






Este texto foi elaborado por Marcelo Teles de Mendonça, facilitador do I Mó-

dulo do Curso Formação de Gestores Sociais em Direitos Humanos, com base 

nas entrevistas realizadas com antigos moradores da comunidade Entra Apulso, 

pelos(as) educandos(as) do curso promovido pelo Cendhec. Os entrevistadores 

foram Adriana dos Santos Oliveira, Ana Lúcia Carneiro da Silva, Andréa Lúcia 

da Silva, Antônia Maria da Costa, Carlos Batista  Weinmann, Carla  Aurelina  

dos Santos, Cláudia Maria Ferreira, Cleide Maria da Silva, Edivânia Gomes, 

Edson José dos Santos, Elvis da Silva Barbosa, Edvanilson da Silva, Flávia Barros 

do Nascimento, Glauce Maria Souza da Silva, Helena Antônia da Silva, Joselma 

Maria de Moura, Josilene Bernardo da Silva, Lúcia Maria de Souza Nascimento, 

Maria de Lourdes da Silva, Marinalva Maria dos Santos Melo, Rafaelle  Maria da 

Silva, Rosa Maria de Souza, Rosângela Rodrigues da Silva, Sandra Valéria da Sil-

va, Taline Cristina da Silva,Tatiana Barbosa,Vera Lúcia Barros da Silva e  Wallace 

Pereira Cunha.
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O Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social (Cendhec) é uma Organização Não-Governamental 
fundada em 2 de novembro de 1989. Constitui-se em um  centro de promoção e defesa dos direitos humanos,  
tendo  como eixo  de suas ações a defesa jurídico-social 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 a cidadania. 

O Cendhec tem como política institucional a sistematização das experiências sócio-pedagógicas, materializa-
das na publicação da Coleção Cadernos do Cendhec. A cartilha “Entra Apulso: uma breve história” é o volume 
13, resultado da experiência junto à comunidade, a partir do desenvolvimento do curso Formação de Gestores 
Sociais em Direitos Humanos, no período de fevereiro a junho de 2002, em razão da execução do projeto Comu-
nidade de Aprendizagem: autogestão dos direitos humanos e qualidade de vida, apoiado pelo Movimento Leigo 
Latino-Americano (MLAL).

A comunidade do Entra Apulso é acompanhada pelo Cendhec desde 1997, através do projeto Direito à Cidade, 
que atua na mobilização social  para a garantia do direito  à moradia a partir de instrumentos jurídicos necessá-
rios, e no fortalecimento de grupos sociais para a implementação de seu plano urbanístico. Como estratégia de 
ação, o Cendhec vem  integrando ações dos projetos Comunidade de Aprendizagem e Direito à Cidade, poten-
cializando esforços  na perspectiva de mudanças concretas na realidade das famílias desta comunidade. 

Esta cartilha é resultado do esforço daqueles que fizeram parte do curso (educandos e  educandas, facilitadores, 
coordenadores e técnicos dos dois projetos) reconstruindo a história da comunidade, ressaltando sua resistência, 
há mais de 50 anos, em torno da luta pela legalização da posse da terra, pelas melhorias na infraestrutura urba-
na e pelos direitos sociais desta comunidade legalmente reconhecida pelo município como Zeis - Zona Especial 
de Interesse Social, que expressa a realidade social, econômica, política e cultural das mais de 500 ocupações 
espontâneas existentes na cidade do Recife. O processo de organização e resistência da comunidade Entra 
Apulso é marcado por  avanços e retrocessos ao longo de sua história. Hoje, a comunidade conta com mais 
instrumentos de fortalecimento de sua luta - a sistematização de suas vivências e o resgate da identidade social 
da comunidade a partir dos depoimentos de moradores artífices da sua  história.
“Entra Apulso: uma breve história” é, na verdade, o retrato de várias histórias e da luta cotidiana pela garantia 
dos direitos em torno de uma vida melhor.
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 A comunidade Entra Apulso é uma das mais de qui-
nhentas espalhadas por toda a cidade do Recife. Muitos dos 
agrupamentos populares que têm se formado no Recife, a 
partir da ocupação de espaços ociosos, sejam públicos ou 
particulares, possuem uma característica peculiar que é a 
determinação de seus moradores em se manter nestes terre-
nos. Não interessa apenas conseguir um lugar para morar, 
mas é importante se manter naquele local conquistado, o 
que leva os moradores a resistir às tentativas da troca daque-
le lugar de moradia por outros, mesmo que estes já conte-
nham alguma infraestrutura. Isso porque, e aí temos uma 
outra característica de muitas das ocupações populares do 



6 Entra Apulso: um breve histórico

Recife que se encontram em áreas nobres da cidade, garan-
te que os pobres ali residentes possam se beneficiar, de uma 
maneira ou de outra, da riqueza que existe em seu entorno. 
Trabalho, transporte e até lazer são mais facilmente encon-
trados ao se transpor fronteiras entre o lado pobre e o lado 
rico.
 

“Entra a Pulso” data de 1950 e é um exemplo típico 
dessas ocupações existentes no Recife. Encravada 

no bairro nobre de Boa Viagem, há muito vem 
resistindo contra a especulação imobiliária 

e a vizinhança incomodada, que cer-
tamente muito gostariam de ver os 

moradores desta comunidade bem 
longe de seus prédios e casas. 

A transformação da comunidade 
em Zona Especial de Interesse 
Social (1987) facilitou a luta dos 
moradores por permanecerem 
na área ocupada, uma vez que a 
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ocupação passou a ser regulamentada por um diploma legal 
específico, que é a Lei do Prezeis ou Plano de Regulamenta-
ção das Zonas Especiais de Interesse Social. Um dos pontos 
interessantes dessa lei é que esta dificulta a especulação 
imobiliária, uma vez que limita em no máximo dois andares 
as edificações que possam ser erguidas na Zeis.

Foi inclusive essa “teimosia” em se manter no lugar que 
escolheram para morar que deu origem ao nome da comu-
nidade. Na mitologia grega, na Odisséia, Penélope desman-
chava seus bordados à noite, para voltar a fazê-los durante 
o dia, como forma de adiar um novo casamento, até que 
seu amado Ulisses estivesse de volta. Com os moradores da 
Entra Apulso acontecia justamente o contrário. Eles constru-
íam seus barracos durante à noite, sendo estes derrubados 
durante o dia pela polícia e por fiscais da prefeitura. Então 
eles tornavam a construí-los durante a noite. Diziam que iam 
“entrar a pulso” - e por Entra Apulso o nome foi ficando.

“Se não pode vencer o inimigo, o melhor é tentar conviver 
com ele”. Esse parece ter sido o caminho escolhido pelos 
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abastados habitantes do en-
torno da comunidade Entra 
Apulso. A abertura da Rua 
Visconde de Jequitinhonha é 
um exemplo de negociação 
entre o lado rico e o lado 
pobre de Boa viagem. A 
construção dessa via era do 
interesse do Shopping Center 
Recife, o que implicaria na 
remoção de alguns barracos 
da comunidade.

A comunidade organizada 
reuniu-se diversas vezes com 
a direção do shopping e da 
prefeitura, até que ficou de-
cidido que a rua seria aberta 
e os moradores removidos 
para terrenos adquiridos pelo 
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shopping na própria área da comunidade (suas casas seriam 
construídas em alvenaria). Ainda em troca, a prefeitura se 
comprometia em transformar a comunidade em uma Zona 
Especial de Interesse Social. 

O Shopping Center Recife, os comerciantes e os moradores 
de Boa Viagem também são parceiros em ações desenvol-
vidas na comunidade, como por exemplo a Creche Nossa 
Senhora da Boa Viagem, que hoje atende a uma média 
de 103 crianças da comunidade, na faixa etária de zero a 
seis anos. Os entra-apulsenses, no entanto, “dormem com 
um olho aberto e outro fechado”, pois sabem que qualquer 
descuido pode resultar na expulsão daquela área nobre tão 
cobiçada pela especulação imobiliária. Todos lembram da 
comunidade Mata Sete e de como os moradores acabaram 
perdendo seus barracos para a especulação imobiliária. A 
Mata Sete surgiu antes da Entra Apulso, mas não conseguiu 
resistir e muitos dos seus moradores foram os primeiros que 
chegaram ao terreno onde hoje se encontra a Entra Apulso, 
dando origem à nova comunidade. 



Como em toda ocupação recente,  no começo as coisas não 
foram nada fáceis para os moradores da Entra Apulso. Não 
existia luz elétrica, água encanada, nem calçamento. A luz 
elétrica, a princípio, foi trazida pelos próprios moradores, 
através de gambiarras, distribuída para cada vizinho mais 
próximo até que a Celpe veio fazer uma vistoria na área e 
instalou os primeiros postes. 

Já com a água foi mais complicado. A princípio era preciso 
acordar muito cedo para ir buscar água em dois chafarizes 
que ainda existiam no que restava da Mata Sete. Quando o 
dinheiro estava curto, o jeito era fazer uma “cotinha” e pagar 
o cigarro dos vigias das construções próximas, que deixavam 
os moradores pegar um pouco da água. Um fato que ainda 
hoje é lembrado na comunidade foi a morte do Sr. Paulo, 
dono de um dos chafarizes. “Seu Paulo” foi morto com uma 
foiçada após uma discussão, por colocar pessoas conhecidas 
para retirar água sem ficar nas filas. Em determinada época 
foi perfurado um poço na comunidade, por ordem do Go-
verno do Estado, que facilitou muito a vida dos moradores. 
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Sem manutenção, entretanto, 
a bomba quebrou e o poço 
deixou de derramar água até os 
dias de hoje.

Já o transporte não era um pro-
blema tão grande, pois existia 
em abundância apesar de não 
ser  muito perto da comuni-
dade. Com a construção do 
Shopping Recife, no entanto, 
os ônibus fizeram um terminal 
bem próximo à Entra Apulso. 
Para estudar, as crianças e os 
jovens da comunidade só con-
tavam, a princípio, com duas 
escolas - a Escola Leão, situ-
ada na Av. Domingos Ferreira 
e mantida pelo Lions Clube; e 
a Escola Sargento Camargo, 





situada mais distante, na Rua Antônio Falcão. Posteriormente, já na área da comunidade, 
foram construídas a Escola Estadual Inalda Spinelli e a Escola Municipal Abílio Gomes. O 
nome Abílio Gomes foi em homenagem a um antigo morador da Entra Apulso (um dos 
primeiros a organizar a população para lutar contra as tentativas de expulsão da área). 

Hoje a Entra Apulso já conta com o serviço de um posto de saúde, que foi construído pela 
prefeitura em 1987. Os moradores mais religiosos, entretanto, ressentem-se da falta de 
uma igreja. A princípio, as missas eram realizadas na associação de moradores, mas por 
conta de problemas com o presidente da entidade estas deixaram de acontecer. 

Nem tudo era penoso no início da ocupação da Entra Apulso. As crianças se divertiam 
pegando os caranguejos que se aventuravam em deixar suas tocas nos manguezais. Os 
moradores mais antigos ainda lembram da beleza que era o manguezal engolido por “car-
radas e mais carradas” de terra, para dar lugar ao Shopping Center Recife. No mangue 
era possível pescar ou mesmo caçar pequenas aves, como galinhas d’água, para comple-
mentar a alimentação da família. A natureza mais uma vez perdeu espaço para o poder 
econômico. 

Moradores mais antigos costumam contar, com um misto de respeito e desconfiança, uma 
história sobrenatural relacionada à área hoje ocupada pelo Shopping Recife. Nos idos 
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de 1960, existia naquele local um sítio com muitas fruteiras 
rodeado pelo manguezal. No centro do terreno existia uma 
casa-grande muito bonita, que vivia fechada e, ao que pare-
ce, pertencia a estrangeiros. Um certo dia, uma família resol-
veu ocupar a casa mas não tardou muito a sair, pois a mes-
ma, disseram seus moradores, era malassombrada. À noite, 
quando todos estavam dormindo, costumavam acordar 
ouvindo as panelas cair sem que ninguém estivesse mexendo 
nelas. Quando essa família deixou o local, veio outra e ocu-
pou a casa. Em certa noite, um dos integrantes daquela fa-
mília escutou uma voz que lhe disse: “Cava em tal lugar que 
tu vai encontrar uma botija de ouro, mas só retira a botija 
com o sangue de sete irmãos”. Esse morador da casa, então, 
foi e cavou no local que lhe havia sido indicado encontrando 
uma botija cheia de moedas. Em seguida, não fechou a cova 
aberta. Procurou sete pintos que haviam nascido, sangrou os 
mesmos e despejou seu sangue no buraco aberto, junto com 
algumas moedas. Depois desse fato a família sumiu e nin-
guém nunca mais ouviu falar dela.   
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A associação de moradores da 
Entra Apulso surgiu quando o 
Shopping Center Recife come-
çou a ser construído. Foi nessa 
época que o interesse pelo terre-
no ocupado pela comunidade au-
mentou. Os moradores começaram a 
sentir a necessidade de se organizar 
e foi aí que resolveram criar a asso-
ciação de moradores. Tiveram um 
papel importante nesse processo a 
Igreja de Boa Viagem, através da 
Sra. Rosilda Silva Moura e do Sr. Abílio 
Gomes, que posteriormente viria a ser home-
nageado com a colocação de seu nome em uma das 
escolas da comunidade. A instalação da creche também se deu à Sra. Rosilda, que ainda 
hoje despende boa parte de seu tempo com a administração desta creche, sendo por isso 
bastante querida e respeitada por todos na comunidade. 
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Os problemas da Entra Apulso ainda hoje são muitos e os 3.726 (Diagnóstico da Zeis 
Entra Apulso - URB, 2001) moradores apontam como principais a violência e a falta de 
saneamento básico. Apesar dos problemas, a comunidade Entra Apulso também apresen-
ta riquezas como grupos de dança, música ou capoeira. Sua principal riqueza, no entanto, 
é seu próprio povo, que vem durante toda a história resistindo às tentativas de desocupa-
ção da área. Hoje, mais uma vez essa riqueza se expressa a partir de um novo grupo que 
se formou da experiência do Curso Formação de Gestores Socais em Direitos Humanos 
– Cendhec, para organizar e mobilizar a comunidade no sentido de conquistar dias melho-
res para todos os moradores: o Grupo Ação, que reúne pessoas das mais diversas faixas 
etárias comprometidas com os interesses da comunidade, e que certamente vai dar muitos 
bons frutos.
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