       3901,8                                       90,68
      Microrregião 6.1                            219 150                       2254,6                                       97,20
           Boa Viagem                            100 388                         738,1                                     136,00
           Brasília Teimosa                              19 155                           65,4                                    292,78
           Imbiribeira                              46 471                         655,6                                       70,88
           Ipsep                              25 714                         179,5                                     143,29
           Pina                              27 422                         616,0                                     44,52
      Microrregião 6.2                              65 514                       1164,0                                       56,28
           Ibura                              43 681                       1005,7                                       43,43
          Jordão                              21 833                         158,3                                     137,93
      Microrregião 6.3                              69 134                         483,2                                     143,08
          Cohab                              69 134                         483,2                                     143,08______
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.
Elaboração: DIRBAM/DEIP


