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A cidade é um conjunto de lugares apropriados e produzidos 

pelos grupos sociais experienciando tempos e ritmos diferentes. 

Todo lugar é produto social, e portanto espacialidade, 

apropriado pelas práticas sociais na satisfação das necessidades 

individuais e coletivas de reprodução e de identificação. 

(SALGUEIRO, 2003, p. 99). 

Introdução 

Este trabalho tem sua origem no esforço de ampliação da reflexão acerca do exposto 

no segundo capítulo da dissertação2 de mestrado em Geografia – “apropriação e uso do 

espaço como fundamento de um zoneamento rural” –, defendida no Instituto de Geociências 

da UFBA, em julho de 2001. 

Olinda, cidade pernambucana, proclamada Patrimônio Natural e Cultural da 

Humanidade, em 1982, com uma população de 367.902 habitantes (IBGE, 2000) e uma 

área de 43,55 km² (IBGE, 2004), apresenta uma densidade demográfica de 8.447,81 

hab/km². 

Inserido na Região Metropolitana do Recife (RMR) e limitando-se, ao sul, com o 

município-núcleo homônimo, o território político-administrativo olindense vem apresentando 

ocorrências de processos sócio-espaciais resultantes da expansão da metrópole recifense. 

No contexto histórico-geográfico de Olinda, um dos fatos dignos de análise científica 

é aquele resultante da ingerência do poder público local com vistas à criação de um 

zoneamento rural, em 1983, em um fragmento do espaço urbano da cidade. Esta ação da 

municipalidade se contrapôs à lógica capitalista de “proprietário(s)” fundiários e, 

simultaneamente, promotores imobiliários, que pretendiam auferir lucros com a 

fragmentação das propriedades Forno da Cal e Fragoso, por meio da especulação 

                                                 
1 Instituição: FUNESA 
E-mail: rmichilles@yahoo.com.br 
2 “Zona Rural de Olinda – Pernambuco: contradições da produção e reprodução do espaço em um 
contexto metropolitano”, orientada pelo professor Dr. Angelo Serpa. 
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imobiliária. Essas propriedades representavam o espaço que fora organizado para a 

produção de uma empresa exploradora de fosfato e se encontravam num processo histórico 

de ocupação pelas práticas espaciais de trabalhadores da terra. 

Para o entendimento desse processo que favoreceu a apropriação em detrimento da 

propriedade, faz-se necessário reportar-se à década de 1930 quando se evidencia, 

paulatinamente, a ocupação pacífica em trechos das propriedades fundiárias supracitadas, 

como também, mais tarde, dar-se-á por meio de invasões. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de apropriação do espaço da 

empresa Fosforita Olinda Sociedade Anônima (FASA) por trabalhadores da terra, refletindo 

se houve ou não a limitação do modo de vida urbano nesse fragmento da cidade olindense. 

Inicialmente, pretende-se fazer um resgate da constituição e organização espacial da 

FASA e destacar a questão dos trabalhadores da terra em Olinda. Em segundo lugar, 

aborda-se a falência da empresa e a mobilização dos trabalhadores da terra para garantirem 

a permanência de suas unidades agrícolas. Finalmente, enfatiza-se a criação do 

zoneamento rural olindense buscando refletir acerca da limitação do modo de vida urbano 

na cidade. 

A constituição e organização espacial da empresa FASA e a questão dos 
trabalhadores da terra em Olinda – PE 

Alguns anos após a chegada do primeiro donatário, Duarte Coelho Pereira, à Capitania 

de Pernambuco, em 1535, áreas de terras conquistadas aos nativos passaram a participar 

do Regime das Sesmarias. As doações atendiam à opção pela economia açucareira, com 

vistas à implantação de engenhos que proporcionassem a extração de riquezas a partir 

dessa atividade, a fim de atender à demanda no mercado europeu. 

O primeiro engenho da Capitania de Pernambuco, implantado em 1542, ficou conhecido 

como “Nossa Senhora da Ajuda”. Sua área correspondia à quadra de terra doada pelo 

donatário ao seu cunhado, Jerônimo de Albuquerque. 

Em menos de quatro décadas após sua implantação, a área do engenho Nossa 

Senhora da Ajuda apresentou sua primeira fragmentação. Isto se observou quando 

Jerônimo de Albuquerque doou parte das terras a sua filha Joana, ao se casar com Álvaro 

Fragoso, implicando na origem do engenho Fragoso e respectiva propriedade homônima 

(ROSAS & BRAINER, 1983). 

Com o passar dos anos, o engenho Nossa Senhora da Ajuda foi perdendo sua função e 

absorvendo a atividade de fabricação da cal. “Admite-se que foi Matias de Albuquerque 

quem iniciou a exploração do calcáreo (sic) ali existente em grandes quantidades” 
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(FOSFATO, 1956, p. 18). Destarte, a propriedade antes mesmo da invasão holandesa 

(1630) era conhecida como Engenho Velho e, também, Forno da Cal. 

Outra propriedade que merece destaque é a da Santa Casa de Misericórdia por se 

encontrar inserida na antiga área do engenho Nossa Senhora da Ajuda. Sua origem remete-

se à história dos religiosos de São Filipe Néri (os oratorianos) que, por volta da década de 

1660 fundaram sua congregação, objetivando prestar solidariedade aos desamparados da 

Capitania (CAVALCANTI, 1986). 

A instalação da Ordem dos oratorianos se deu em uma ermida localizada na 

propriedade Forno da Cal3. Esses religiosos, além de muitos outros bens, receberam 

também diversas porções de terras, através dos anos. Com a extinção da Ordem, em 1830, 

essas terras foram repassadas à Santa Casa de Misericórdia4. 

É evidente que no território olindense, em mais de quatro séculos de história, tenha 

havido inúmeros e conturbados fatos envolvendo trabalhadores da terra nas mais diversas 

propriedades rurais que o município pôde registrar. Porém, para concentrar a discussão em 

torno do tema proposto, cabe frisar que os trabalhadores da terra, aqui em destaque, são os 

que iniciaram o processo de ocupação pacífica das propriedades do Forno da Cal e 

Fragoso, a partir da década de 1930, com a permissão e orientação dos “proprietários” 

(PREFEITURA Municipal de Olinda, 1984), além daqueles que tiveram acesso a essas 

propriedades, por invasão. 

Dentre tantas histórias que permearam a propriedade Forno da Cal, através dos 

séculos, cabe destacar que, em 1904, ela é adquirida pelo engenheiro José Antônio de 

Almeida Pernambuco (Dr. Pernambuco), para se prestar à ampliação da atividade do 

Matadouro de Peixinhos, em construção desde 1874. Com a conclusão do matadouro, em 

1919, necessita-se de mão-de-obra para atender à demanda necessária ao funcionamento 

da empresa. 

O Dr. Pernambuco permitia que seus empregados se estabelecessem em parcelas da 

propriedade para praticarem a atividade agrícola, favorecendo a organização espacial de 

unidades ligadas ao cultivo de vegetais e criação de pequenos animais. “O Doutor dava a 

cada empregado um pedaço de terra pra plantar. Se plantava muita verdura e mandioca. O 

que se plantava nascia, pois a terra era muito boa.” (PAULA, 1999, p.31). 

                                                 
3 No local onde hoje se encontra o Santuário dedicado à Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt, no bairro de Ouro Preto. 
4 Esse breve histórico ressaltando a origem das propriedades Forno da Cal, Fragoso e Santa Casa de 
Misericórdia, fez-se necessário, uma vez que, porções das mesmas se encontram inseridas no 
zoneamento rural olindense, criado em 1983. 
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É por meio desta prática espacial estabelecida nas propriedades Forno da Cal e 

Fragoso, a partir da década de 1930, que vão se originando as unidades agrícolas, no 

entorno das casas edificadas. Esta prática favorecerá, mais tarde, a competição e o conflito, 

no que se refere à apropriação e uso do espaço. 

Ao falecer o Dr. Pernambuco, seus herdeiros vendem o Forno da Cal, em 1944, para o 

grupo de acionistas da Usina Catende, dirigido pelo industrial Antônio Ferreira da Costa 

Azevedo (o “Tenente da Catende”). A propriedade foi adquirida “com tôdas as suas 

benfeitorias, direito e pesquisas de minerio porventura existentes” (CERTIDÃO, 1959, p. 15). 

Esta aquisição originou a empresa Novas Indústrias Olinda Sociedade Anônima 

(NOVOLINDA). 

De acordo com Freyre (1980, p. 150), “seduzido pela idéia de encontrar em Olinda 

águas minerais talvez de grande poder ou valor terapêutico, é que Costa Azevedo adquiriu 

em 1944 as terras do antigo engenho do Forno da Cal”. 

A partir de resultados de análise acerca da qualidade das fontes de água existentes no 

Forno da Cal, a NOVOLINDA elaborou planos para a construção de uma estação termal 

(GONDIM, 1961). 

Em 1949, porém, o industrial Domingos da Costa Azevedo convidou o químico e 

professor Paulo José Duarte para estudar as águas e calcários existentes na propriedade. O 

professor, a partir da pesquisa, constatou fontes de água mineral radioativas e, ao introduzir 

a “análise sistemática do fósforo” nos calcários, previu a existência de reservas de fosfato5 

(COMEÇOU a extração da fosforita das jazidas de Olinda. Diário de Pernambuco, 1953, p. 

17). 

A partir daí, a NOVOLINDA solicita ao Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) o consentimento de direito de pesquisas das jazidas de fosfato que se encontravam 

na propriedade. A autorização foi confirmada, no mês de setembro de 1951, por meio dos 

decretos n.ºs 29.958, 29.959 e 29.991 contando, nessa tarefa, com a colaboração de um 

corpo técnico do referido órgão federal que confirmou o fosfato, após a “realização de mais 

                                                 
5 Esse interesse pelo estudo geológico da propriedade não era inédito tanto que “em 1875, as terras 
do Forno da Cal foram visitadas por uma comissão geológica que fazia exploração científica de caráter 
oficial. No dia 16 de setembro desse ano, o chefe de tal exploração – Ch. Fred ou Frederick Hart – 
envia ofício dirigido ao governo imperial, comunicando que havia encontrado um calcário branco e 
compacto de onde havia retirado alguns fósseis (gasterópodes e dentes de tubarão).” (SOUZA, 2001, 
p. 33-35). 
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de quinhentos furos de sonda (...), permitindo uma perfeita localização da jazida” 

(FOSFATO, 1956, p. 21).6

Nesse período, admitiu-se, também, a existência do fosfato na propriedade Fragoso 

que havia sido adquirida pela Companhia Indústrias Reunidas Olinda (CIRO) aos herdeiros 

do Sr. Claudino Coelho Leal, em 1951.7 A finalidade da empresa, que tinha como acionistas 

a NOVOLINDA, o grupo Sampaio e Rui Berardo Carneiro da Cunha, entre outros, era a 

“exploração e venda de propriedades imóveis e outras atividades econômicas” 

(ESCRITURA, 1951). O decreto n.º 31.240, de 06 de agosto de 1952, autoriza a CIRO a 

fazer a exploração do minério (BRASIL, 1952). 

Após a prospecção, calculava-se que no Forno da Cal a jazida de fosfato 

correspondia a 32 milhões de toneladas, enquanto na propriedade Fragoso era de 13 

milhões. “A jazida descoberta se revelou de grande possança, capaz de abastecer todo o 

mercado nacional por dezenas de anos.” (NOVAES, 1990, p. 51). 

A comprovação das jazidas de fosfato estimulou o interesse de capitalistas na 

comercialização do produto para a fertilização de terras (GONDIM, 1961), uma vez que se 

acreditava que eram 

(...) reservas capazes de, por muitos e muitos anos, suprir as 

exigências das lavouras nacionais, livrar o paiz (sic) do pesado onus 

(sic) das importações e até mesmo fornecer-lhe divisas com as 

vendas aos mercados externos. 

Durante o período de pesquizas (sic) dessas minas, foram 

elas visitadas por técnicos do mundo inteiro. (...) 

(...) as reservas de fosforita ali existentes se equiparam, em 

importância, ao aproveitamento do potencial de energia hidro-elétrica 

de Paulo Afonso. (COMEÇOU a extração da fosforita das jazidas de 

Olinda. Diário de Pernambuco, 1953, p. 17). 

Mesmo diante do processo de prospecção nas propriedades Forno da Cal e Fragoso, 

os trabalhadores da terra continuavam com suas unidades agrícolas aí inseridas. Porém, 

com o novo “proprietário” a situação pacífica não permaneceria de forma efetiva. Destarte, a 

NOVOLINDA começou a pressioná-los intentando expulsá-los da propriedade, embora não 

obtendo êxito para a totalidade desses moradores. 

                                                 
6 A descoberta do fosfato contribuiu para que o Congresso Brasileiro de Geologia, de 1954, fosse 
realizado em Pernambuco, sob a organização do Núcleo Nordeste da Sociedade Brasileira de Geologia 
(SBG-NE, 2004). 
7 O Sr. Claudino Coelho Leal adquiriu a propriedade Fragoso, em 1921. 
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A descoberta do fosfato, portanto, e o interesse das empresas CIRO e NOVOLINDA, 

foram os fatores preponderantes para consolidar a criação da FASA, no mês de maio de 

1953. 

A exploração conjunta do minério por essas empresas, observando-se a viabilidade 

técnica e econômica, contou com o planejamento do engenheiro Sandoval Carneiro de 

Almeida. Portanto, as empresas concediam à FASA a legitimidade do processo de 

exploração do fosfato existente em suas propriedades, por arrendamento contratual de 50 

anos (FOSFATO, 1956). 

Os técnicos do Forno da Cal pretendem explorar 

seletivamente a camada de fosforita, (...) que, para entrega ao 

comércio, necessitaria apenas de um simples processo de secagem. 

O fosfato pode ser assim, em parte, utilizado in natura. 

Outra parte será estocada para futuro beneficiamento a ser 

realizado, provisoriamente, em máquinas que foram arrendadas ao 

D.N.P.M. e já se acham em instalação, devendo ser substituídas por 

outras mais poderosas compradas no estrangeiro. (COMEÇOU a 

extração da fosforita das jazidas de Olinda. Diário de Pernambuco, 

Recife, 1953, p. 17). 

Em 20 de novembro de 1953, o processo de mineração é iniciado por uma 

escavadeira da Bucyrus-Erie com capacidade para a extração de 400 toneladas de fosfato 

por dia. 

Finalmente a Usina Piloto foi posta a funcionar em 15 de 

junho de 1954, com o objetivo de permitir um estudo experimental 

mais profundo, do minério, como também, para em solução de 

emergência, produzir, em escala semi-industrial, fosfato 

sumariamente beneficiado (...) (FOSFATO, 1956, p. 24-25). 

Antes do funcionamento da Usina Piloto da FASA, em 1953, abastecedora do 

mercado da Região Nordeste, Pernambuco havia importado 11.229 toneladas de fosfato 

natural. Em 1955, a produção dessa usina foi de 16.428 toneladas de fosfato beneficiado. 

Somando-se a importação de 6.081 toneladas, no período, o referido estado teve, 

praticamente, o consumo do produto duplicado, atingindo um total de 22.509 toneladas 

(FOSFATO, 1956). 

A perspectiva de bons resultados econômicos permitiu os acionistas do 

empreendimento investirem na instalação de uma Usina de Beneficiamento (ou Usina 

Grande) que oportunizasse uma produção, em maior escala industrial, no atendimento ao 
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sul do Brasil. Para tanto, nesta expectativa, a usina piloto criou um estoque de fosfato, 

visando suprir a produção da nova usina (DUARTE, 1956). 

O projeto da Usina Grande foi idealizado por uma firma americana especializada, 

cujo processo foi acompanhado pelo superintendente-técnico da FASA, o engenheiro José 

Brito Passos, nos Estados Unidos (FREYRE, 1980). 

A parte fundamental do equipamento encomendado nos 

Estados Unidos para a Usina, aproximadamente 90% do total já se 

encontra no Forno da Cal estando algumas dessas máquinas 

montadas ou em fase de montagem e outras depositadas, 

aguardando o levantamento dos prédios em que serão instaladas. 

(FOSFATO, 1956, p. 26). 

Em agosto de 1957, a Usina Grande entrou em funcionamento. “A capacidade é de 

250.000 toneladas anuais havendo uma reserva de fosfato de 50 milhões de toneladas” 

(IBGE, 19[??], p. 7). 

A inauguração oficial do empreendimento FASA, cujo presidente era Domingos da 

Costa Azevedo e contava com uma vice-presidência representada por Antiógenes Chaves, 

Rui Berardo Carneiro da Cunha e Cid Feijó Sampaio, ocorreu no dia 19 de janeiro de 1958. 

O evento contou com a presença do então presidente da República, Juscelino Kubitschek 

de Oliveira e sua comitiva. Nesse período, o Diário de Pernambuco anunciava que: 

Às 8 horas, o chefe da Nação deixará o Palácio do Govêrno, rumo à 

Fosforita Olinda, em Forno da Cal, onde inaugurará, com a presença de 

altas autoridades e figuras das classes econômicas, as instalações daquela 

indústria de fertilizantes. (HOJE no Recife, o presidente da República. 

Diário de Pernambuco, Recife, 1958, p. 1). 

Durante o pronunciamento, o presidente enfatizou que a FASA “cumprira quase 

sozinha a ‘meta’ da produção de adubos traçada pelo seu governo” (FOSFORITA cumpre 

meta governamental. Diário de Pernambuco, 1958, p. 1)8. 

O “aumento da capacidade de produção de fertilizantes” era a décima sétima meta, 

dentre as trinta estabelecidas no Plano de Metas do governo JK, compreendendo cinco 

setores: energia, transportes, alimentos, indústrias de base e a construção de Brasília 

                                                 
8 Ao observar o mapa da nucleação centro (FIDEM, 2000) destaca-se, de acordo com o conhecimento 
empírico, que a área inicial de exploração e beneficiamento do fosfato localizou-se há um pouco mais 
de um quilômetro de distância do atual trecho da II Perimetral Metropolitana (implantado a partir de 
1981), um dos limites do zoneamento rural criado pela municipalidade, em 1983. 
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(JUSCELINO na “Fosforita”: o adubo é tão essencial quanto o aço e a energia elétrica. 

Diário de Pernambuco, Recife, 1958, p. 3). 

Portanto, a concretização do empreendimento FASA favoreceu o discurso 

desenvolvimentista do governo JK ao permitir a divulgação do cumprimento de suas 

“metas”, previstas no Plano Nacional de Desenvolvimento. Para tanto, o Brasil era 

governado por meio de uma concepção empresarial e desenvolvimentista (LOPEZ, 1997). 

Acredita-se que o apoio recebido do governo federal foi imprescindível ao processo 

de organização espacial da FASA no território olindense. Os equipamentos utilizados no 

processo produtivo de beneficiamento do fosfato, tais como, edifício de secagem, moagem e 

ensacamento, conjunto de silos para drenagem de fosfato úmido, espessador para 

separação de finos, hidro-separador, etc., como também o escritório da empresa, foram 

implantados na proximidade da então Estrada de São Benedito, atualmente Avenida 

Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos. Essa via representava o acesso a outros eixos 

viários que permitiam chegar ao porto do Recife (cerca de 8 km) a produção mineral. 

A energia elétrica, enquanto um insumo necessário, inclusive devido à utilização de 

drag-line elétrica marca Bucyrus Erie, “veio diretamente da Chesf, através da linha de 

transmissão Mirueira-Fosforita” (NOVAES, 1990, p. 51-52). 

Na época, a dimensão do empreendimento estimulou a declaração que “a economia 

municipal repousa na indústria extrativa mineral (Fosforita Olinda S.A – futura redenção 

econômica do município)” (IBGE, 1958, p. 181). 

Após a inauguração da Usina Grande, o produto teve como destino, sobretudo, o 

porto de Santos - SP. O estado de São Paulo era o maior consumidor do produto seguido, 

logo após, pelo Rio Grande do Sul (IBGE, 19[??]). 

Para garantir a exploração do fosfato, nas áreas onde seriam iniciadas as 

escavações com a utilização de máquinas específicas, a FASA passou a indenizar alguns 

domicílios que se encontravam esparsamente encravados na propriedade Forno da Cal, 

concedendo aos moradores valores ínfimos (PAULA, 1999). A instalação desses domicílios 

reportava o período ao qual o Dr. Pernambuco consentia os trabalhadores ocuparem 

parcelas da propriedade, originando as unidades agrícolas, que permaneciam aí 

encravadas.9

A manutenção da Estrada de São Benedito era assegurada pela utilização de 

tratores, quando se fazia necessária, observando-se a rápida circulação da produção a ser 

escoada por caminhões como aqueles da FNM (Fábrica Nacional de Motores), por exemplo. 

                                                 
9 De acordo com contato fonado com D. Zuleide de Paula, em 31 de outubro de 2004. 
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Em uma publicação da década de 1950, antes mesmo da Usina Grande entrar em 

funcionamento, sugeria-se ao poder público estadual, medidas objetivas que promovessem 

a pavimentação da Estrada de São Benedito, por meio do Departamento de Estradas e 

Rodagens (DER), bem como dotassem o porto do Recife de condições para o embarque da 

produção da FASA, em conjunto com o governo federal (DUARTE, 1956). 

O empreendimento atraiu um certo contingente demográfico proveniente do interior 

de Pernambuco e de outros estados para o bairro de Peixinhos onde a sede da empresa 

estava localizada (PAULA, 1999). Esse incremento populacional, possivelmente, chegava 

em busca de emprego. Em uma publicação, provavelmente, de fins da década de 1960, o 

IBGE (19[??], p. 8), fez referência ao quadro de trabalhadores da FASA que compreendia 

“356 operários e 54 funcionários.” 

A empresa, no tocante à assistência social desses operários, construiu, na 

propriedade Forno da Cal, em Peixinhos, uma igreja dedicada a Nossa Senhora da Ajuda, 

inaugurada em 1958. Ao lado da mesma, edificou a “Escola Primária Costa Azevedo”, para 

atender a educação de seus filhos (RELATÓRIO, 1958). 

Ainda criou o clube dos funcionários (O FASA) e cuidou em facilitar o acesso aos 

gêneros alimentícios comercializados em um barracão, no atendimento à demanda dos 

trabalhadores, onde deixavam parte do salário que recebiam da empresa. A ampliação 

desse comércio exigiu uma nova instalação, transferindo-o para a proximidade dos 

equipamentos envolvidos no processo produtivo da empresa (PAULA, 1999). 

Havia empregados da FASA que eram contratados exclusivamente para fazer a 

vigilância das propriedades. Provavelmente, buscava-se impedir a instalação de novos 

domicílios, indicadores da perda de parcelas do capital a ser investido com as futuras 

indenizações necessárias. 

Alguns trabalhadores da terra, nesse período, tiveram as plantações destruídas pelos 

vigias. Esta ação implementada pela empresa, muitas vezes resultava em situações 

conflituosas estabelecendo uma pressão psicológica e agressões físicas. Porém, importava 

aos “proprietário(s)” a garantia da propriedade, ainda que fosse por meio da coerção, a fim 

de não ser negada pela apropriação, representada pela permanência dos trabalhadores da 

terra. 

A vigilância estabelecida pela empresa, a fim de garantir seus projetos capitalistas, 

não se mostrava eficiente. Em 1959, por conseguinte, registra-se uma invasão das 

propriedades adicionando-lhes outras unidades agrícolas com um novo incremento de 

trabalhadores da terra. Certamente, novas invasões ocorreriam, ao longo dos anos, por 

meio das práticas espaciais de um grupo social semelhante. Este seria motivado pelos 
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mesmos atributos que a forma, criada pela ação dos empreendedores da FASA, poderia 

oferecer à realização de seus projetos de vida: terras abundantes e solos férteis. Isto 

permitiria, aos poucos, a transformação da forma, no processo de produção do espaço. 

Na tentativa de organização dos trabalhadores instalados no Forno da Cal e 

Fragoso, sobretudo, a fim de garantir suas unidades agrícolas, há o surgimento de duas 

Ligas Camponesas na área. Na verdade, desde meados da década de 1940, vislumbravam-

se diversas associações desse gênero nas periferias do Recife, organizadas pelo Partido 

Comunista do Brasil, com a finalidade de evitar a expropriação do pequeno produtor 

(ANDRADE, 1989). 

Por volta de 1963, com o mesmo objetivo de organização, é fundado o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Paulista e Olinda, reconhecido oficialmente, em 1965. O sindicato 

foi criado para “dar proteção à categoria dos trabalhadores rurais (...). Só na década de 

1970 é que houve, oficialmente, a extensão de base para Olinda” (SOUZA, 2001, p. 133). 

Nas unidades agrícolas eram realizadas, com a utilização de utensílios tradicionais, a 

cultura permanente (formação de pomares), a temporária e a criação de pequenos animais. 

Para tanto, realizavam a limpa e a semeadura, esperando, ainda, pela chuva que promovia 

o desenvolvimento dos vegetais. Essa produção poderia ser consumida, trocada ou vendida 

pelos próprios trabalhadores. 

Portanto, concorda-se com Damiani (1999, p. 48-9), ao analisar as contradições do 

espaço, quando afirma que: 

Usar os espaços para viver, ou apenas sobreviver, é uma 

necessidade incontestável, por mais variações que, ao longo da 

história, possa-se inferir, pois as necessidades são históricas. Apesar 

das formas variadas de utilização, o uso dos espaços é um 

pressuposto da vida. 

O uso do espaço organizado pela FASA, por parte dos trabalhadores da terra, 

permitia a possibilidade de sua reprodução biológica e social; o grupo capitalista, todavia, 

percebia o espaço como viabilidade da reprodução do capital a ser empregado na produção 

e comercialização do fosfato e, também, na especulação imobiliária. 

Assim, a fixação de trabalhadores da terra no Forno da Cal e Fragoso, indicava a 

possibilidade de acesso a bens imóveis, sem ter que necessariamente passar pela forma da 

mercadoria. Aí se estabelecia o conflito entre apropriação e propriedade que se intensificará 

quando da falência da FASA, ao ser cogitada, de forma mais contundente, a fragmentação 

das propriedades em lotes urbanos. 
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A falência da FASA e a mobilização dos trabalhadores da terra pela manutenção das 
unidades agrícolas 

Em meados da década de 1960, enquanto aos trabalhadores da terra de Olinda 

aparece a alternativa de organização pela via do movimento sindical, para a FASA, a 

autorização da lavra do fosfato na propriedade da Santa Casa de Misericórdia, por meio do 

decreto 57.442 (BRASIL, 1965), parecia denunciar a ampliação da produção industrial de 

fosfato. 

Uma tabela publicada pelo IBGE (19[??]) retrata a situação da produção e venda do 

fosfato, nesse período: 

FOSFORITA OLINDA S.A 

PRODUÇÃO E VENDA DE FOSFATO 

1962 - 1967 

QUANTIDADE (t)  
ANO Produção Venda 

1962 76.387 75.433 
1963 49.350 60.613 
1964 69.296 75.932 
1965 61.685 59.890 
1966 71.124 73.445 
1967 (janeiro/setembro) 46.346 48.450 

FONTE: IBGE. Olinda (19[??]). 

Adaptação: Roberto Silva de Souza. 

De acordo com a série estatística temporal acima, contendo variáveis da produção e 

venda da FASA, o ano de 1967 é revelador da menor produção e comercialização do 

fosfato. 

Na verdade, o final da década de 1960 representou, para os empreendedores da 

FASA, um descompasso do processo produtivo, devido à competição pelo mercado 

brasileiro de fertilizantes, pleiteado pela Philips Petroleum. 

A referida empresa, exploradora das jazidas de fosfato no estado da Flórida (EUA), 

promoveu um dumping que consistiu em reduzir os preços do produto no mercado até que 

desarticulou a indústria localizada em Olinda (MOURA, 1985). 

As críticas suscitadas em torno do decréscimo da produção da FASA atribuíam a 

situação à falta de apoio do governo federal, alegando que “permitiu-se a importação de 

fosfato estrangeiro, abandonando a indústria nordestina, talvez por pressão dos 
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importadores do Sul, e em decorrência, a Fosforita Olinda veio a fechar as suas portas, em 

1968.” (NOVAES, 1977, p.25). 

Até nos dias atuais há quem admita que as reservas de fosfato localizadas na costa 

do Nordeste do Brasil não são exploradas “por não terem condições de competir com o 

produto importado, mesmo localizando-se próximos a áreas agrícolas importantes e nas 

proximidades de portos.” (ANDRADE, 1998, p. 177). 

Por via marítima, o custo do transporte do fosfato que aportava em Santos-SP, 

proveniente de Tampa (Flórida – EUA), oferecia mais vantagens econômicas do que aquele 

que saía do porto do Recife com o mesmo destino. Isto prejudicava o comércio da produção 

realizada em Olinda e, a FASA, “sem condições de competir com a matéria-prima 

importada, começou a se descapitalizar, vendeu máquinas e terrenos”. (BANDEIRA, 1975, 

p. 168). 

Argumentava-se na ocasião que o descalabro da navegação 

brasileira – da Cia. de Navegação Costeira e do Lloyd Brasileiro -, 

por notória má administração e exclusão do Brasil das conferências 

de fretes internacionais (cartéis rígidos e participações do mercado 

de carga naval), tirava do fosfato de Olinda (60 milhões de toneladas, 

com 22,27% de P2O5) toda a possibilidade de competição com o 

fosfato importado da Philips Petroleum.(MIROW, 1978, p. 120). 

Após a desarticulação do processo produtivo da FASA, dá-se um aumento 

vertiginoso do valor do fosfato no mercado mundial. “Até 1973, o preço médio de uma 

tonelada de fertilizantes custava Cr$ 1.686,00. Em maio de 1974, já alcançava Cr$ 

3.692,00.” (BANDEIRA, 1975, p. 170). 

Há quem considere, no entanto, que a FASA – provavelmente fazendo menção aos 

empreendedores – não passou por um desastre total devido à oportunidade oferecida pelo 

Sistema Financeiro de Habitação com a implantação do respectivo Banco Nacional de 

Habitação (BNH) possibilitando a construção de conjuntos habitacionais (NOVAES, 1977). 

Afinal, Freyre (1980, p. 152) declarou que “existem no Forno da Cal e em Fragoso – 

terras vizinhas às do Forno da Cal – loteamentos em andamento; além disso, as áreas de 

que já tiver sido extraído o fosfato, serão recompostas e loteadas.” Portanto, mesmo durante 

o funcionamento da FASA, a NOVOLINDA havia enviado à prefeitura um requerimento, 

datado de 23/04/1964, contendo intenções em lotear uma parcela do Forno da Cal, 

correspondendo à implantação de 117 quadras com 3.226 lotes (SOUZA, 2001). 

A falência da FASA provocou a separação da NOVOLINDA e da CIRO que 

perseguiram, de forma mais incisiva, os objetivos de empresas imobiliárias no processo de 
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destituição das propriedades em loteamentos urbanos. Os conjuntos habitacionais Jardim 

Brasil e Cidade Tabajara, por exemplo, foram construídos, respectivamente, em áreas do 

Forno da Cal e Fragoso (NOVAES, 1990). 

Em 1971, a tendência da NOVOLINDA e da CIRO no mercado imobiliário estimula a 

reivindicação dos trabalhadores da terra, junto ao governador Eraldo Gueiros Leite, 

buscando manter as unidades agrícolas, em detrimento dos projetos de implantação de 

lotes urbanos. Auxiliados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paulista e Olinda, se 

valiam de instrumentos legais como o Estatuto da Terra (1964) e, provavelmente, o Proterra 

(1971) indicadores de resoluções para as questões da classe de trabalhadores. 

Além da CIRO e NOVOLINDA contarem com a mobilização dos trabalhadores 

instalados nas propriedades – agora envolvendo o poder público –, o DNPM, por meio do 4º 

Distrito Regional, estimulado pela elevação do preço do fosfato no mercado mundial, no 

início da década de 1970, solicita a reativação da produção da FASA (DUARTE e KRAUSS, 

1978). 

Na verdade, em 1973, o Brasil adquiriu o equivalente a 139 milhões de dólares de 

fertilizantes; em 1974, essa compra representava 403 milhões. A partir daí, o Estado 

brasileiro é levado a realizar uma ingerência mais intensa no setor (BANDEIRA, 1975). 

Em 1975, porém, tendo em vista o não cumprimento da solicitação do DNPM, no que 

se refere o retorno da produção da FASA, são publicados dois editais n.ºs 28/75 (DOU, 

1975) e 30/75 (DOU, 1975a), nos quais o diretor-geral do DNPM aludia ao processo 

administrativo de caducidade das concessões de lavra da fosforita, devido a empresa haver 

transgredido o disposto no art. 102, item IV, do Regulamento do Código de Mineração, 

estabelecendo, porém, prazo para apresentação de defesa contra o referido processo. 

O art. 102 do Regulamento do Código de Mineração enfatizava que: 

“Art. 102. A caducidade da autorização de pesquisa ou da 

concessão de lavra será declarada desde que verificada qualquer 

das seguintes infrações: 

I – Quando o infrator, apesar de advertência ou multa: 

a) prosseguir no descumprimento dos prazos de início ou 

reinício dos trabalhos de pesquisa ou de lavra;” (BRASIL, 1968, p. 

5.598). 

A produção da FASA, em seus, praticamente, 11 anos de funcionamento, levando 

em consideração apenas o início da Usina Grande (1957), atendeu a uma demanda de 
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cerca de 40% do mercado nacional de fertilizantes. Nesse período, a empresa pôde contar 

com um número de acionistas que compreendia cerca de 8 mil investidores (MOURA, 1985). 

Ainda em 1975, um documento de avaliação regional do setor mineral do DNPM 

apontava o retorno da produção da FASA pelo Grupo Fernando Rodrigues em associação 

com a empresa baiana Paskin (BRASIL, 1975). Provavelmente, o surgimento desse grupo 

no empreendimento FASA, esteja atrelado ao momento da descapitalização quando se 

passou a vender máquinas e terrenos ou já fazia parte do quadro de acionistas. 

Pode-se constatar, todavia, que o empreendimento voltou a funcionar sem atingir, no 

entanto, a produção de outrora, levando à declaração de que se encontrava “sob a direção 

do grupo empresarial Fernando Rodrigues (PARC), com produção limitada, embora.” 

(NOVAES, 1977, p. 25). 

Acredita-se que a possibilidade do retorno da produção da FASA tenha amainado, 

por um determinado período, o projeto de fragmentação das propriedades Forno da Cal e 

Fragoso, em prol do mercado imobiliário, contribuindo para um arrefecimento daquela 

mobilização dos trabalhadores da terra. 

No final da década de 1970, como conseqüência da expansão dos processos da 

metrópole recifense, dá-se a tramitação do projeto de engenharia para a construção de um 

trecho da II Perimetral Metropolitana que margeará o Forno da Cal, passando próximo e 

paralelamente ao conjunto residencial de Ouro Preto. 

Em 1981, é iniciado o processo de implantação do trecho no qual o trabalho 

realizado com as máquinas para a abertura do eixo viário vai, aos poucos, constrangendo 

antigos trabalhadores da terra. Estes, com suas unidades agrícolas aí localizadas assistem 

ao desaparecimento dos pomares, das culturas temporárias e do local onde criavam os 

animais, num processo de destruição do lugar onde desenvolviam suas histórias de vida, 

enfim, seu cotidiano. 

Enquanto constrangia alguns dos antigos trabalhadores, a implantação do trecho 

rodoviário ia incitando, ainda mais, o mercado imobiliário, cujos “proprietário(s)” fundiários e, 

ao mesmo tempo, promotores imobiliários viam a possibilidade de reprodução do seu 

capital, no que ainda restava das históricas propriedades, devido ao processo de 

valorização do espaço. 

Houve até quem afirmou que “de 81 para cá, quando surgiram os primeiros rasgos 

que acolheriam a nova perimetral que corta os morros de Ouro Preto [Forno da Cal] e 

Fragoso, a área passou a ser cobiçada, pela excelente localização.” (SARINHO, 1985, p.4). 
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Esta “cobiça” à qual se reporta Ruy Travassos Sarinho, diz respeito à luta travada 

pelo Grupo Empresarial Fernando Rodrigues que, nesse período, juntava documento de 

propriedade privada alegando ser a empresa Mirante Indústria e Comércio de Fertilizantes 

Ltda, a proprietária das terras. Segundo ele, “o estranho é que todos os proprietários 

anteriores, nos documentos, são pessoas do mesmo grupo do empresário.” (SARINHO, 

1985, p. 1). 

Mas, essa luta do grupo empresarial pela garantia do Forno da Cal e Fragoso 

indicava que 

a propriedade privada capitalista tem por objetivo mudar o valor-de-

uso de determinadas áreas da metrópole de modo que estes estejam 

submetidos à lógica do valor-de-troca, ou seja, toda mudança tem 

por finalidade realizar o processo de acumulação, ou ainda, de 

formação e/ou reprodução de capital. A esta lógica ligam-se as 

estratégias alienantes do uso espacial, ou seja, das atividades que 

se colocam não prescritas pelos sentidos dos cálculos produtivistas 

da propriedade. Por isso mesmo estes conteúdos lutam contra a 

lógica da forma. (ALFREDO, 2003, p. 48). 

A nova ênfase dada à questão imobiliária no início da década de 1980, 

provavelmente, tenha contribuído para que se desse a retomada das reivindicações dos 

trabalhadores da terra, em 1981, ao enviarem documento a Brasília, destinado ao 

presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, que, de igual modo – como 

procedeu o governador Eraldo Gueiros Leite, em 1971 –, não manifestou nenhuma posição 

favorável aos trabalhadores. 

Em 30 de agosto de 1982, em uma assembléia promovida pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Paulista e Olinda, é aprovado outro documento a ser enviado à 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco (FETAPE) e ao Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O não pronunciamento destes órgãos 

estimula a entrega do mesmo documento, por uma comissão representativa, ao presidente 

Figueiredo, ao contar com sua visita a Pernambuco, em 10 de novembro de 1982, no Centro 

de Convenções (PREFEITURA Municipal de Olinda, 1984). 

Aí, os trabalhadores da terra reivindicavam: 

a mesma solução para o caso: não permitir que aquelas terras 

produtivas (frutas, tubérculos, raízes) sejam destinadas à 

especulação imobiliária causando um sério problema social. Queriam 

sim, que os posseiros que há mais de 20 anos lutam no local pelos 
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seus direitos possam agora continuar ali, produzindo como 

proprietários. (POSSEIROS querem terras em Olinda. Diário de 

Pernambuco, 1983, p. A-4). 

Mais tarde, diferentemente de momentos anteriores, os trabalhadores recebem uma 

resposta do tenente-coronel Paulo Uchoa, assistente-secretário do ministro extraordinário 

para assuntos fundiários, Sr. Danilo Venturini. A resposta foi enviada ao presidente da 

FETAPE, Sr. José Rodrigues da Silva, em 23.05.1983, e apontava a inviabilidade do 

atendimento à reivindicação dos trabalhadores da terra por se tratar de uma “zona urbana”. 

O documento enviado pelo ministério também declarava que a desapropriação 

reivindicada, com a finalidade da realização da reforma agrária, dependia da definição de 

como os imóveis – Forno da Cal e Fragoso –, se encontravam caracterizados. Ainda 

lembrava que tal definição deveria considerar os atos administrativos que fizessem 

referência às áreas em destaque, não prescindindo da apreciação da então Fundação para 

o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FIDEM) e nem da Prefeitura de 

Olinda (PREFEITURA Municipal de Olinda, 1984). 

A declaração do Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários estimulou a 

realização de um levantamento das características da área pretendida pelos trabalhadores. 

Além destes e seu sindicato, esta ação contou, ainda, com a participação da FETAPE e da 

prefeitura, objetivando a obtenção de resultados, no tocante à ocupação e à produtividade 

da área ocupada. 

Em 18 de outubro de 1983, durante uma assembléia geral, é aprovado um memorial, 

a ser destinado ao ministro Danilo Venturini, no qual seguiria o referido levantamento. 

Aproveitando o ensejo, os trabalhadores, diante de outras lideranças rurais pernambucanas, 

da Secretaria de Ação Comunitária, da FETAPE e do prefeito José Arnaldo Amaral (Zé 

Arnaldo), reiteram a necessidade do reconhecimento da área como rural. Após ouvi-los, o 

prefeito fez um discurso acerca da desapropriação de terras (POSSEIROS querem terras 

em Olinda. Diário de Pernambuco, 1983, p. A-4). 

O envolvimento de Zé Arnaldo na questão dos trabalhadores vinha desde o período 

de sua candidatura a prefeito de Olinda pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), em 1982, prometendo dar um encaminhamento à solução necessária. 

No tocante à agricultura municipal, seu programa de governo destacava a 

necessidade de uma melhor utilização da terra olindense, a fim de que oferecesse uma 

alimentação adequada ao povo (A FORÇA do Povo: José Arnaldo: proposta para um 

governo popular, 1982). 
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Destarte, a proposta do então candidato estava em consonância com o objetivo 

traçado no Projeto João-de-Barro de seu correligionário, o deputado estadual Arthur Lima 

Cavalcanti. Este, planejador e arquiteto, vislumbrava o acesso da população a alimentos 

mais saudáveis. Para tanto, a concretização desse fim dar-se-ia por meio de utilização de 

terras localizadas entre núcleos urbanos, para fomentar a produção hortifrutigranjeira, que, 

além do abastecimento urbano, impediria a conurbação entre os municípios e promoveria a 

preservação do meio ambiente (CAVALCANTI, 1989). 

Portanto, a assembléia geral, de outubro de 1983, representava também para o 

prefeito a possibilidade da implantação desse projeto, caso a reivindicação dos 

trabalhadores, contida no memorial, fosse atendida. Nele, os trabalhadores rejeitavam a 

caracterização urbana dada à área e apontavam a intenção da prefeitura em aproveitá-la 

para o abastecimento alimentar do município, com o fornecimento da assistência técnica 

devida. Os trabalhadores ainda manifestavam ao ministro Danilo Venturini suas 

necessidades e desejos em dar continuidade à produção agropecuária e reclamavam 

providências necessárias à resolução do impasse, inclusive quanto à desapropriação das 

terras: 

Não podemos entender o porquê de o Governo permitir que se tente 

transformar uma área de agricultura alimentar em área de 

especulação imobiliária, deixando milhares de famílias produtivas ao 

abandono e na perspectiva da marginalidade’.” (POSSEIROS de 

Olinda lutam por suas glebas. Diário de Pernambuco, 1983a, p. 1). 

Em 20 de outubro de 1983, dezenas de trabalhadores fizeram uma manifestação 

pacífica, em frente ao antigo Fórum de Olinda, em virtude da espera do resultado das 

audiências de reintegração de posse impetradas pela empresa Mirante Indústria e Comércio 

de Fertilizantes, do grupo empresarial Fernando Rodrigues, que se manifestava como a 

proprietária das terras: 

Nas duas primeiras audiências de reintegração de posse – onde 

não houve acordos, foram envolvidos os posseiros Edson Barbosa (7 

anos na terra) e Clotilde Pereira (27 anos na terra) e na terceira o 

motivo foi interdito proibitório (ou seja, medida preventiva a novas 

invasões). (...) 

Falando de violências (inclusive tiroteios) os posseiros 

relembravam os fatos que, largamente difundidos pela Imprensa, 

fazem a estória da luta pelo direito à terra e ao trabalho, tendo do 

outro lado ‘um poderoso grupo’. (POSSEIROS apelam a Nossa 

Senhora para garantir terra. Diário de Pernambuco, 1983b, p. 8) 
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O movimento de luta dos trabalhadores, para inviabilizar os projetos do grupo 

capitalista, apontava para a necessidade de garantir o mínimo de condições para viver. 

Neste embate dava-se o processo de produção do espaço, pois, as decisões coerentes que 

tomavam, indicavam ser ele (o espaço) uma estratégia. 

Por isto concorda-se que: 

a cidade aparece como produto apropriado diferencialmente pelos 

cidadãos. Essa apropriação se refere às formas mais amplas da vida 

na cidade; e nesse contexto se coloca a cidade como o palco 

privilegiado das lutas de classe, pois o motor do processo é 

determinado pelo conflito decorrente das contradições inerentes às 

diferentes necessidades e pontos de vista de uma sociedade de 

classes. (CARLOS, 1999, p. 23). 

A intenção do(s) “proprietário(s)” do Forno da Cal e Fragoso era delimitar o uso, cada 

vez mais, resultando em sua constante restrição. Seus projetos, para reiterar, iam de 

encontro ao dos trabalhadores e recusavam a apropriação do espaço em prol da 

propriedade. Os conflitos daí resultantes demonstravam que o espaço abrigava as 

“dimensões da existência, os sentidos da vida: o prazer, o sonho, o desejo, o riso (...)” 

(SEABRA, 1996, p. 71). 

A criação do zoneamento rural de Olinda: limites ao modo de vida urbano na cidade? 

O posicionamento contrário do Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários, no 

tocante aos anseios dos trabalhadores, denunciando a localização do Forno da Cal e 

Fragoso em “zona urbana”, só foi possível devido ao mecanismo observado uma década 

antes, quando da formulação da Legislação Urbanística Básica do Município (PREFEITURA 

Municipal de Olinda, 1973). Tal legislação deu-se, simultaneamente, com a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI), devido ao mecanismo de instituição das 

regiões metropolitanas, pela iniciativa federal, como conseqüência dos processos 

decorrentes da metropolização do Recife. 

A Legislação Urbanística Básica do Município dividiu o território político-

administrativo olindense em 12 setores, cujas áreas que os integravam foram classificadas 

como urbana, de expansão urbana prioritária e de reserva (PREFEITURA Municipal de 

Olinda, 1973). 

As áreas pleiteadas pelos trabalhadores ficaram inseridas nos setores 11 e 12 

quando da realização da referida divisão e, possivelmente, correspondiam à área de reserva 

para a futura expansão da cidade, em detrimento da antiga área rural. 
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Porém, esta nova classificação, a partir de 1973, não impediu o Censo Demográfico, 

do IBGE (1980), quantificar a população rural do município, compreendendo, no período, um 

total de 15.452 habitantes (5,5% da população olindense). 

Outro documento merecedor de destaque é o cadastro realizado pelo INCRA (1980) 

enfatizando 20 propriedades rurais em Olinda e uma área de reserva florestal, também 

incluída nesta mesma característica10. Aí, a empresa CIRO aparece com duas propriedades, 

denominadas de Sítio Fragoso, somando 343,7 hectares e a empresa NOVOLINDA, com a 

propriedade Forno da Cal, com 563,2 hectares, onde se localizavam as unidades agrícolas 

dos trabalhadores, agora frustrados mediante o posicionamento do ministério. 

Na verdade, o processo de implantação de conjuntos habitacionais no Forno da Cal, 

na década de 1960 – Ouro Preto e Jardim Brasil – e, em Fragoso, no início da década de 

1970 – Cidade Tabajara – inserindo porções das propriedades, até então rurais, no circuito 

do mercado imobiliário, era conseqüência dessa metropolização e indicava a breve 

incorporação das terras ao espaço urbano olindense, no contexto metropolitano. 

Pode-se inferir, portanto, com base na Legislação Urbanística, que a delimitação da 

área para a implantação do zoneamento rural, em 1983, encontrava-se, de fato, inserida no 

espaço urbano de Olinda, desde 1973. 

Esta assertiva é assinalada ao se destacar que o “espaço urbano é o conjunto de 

áreas que efetivamente são utilizadas para fins urbanos, além das que já estão 

comprometidas com o uso urbano futuro.” (PAIVA & NASCIMENTO, 1983, p. 8). 

De igual modo, Corrêa (2003) lembra que dentre os diferentes usos da terra 

definidores de áreas diversas do espaço da grande cidade capitalista, está aquele que se 

presta à reserva de futura expansão, portanto, também um fragmento do espaço urbano. 

O prefeito Zé Arnaldo, ao perceber a inviabilidade da concretização do ideal dos 

trabalhadores, pela esfera federal, elaborou um projeto de lei, em 28 de novembro de 1983, 

que passou pelo crivo da Câmara Municipal de Olinda, sendo aprovado por unanimidade. 

A ação do prefeito estava ancorada no aludido projeto João-de-Barro, não 

prescindindo, ainda, da análise do conteúdo da Lei n.º 6.766 (BRASIL, 1979), que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano. Conseqüentemente, em 05 de dezembro de 1983, é 

sancionada a Lei n.º 4.393 delimitando um zoneamento rural no município, como legitimação 

                                                 
10 Provavelmente, essa descrição realizada pelo INCRA, em 1980, quanto à presença de imóveis rurais 
no município estivesse atrelada ao desconhecimento da legislação urbanística, de 1973, ou à forma de 
uso e ocupação do solo. 
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do uso e apropriação do espaço pelos trabalhadores, em detrimento da especulação 

imobiliária. 

Portanto, este momento permitiu evidenciar que “a representação do espaço da Zona 

Rural de Olinda foi elaborada a partir de uma concepção de espaço, do ponto de vista 

científico e técnico, que atendia as táticas de preservação do meio ambiente” (SOUZA, 

2004). A partir daí, a área delimitada passou a estar subordinada a uma normatização, 

imposta pela municipalidade, corroborada, mais tarde, por instrumentos legais como a Lei 

Orgânica e o Plano Diretor. 

Com a criação da Zona Rural – compreendendo porções das propriedades do Forno 

da Cal, Fragoso e Santa Casa de Misericórdia, com cerca de 900 hectares – a prefeitura 

cuidou de instituir a Secretaria de Abastecimento de Olinda, sob a responsabilidade do 

engenheiro José Artur Padilha. 

Mesmo após a criação da Zona Rural, o INCRA ainda realizou um novo 

levantamento do uso do solo, acompanhado pela municipalidade e trabalhadores, o que 

permitiu a ratificação da área como rural. 

Inconformados com a situação jurídica da propriedade da terra, os trabalhadores 

ainda se reuniram, nos dias 17 e 24 de julho de 1984, no INCRA e na FIDEM, 

respectivamente, para reivindicarem a desapropriação do Forno da Cal e Fragoso, 

observando os aspectos social e ambiental do município (PREFEITURA Municipal de 

Olinda, 1984). 

No dia 21 de outubro de 1984, o prefeito Zé Arnaldo inaugura a Base Rural 

Margarida Alves, localizando-a no centro da Zona Rural. Sua implantação objetivava o apoio 

e a orientação técnica aos trabalhadores, cuidando melhorar a produção agropecuária 

(INAUGURADA Base de apoio à agricultura. Jornal do Commercio, 1984, p. 8). Na base, 

ainda foi instalada uma escola primária (Ensino Fundamental I) e, mais tarde, um posto de 

saúde. 

Na verdade, a assistência técnica às áreas de produção hortifrutigranjeiras, no 

tocante ao autoconsumo e ao abastecimento urbano, por meio das feiras livres, já era 

prevista no projeto João-de-Barro, como uma responsabilidade dos municípios que o 

implantasse em seus territórios. 

Porém, a criação da Zona Rural, a instituição da Secretaria de Abastecimento e a 

inauguração da base rural, não significariam o fim da luta dos trabalhadores, pois o(s) 

“proprietário(s)” prosseguiriam reclamando as terras. Mas, a intenção destes capitalistas, 

não impediu a elaboração de artigos e incisos, em favor da manutenção do zoneamento 
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rural, acordados com a Lei n.º 4.393/83, quando da promulgação da Lei Orgânica (1990) e 

da instituição do Plano Diretor (1997). 

Para citar exemplos, a Lei Orgânica enfatiza que “Art. 131 – O Município tem o dever 

de preservar e proteger a área rural existente, reconhecendo a atividade do pequeno 

produtor rural, ali existente, como indispensável à sua economia.” (PREFEITURA Municipal 

de Olinda, 1990). 

O Plano Diretor, instituído em 1997, em vias de substituição, também foi incisivo ao 

declarar no Capítulo I que: 

 “Art. 85 – São indicados, entre outros, alguns eixos econômicos 

sobre os quais o Poder Executivo concentrará esforços de 

articulação e de investimentos com os órgãos competentes da União 

e do Estado e a iniciativa privada: 

 (...) 

 V – atividades agrícolas especializadas.” (PREFEITURA 

Municipal de Olinda, 1997, p 27). 

Esse documento ainda permite vislumbrar a inserção da Zona Rural nas “áreas não 

urbanizáveis” (art. 11). Nela, o solo é compreendido de valor agrícola, com lotes de, no 

mínimo, dois hectares e uma infra-estrutura reduzida. 

Porém, ao mesmo tempo em que esses instrumentos promoviam a Zona Rural, no 

que se refere ao objetivo de sua criação e normatização da forma de uso do solo a ser 

gerenciado pelo poder público local, novas práticas espaciais contrariavam o que aí era 

exposto, evidenciando que “o que identifica a metrópole é a luta travada entre a contradição 

da forma consigo mesma e desta com seus conteúdos.” (ALFREDO, 2003, p. 48). 

Os percalços, evidenciados pela própria localização da Zona Rural – próxima ao 

município-núcleo da RMR –, fazem referência ao desafio pela sua manutenção. Inclusive, 

um dos limites estabelecidos ao zoneamento compreendia o trecho da II Perimetral 

Metropolitana, atualmente denominado de Avenida Senador Nilo Coelho (sentido NE-SO). 

Este trecho vem permitindo a implementação de novas práticas espaciais que não 

correspondem aos objetivos preconizados pela Prefeitura de Olinda. 

Esta situação tem sua origem no processo de comercialização das unidades 

agrícolas, por parte dos antigos trabalhadores, promovendo o aparecimento de loteamentos 

clandestinos. Estes se prestam à implantação de residências pela população de menor 
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recurso convivendo de forma aglomerada, como também de “condomínio”, relativamente 

sofisticado, por aquela mais abastada. 

Algumas residências de luxo são implantadas para a utilização em fins de semana e 

feriados ou como moradia fixa. Elas dispõem, muitas vezes, de uma área ampla e 

arborizada em seu entorno, apresentando, ainda, equipamentos para o lazer familiar, como 

campo de futebol e piscina, por exemplo. 

Há estabelecimentos que se organizam para atender a uma demanda de usuários 

que se destinam à Zona Rural, sobretudo no tempo livre, em busca do lazer programado. 

Para tanto, vêm implantando campos de futebol sofisticados, bares, pesque pague, etc. 

Outros serviços também podem ser aí encontrados como aqueles prestados por escritório 

de TV, cemitério parque, atividades religiosas, para citar apenas alguns exemplos. 

Para alguns estabelecimentos, essas práticas não significam o desaparecimento da 

atividade agropecuária. Pelo contrário, há uma incipiente inserção de técnicas modernas, 

possibilitadas por meio de financiamento bancário, que promovem a obtenção de uma maior 

produção voltada ao comércio olindense e a outros municípios da RMR. Não excluindo 

aqueles que ainda mantêm uma pequena produção de forma tradicional. 

Portanto, as novas práticas espaciais, aludidas anteriormente, são responsáveis pela 

inserção de novos conteúdos sociais que imprimem na paisagem da Zona Rural de Olinda 

outros objetos geográficos. Estes denunciam a “fragilidade” da gestão do poder público 

local, no tocante às políticas voltadas à atividade agropecuária para toda a área delimitada e 

à preservação ambiental, uma vez que a prefeitura declara ser a Zona Rural a última área 

“verde” indispensável ao município. 

Com essas mudanças percebe-se, também, a perda de influência do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Paulista e Olinda. Provavelmente, esta situação tenha estimulado 

o aparecimento da Associação dos Pequenos Produtores da Área Rural de Olinda 

(APARO). Esta foi fundada, em 1990, com o objetivo de lograr melhorias para a Zona Rural, 

no que se refere à infra-estrutura, apoio técnico e financiamento bancário para os projetos 

da produção agropecuária. Os associados correspondem aos novos moradores, aos antigos 

trabalhadores da terra ou, ainda, àqueles que pretendem possuir estabelecimento na área. 

Por conseguinte, dá-se a intensificação da fragmentação das antigas unidades 

agrícolas, da circulação de pessoas e mercadorias, apontando uma maior articulação desse 

espaço com outros da RMR, permitindo vislumbrar novas relações sociais e acumulação de 

outros tempos. 

Para exemplificar, pode-se frisar a modificação de uma pequena área localizada em 

uma antiga unidade agrícola que se prestava a simples “batida de peladas” entre os amigos 
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da redondeza. Atualmente, a pequena área se transformou em um campo de futebol 

sofisticado, permitindo a reprodução do capital investido pela família, quando no 

atendimento a usuários provenientes, inclusive da zona sul do Recife. Os amigos ainda 

existem, mas as relações entre eles foram alteradas, fazendo com que tenham que esperar 

pelo momento apropriado no qual o campo não esteja sendo utilizado por aqueles que 

pagaram pelo serviço oferecido. 

É interessante destacar que essas evidências apontam para as contradições do 

espaço, uma vez que, a Zona Rural foi criada para abrigar 

um modo de vida de trabalhadores que lutaram pela manutenção da 

atividade agropecuária. Vinte anos após sua criação, o processo 

sócio-espacial revela uma outra realidade: aquela da reprodução do 

espaço urbano, enquanto espaço da reprodução do capital. (SOUZA, 

2003). 

Os novos moradores, os usuários e a mão-de-obra empregada nos equipamentos de 

lazer e outros serviços e nas pequenas indústrias que para lá se dirigem revelam a inserção 

de um modo de vida diferente daquele dos antigos trabalhadores. Estes, conforme o 

exemplo citado anteriormente, também passam a ver e viver a Zona Rural de Olinda de 

forma diferente, como conseqüência do processo de reprodução do espaço urbano. 

Portanto, essas análises permitem afirmar que “no cotidiano urbano realizam-se 

todas as abstrações. Inclusive, o processo de valorização do espaço, enquanto abstração 

da forma mercadoria, realiza-se como abstração concreta, delimitando territórios.” 

(SEABRA, 2004, p. 185). 

Considerações finais 

Diante do exposto, pode-se inferir que a normatização estabelecida pelo poder 

público local não impediu o processo de reprodução do espaço urbano na Zona Rural, logo, 

não limitou o modo de vida urbano àquele espaço concebido para a manutenção de 

trabalhadores da terra, com vistas à preservação ambiental. 

Conseqüentemente, a inserção de novos tempos, por meio de outras práticas 

espaciais, promove o desmancho do tempo dos antigos trabalhadores em suas unidades 

agrícolas – manifestações concretas da espacialidade –, atribuindo ao zoneamento rural 

novas formas e conteúdos, embora ainda se mantenham os resíduos. 

A questão jurídica da propriedade da terra, até os dias atuais, não foi solucionada. 

Porém, as transações comerciais que envolvem os estabelecimentos, cujo processo de 

fragmentação é mais intenso que o de remembramento, apontam para o seu sentido 
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privado, ainda que todos os moradores sejam reconhecidos como posseiros pela 

municipalidade. 

Destarte, a Zona Rural de Olinda – um fragmento do espaço urbano da cidade – se 

reproduz como um espaço de contradições porque o modo de apropriação legitimado é 

capturado, cada vez mais, pelas tramas do mercado capitalista, isto é, intensificando valores 

de troca, em detrimento do uso, permitindo vislumbrar a desigualdade socioeconômica. 

Vale a pena destacar que o último documento substancial alusivo à Zona Rural de 

Olinda, em vias de ser sancionado pela prefeita, é aquele decorrente da revisão do Plano 

Diretor (2003/2004). Nele, o território municipal encontra-se dividido em 11 tipos de zonas. 

Dentre elas destaca-se a “Zona de Proteção Ambiental Especial (ZPAE). Aí a Zona Rural foi 

inserida (ZPAE 02) sob a mesma concepção de espaço, no que tange à conservação 

ambiental, “visando a melhoria da qualidade de vida da população local e também 

objetivando a proteção de sistemas ambientais frágeis” (PREFEITURA Municipal de Olinda, 

2004, p. 14). 

Neste processo, a Zona Rural será submetida a uma lei de “zoneamento ambiental-

econômico” que fixará normas de uso e ocupação observando-se as condições bióticas, 

hidrológicas, geológicas, urbanísticas, agrícolas, extrativistas e culturais. Para tanto, o 

referido documento é incisivo no que se refere à proibição de construção de novas 

edificações como também a ampliação das existentes “até que seja promulgada a lei sobre 

o zoneamento ambiental-econômico” (PREFEITURA de Olinda, 2004, p. 15). 

Este fato revela que a representação do espaço do poder público local – delimitando 

e qualificando, em 1983, um espaço de representação, no que se refere à insurreição do 

uso pela prática da atividade agropecuária na cidade –, vem sendo condicionada pelos 

novos espaços de representação que se constituíram ao longo dos anos, exigindo uma nova 

tática de preservação do meio ambiente, inclusive propondo nova delimitação à Zona Rural, 

reduzindo seu espaço físico. 

Atualmente, as áreas que estiveram inseridas na organização espacial da FASA, não 

incorporadas à Zona Rural, revelam um intenso processo de homogeneização, 

fragmentação e hierarquização, criando novos territórios no urbano. No entanto, ainda que 

com menos intensidade, a Zona Rural não se encontra alijada desse processo, embora a 

municipalidade demonstre seus anseios em mantê-la por meio do discurso da preservação 

do meio ambiente, um símbolo que permite sua delimitação legal. 
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