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Resumo 

 

A ocupação de terrenos relativos às áreas de cais tem posto movimentos sociais e 

empreiteiras em lados opostos de uma discussão. É sobre o discurso jornalístico acerca 

desse tipo de conflito ambiental, mais precisamente daquele entre o grupo Direitos 

Urbanos e o Consórcio Novo Recife pela área remanescente do Cais José Estelita, que 

nos interessa nesse trabalho. O objetivo é o de analisar quais atores balizam a destinação 

do Cais nas reportagens do portal JCOnline acerca do assunto. Utilizamos como 

dispositivo teórico-metodológico, a Análise de Discurso Pecheutiana. Refletimos que, 

na falta de moradores ou de uma territorialização do espaço por tais atores sociais, a 

cultura pernambucana e a memória da Cidade assumem esse lugar e são utilizados como 

justificativa para as destinações propostas tanto por ativistas como pelas empreiteiras.  
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Corpo do trabalho 

 

Dentre os muitos ideais de uma vida perfeita veiculados cotidianamente pelas 

mídias, repetem-se as referências à realização do “sonho da casa própria”. Esta já se 

tornou expressão de uso corrente, sendo, inclusive, plataforma política presidencial nos 

últimos anos. Porém, com um déficit habitacional ultrapassando os 6 milhões de 

moradias (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2014), o país ainda está distante de 

permitir que essa aspiração seja real para boa parte de sua população. Se faltam 

moradias, por outro lado, não se pode dizer o mesmo de território. O Brasil é um país de 

dimensões continentais e ainda mantém-se como uma nação próspera em áreas 

improdutivas concentradas em poucas famílias. Tais contradições presentes num país de 

latifúndios e favelas repercutem: de Norte a Sul do país multiplicam-se os conflitos pela 

ocupação de territórios.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Geografias da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda em Comunicação e Informação no PPGCOM/UFRGS. Membro dos Grupos de Pesquisa Jornalismo 

Ambiental (CNPq/UFRGS) e Televisão e Audiências (CNPq/PUCRS/UFRGS) email: eutalita@gmail.com 
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Se pensar neste tipo de embate nos remetia somente aos ambientes rurais, 

atualmente, é preciso, também, observar o meio urbano, onde grandes corporações têm 

conformado seus próprios latifúndios, decidindo o futuro de famílias ou de cidades 

inteiras com base nas suas estratégias de mercado. Com a diminuição de terrenos livres 

nas grandes cidades, a especulação imobiliária se lança sobre imóveis antigos, terrenos 

desocupados ou, até mesmo, sobre áreas de ocupação desordenada ou, ainda, de 

proteção ambiental. Tais investidas não estão livres de movimentos de resistência, que 

buscam nas características do local ou na identidade de seus habitantes os álibis para a 

sua manutenção. Para tanto, estes seguem no contrafluxo dos discursos vigentes, 

focados no acúmulo e na apropriação dos bens naturais, lutando por outro olhar sobre a 

ocupação do espaço.  

Neste sentido, se uma série de conflitos tem surgido no Brasil ao longo dos últimos 

anos, também se pode falar de um considerável número de movimentos sociais 

interessados nessas causas. Os grandes eventos sediados no Brasil, por exemplo, e suas 

consequentes demolições e desapropriações, foram motores de uma série de 

movimentos que se ergueram na tentativa de discutir os modos de ocupação urbana 

vigentes no país e a política do Brasil com respeito aos moradores das áreas que são 

alvo de especulação imobiliária. Falava-se no peso das desapropriações como 

apagamento da história destas pessoas, como negação de suas identidades constituídas 

sobre aqueles territórios.  

Porém, há outros embates relacionados à terra ocorrendo no Brasil sem que 

exatamente haja moradores em risco. Trata-se dos terrenos remanescentes das áreas de 

Cais, muitos dos quais em desuso há décadas. São armazéns, galpões e extensos espaços 

não construídos, localizados nas frentes de rios ou lagos, nos quais não há habitantes. 

Sobre estes, as construtoras têm lançado seus olhares cobiçosos, com apoio 

governamental e de boa parte da sociedade. Emergem como contrapeso nesta discussão 

movimentos sociais, em sua maioria formados por ambientalistas, jovens universitários 

e por uma classe média intelectualizada, que assumem o direito à cidade como pauta 

primordial deste século. Porém, esbarram uma questão que à primeira vista pode soar 

incongruente: boa parte dos que lutam por uma destinação mais coerente destes espaços 

nunca tiveram com eles experiências empíricas. Não podem recorrer às suas 

identidades, às suas materialidades ou às suas vivências para justificar a necessidade de 

repensar a destinação indicada para estes lugares. Aos olhos desatentos pode, inclusive, 
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parecer utopia. Para preencher de credibilidade o argumento, é preciso, então, que os 

movimentos apelem a outros parâmetros que justifiquem uma mirada distinta para o 

futuro daquele ambiente.  

Portanto, nesta situação incorre o objetivo deste artigo. Considerando que os 

terrenos de cais são vagos e não é possível apelar à identidade de moradores para a sua 

constituição, propomo-nos a refletir sobre que ator(es) assumem essa lacuna nas 

discussões sobre o terreno no Jornalismo. Para tanto, ateremo-nos às reportagens 

publicadas pelo portal JC Online, do Jornal do Commercio, desde a primeira menção ao 

projeto Novo Recife, que prevê requalificação da área do Cais José Estelita, em 

Pernambuco. Este como vanguarda nessa discussão no país e que tem servido de 

espelho para a atuação de movimentos noutros tantos outros conflitos semelhantes e o 

JC Online por se tratar da ramificação digital do principal jornal do Estado3.  

 

Caminhando pelo Cais 

Confluência de cinco dos principais rios pernambucanos, a Bacia do Pina, 

importante estuário e um dos mais importantes cartões postais do Recife, se oferece 

como vista, hoje, ao longo de pelo menos um quilômetro de suas margens, a um passeio 

público pouco utilizado pela proximidade de uma via de alta velocidade e a um extenso 

muro, do qual consegue-se apenas visualizar os telhados de velhos armazéns. A área do 

Cais José Estelita, a construção por trás do muro, tem mais de 100 mil metros quadrados 

e conta com um pátio ferroviário tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional4, e uma série de galpões remanescentes da época do auge da 

exportação de açúcar em Pernambuco. Está localizada no bairro de São José, entre o 

centro histórico do Recife e um dos seus bairros mais nobres, Boa Viagem.  

Espólio da antiga Rede Ferroviária Federal, o terreno foi leiloado pela Caixa 

Econômica e arrematado, em 2008, por um consórcio de construtoras denominado Novo 

                                                 
3 Conforme seu Mídia Kit, disponível em  

<http://comercialjc.jconline.ne10.uol.com.br/webpainel/visao/pdfs/4cb441d06f5e62abb7ff.pdf> , o Jornal do 

Commercio, que circula desde 1919, dispõe de  357 mil leitores, tendo as assinaturas a maior repercussão no total de 

consumidores. Embora não informe o número de page views ou de quaisquer outros números restritos à participação 

digital, afirma que esta, em conjunto com a impressa, representa uma circulação média de 39 mil exemplares diários 

(Maio/17) . Cabe destacar que o veículo faz parte do Grupo JCPM, do qual também faz parte o Shopping RioMar, 

situado nas proximidades do Cais e que provavelmente se beneficiaria com a construção do empreendimento citado. 
4 Desde maio de 2007, é atribuição do Iphan receber e administrar os bens móveis e imóveis oriundos da RFFSA. 

Assim, desde locomotivas, vagões, até documentos, maquinários e os próprios galpões e terrenos do espólio da 

RFFSA passam, após avaliação de equipe técnica do Iphan, a ser geridos pela instituição. Conforme a Lista do 

Patrimônio Cultural Ferroviário, no qual constam inserções até 2015, o Recife conta com terreno, armazém, galpão, 

estação ferroviária, entre outros bens tombados. A lista pode ser acessada em 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista_patrimonio_cultural_ferrovi%C3%A1rio_dez_2015.pdf  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista_patrimonio_cultural_ferrovi%C3%A1rio_dez_2015.pdf
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Recife, que propôs a construção de 12 torres de 40 andares cada, entre hotéis, 

residenciais e empresariais. Por certo, a frente de água, a localização privilegiada e a 

pouca disponibilidade de espaços excedentes para a construção de moradias para as 

classes mais abastadas no Recife direcionou os olhares para a Bacia do Pina e o Cais 

José Estelita. Porém, a compra não esteve livre, como dissemos, de uma contraofensiva. 

Surgido, em 2012, do interesse de um grupo de colegas de participar ativamente das 

decisões que interferem na vida social recifense, refletindo sobre alternativas ao modelo 

de cidade proposto por sua administração, o grupo Direitos Urbanos passou a centrar 

suas discussões principalmente em impedir que as iniciativas públicas ou privadas 

atentem contra o futuro do Recife. Participam do movimento  

“(...) pessoas bastante qualificadas de diversas áreas, com diferentes graus de 

experiência no setor privado ou nos governos, pessoas que aliam o conhecimento 

técnico com preocupação ética e social. O grupo é um lugar de intensa 

interdisciplinaridade, um lugar onde arquitetos e engenheiros conversam com 

sociólogos e filósofos e operadores do Direito interagem com artistas plásticos e 

cineastas. (DIREITOS URBANOS, documento eletrônico, 2012) 

 

Tomados pela abrangência da causa, postularam a necessidade de planejamento 

urbano, participação popular e questionaram a omissão do poder publico em relação ao 

Projeto Novo Recife, que ali começava a se delinear. Desta movimentação surge o 

#OcupeEstelita, uma das ações do grupo Direitos Urbanos e que tem feito o papel de 

destacar os efeitos danosos da possível construção de torres de até 40 andares às 

margens da Bacia do Pina. Foi por meio de sua atuação que o debate sobre a ocupação 

do terreno do Cais José Estelita ganhou espaço nos jornais locais, regionais, nacionais e 

internacionais. Para entender este caminho, convém citarmos pesquisa anterior.  

Na verdade, uma série de micro-acontecimentos conformam a questão da ocupação 

do terreno do Cais José Estelita desde a sua aquisição pelo consórcio. Em movimento 

recente de aproximação com o assunto5, propusemo-nos a desenhar uma linha do tempo 

capaz de nos apontar os momentos em que este assunto irrompeu na narrativa 

jornalística, assumindo tais circunstâncias como marcos para tratar desta questão. Isto 

porque admitimos a importância do jornalismo, enquanto fórum público, no 

agendamento de questões que são do interesse público, e por meio do qual as 

comunidades são estimuladas a refletir sobre os problemas que lhes afligem 

                                                 
5 Trata-se de artigo intitulado “De armazéns a espigões: o embate entre construtoras e movimentos sociais pelo direito 

ao Cais José Estelita, em Pernambuco”, apresentado no III Congreso de Estudios Poscoloniales em Buenos Aires, 

Argentina. 
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(KOVACH; ROSENSTIEL, 2004). O jornalismo tem, ainda, uma autoridade que é 

socialmente concedida para participar ativamente na construção da agenda, da realidade 

e dos valores que circulam socialmente (MIGUEL, 2009). Ao jornalista, “sujeito capaz 

de narrar e de interpretar os acontecimentos, de evidenciar a pluralidade de discursos da 

sociedade e de inscrever o homem em seu tempo” (BENETTI, FREITAS, 2015. p. 9), 

cabe mediar o processo de reconstrução daquilo que aconteceu, por meio do qual a 

sociedade pode compreender a si mesma. 

 Após a análise de todas as reportagens publicadas pelo portal JCOnline desde a 

primeira citação ao projeto Novo Recife, o que aconteceu em março de 2012, chegamos 

a cinco pontos principais sobre o assunto, com os quais passamos a trabalhar. A saber: o 

leilão da área; a primeira audiência pública sobre o projeto, na qual é criado o grupo 

Direitos Urbanos, que tem feito o contraponto ao discurso do consórcio; a ocupação do 

terreno por manifestantes contrários à sua demolição; a reintegração de posse da área, 

com o uso de forte aparato policial; e a anulação do leilão. Desde a publicação deste 

trabalho, não houve significativas modificações, tendo a justiça mantido a anulação do 

leilão na sentença mais recente, publicada no Diário Oficial em junho de 2016.  

Esta aproximação com os discursos jornalísticos sobre o assunto já nos permitiu 

entrever que havia uma necessidade das forças favoráveis à requalificação da área nos 

moldes do projeto do consórcio de demonstrar i) aptidão para decidir os rumos daquele 

espaço, sempre lido como vazio, destituído de identidade e ii) a necessidade de uma 

construção no terreno que desse conta desse abandono. 

Sabemos que todo discurso é construído por outros já ditos e responde a alguém. 

Assim, ao voltar a estas reportagens na nossa tentativa de reconstruir as condições de 

produção discursivas, por meio das quais podemos responder ao nosso interesse de 

pesquisa, percebemos que tais forças, representadas pelos dizeres do próprio consórcio, 

de algumas instituições de planejamento urbano e de parte da classe política envolvida, 

além de moradores das comunidades do entorno, buscavam desqualificar o discurso dos 

manifestantes de várias formas, a fim de anular seus argumentos perante os leitores do 

JCOnline.  

Recortamos, para fins de análise, sequências discursivas que nos permitem fazer 

tais inferências à luz da Análise de Discurso francesa, tal como proposta por Pêcheux  

(1988), dispositivo teórico-metodológico ao qual recorremos para enxergar o texto para 

além de sua superfície. Voltamo-nos à sua opacidade, ao que pode ser inferido com base 
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nas suas condições de produção e existência, não com qualquer interesse em interpretá-

lo, pois sabemos impossível, mas a refletir sobre ele como dotado de sentidos 

(ORLANDI, 2001). Assim, após leitura de todas as inserções publicadas pelo portal - 

um total de 198 publicações - delas destacamos algumas que nos podem ser úteis na 

compreensão desta construção discursiva. Destas, colhemos Sequências Discursivas, a 

que chamaremos SD, e às quais numeraremos em ordem de disposição neste trabalho. 

Subsequentemente ao nosso gesto de leitura, as SDs receberam destaques, que são as 

marcas discursivas que nos apontam para sentidos presentes no texto.  

Na SD1, que leremos adiante, teremos aspas do secretário de Desenvolvimento e 

Planejamento Urbano do Recife, fonte de uma reportagem acerca do Projeto Novo 

Recife.  

 
SD1: “(...)existem grupos que "desde sempre foram contra qualquer tipo de 

construção e ocupação naquele território", o que é debatido pela Prefeitura. "Nós 

temos uma opinião contrária. Pensamos que aquela área do Recife precisa ser 

revitalizada, evidentemente seguindo critérios que sejam sustentáveis e que garantam 

qualidade de vida para todos os cidadãos, mas não podemos permitir que a cidade 

continue num estado de degradação", explicou. 

 

A fala do político deixa entrever que os integrantes do movimento são contrários a 

qualquer tipo de intervenção na área do Cais, como também assume que a prefeitura é 

contrária aos protestantes, ao enfatizar que têm pontos de vista antagônicos. Ocorre que 

o movimento em questão não se coloca em posição defensiva em relação à ocupação do 

Cais, como o secretário faz parecer. Noutras inserções é possível ler a proposta do 

#OcupeEstelita - movimento nascido dentro do Direitos Urbanos e tendo como foco as 

ações no Cais - e nela estão descritas suas críticas à proposta do Novo Recife, tais como 

a inexistência de relação entre o projeto e o entorno, a parca compensação ambiental, os 

impactos não calculados de um complexo daquele nível na Bacia do Pina, dentre outros. 

Já na SD2, trazemos fragmento de reportagem acerca de uma audiência pública na 

qual se encontraram moradores de comunidades próximas ao terreno vazio do Cais e 

manifestantes do movimento #OcupeEstelita, 

SD2: Com os ânimos acirrados, os moradores presentes à audiência diziam que não 

eram representados pelo Ocupe Estelita. “É preciso envolver as quatro comunidades 

que vivem nessa área (Coque, Coelhos, Joana Bezerra e Cabanga) na discussão e não 

apenas o movimento de rico Ocupe Estelita”, disse, ao microfone, Renê Guedes, da 

comunidade do Coque. “Esse debate sobre a cidade só existe por causa do Ocupe 

Estelita”, reivindicava Leonardo Cisneiros, representante do Direitos Urbanos. 
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Nesta sequência, percebemos sujeitos que parecem completamente estranhos uns 

aos outros, o que nos deixa entrever o que diz Rodrigues (2015, p.35), ao afirmar que 

“há uma experiência de rua própria de cada comunidade de fala, anterior à experiência 

pessoal que cada um de nós vai armazenando ao longo da vida e que a torna possível”. 

Cada qual naturalizou a existência daquele terreno de uma forma. Do lado dos 

moradores das comunidades pobres que sobrevivem nas imediações do grande terreno, 

atentos ao que pode sobrar-lhes com a construção do complexo, o que mais pesa é a 

necessidade da sobrevivência, do ganha-pão. Para eles, os “ricos” do movimento podem 

se dar ao luxo de brigar para que haja outro tipo de construção ali, pois daquele lugar 

não dependem para viver. Tentam interferir num lugar no qual não habitam, com o qual 

não têm qualquer relação de dependência, mas deixam de refletir junto com aqueles que 

provavelmente seriam os primeiros impactados. Parecem querer pensar por eles sem 

permitir-lhes refletir por si sós.  

Porque lutar por lazer se aqueles moradores precisam de comida? Porque enfrentar 

polícia para alcançar mais destinação pública do terreno, quando falta saneamento 

básico, educação, água, saúde para os habitantes dos arrabaldes, que poderiam ser 

beneficiados com as contrapartidas sociais exigidas pelo município ao consórcio? Como 

explicar sobre tais contradições para as pessoas em situação de vulnerabilidade social? 

Quando os representantes do movimento dizem, como destacado na sequência, que são 

os responsáveis por agendar o debate, será que tomam para si, também, toda a agência 

em relação aos próximos passos? E como fazer isso pensando na cidade e 

desconsiderando parte dela?  

Tal incompatibilidade ganha espaço no discurso jornalístico sobre o assunto. 

Vejamos a SD a seguir, recortada de reportagem sobre terreno próximo ao Cais, no qual 

há um processo de favelização. 

SD3: A exemplo do que aconteceu no Cais, o dono do terreno – a Ferrovia 

Transnordestina Logística, que tem concessão da União para explorar a área – 

pleiteia na Justiça a remoção dos ocupantes. De diferente mesmo só o motivo da 

resistência de quem ainda está lá: um lugar para morar. 

Como dissemos, todo discurso é resposta a outro já dito. Não há um discurso 

primário puro, senão um apanhado de novos dizeres constituídos a partir de condições 

específicas de produção, inscritos historicamente e, por isso, respondendo às dinâmicas 

de sua época. Ao descrever a ocupação daquele terreno, o jornalista remete à memória 

da ocupação do Cais pelos manifestantes, mas faz questão de admitir a existência de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

uma diferença importante: não se trata de lutar por uma utopia, por um sonho de cidade 

ou por um lugar de lazer - possibilidades no discurso do movimento #OcupeEstelita. 

Trata-se, sim, de resistir para se ter onde viver. Os “ricos” que lutaram do outro lado da 

linha do trem têm um lugar para voltar após serem expulsos dali pela polícia. Seus 

“vizinhos” não.  

 Ao que nos parece, esse embate é muito representativo da situação encontrada pelo 

movimento social ao tentar defender uma nova mirada para a cidade: mesmo os 

moradores das cercanias, que provavelmente não desfrutarão da bela vista às margens 

do rio - senão pelas janelas de seus subempregos, caso realmente existam - também os 

veem como entraves. E o seu discurso acadêmico e “classe média” não consegue 

alcançar lugares que o capital imobiliário atende com facilidade. Mesmo que somente 

para a reprodução do estado das coisas. Com relação ao consórcio, ele pouco ou nunca é 

trazido em citações diretas nas publicações de JC Online, senão sob o formato de nota. 

O recorte de uma destas forma a SD3.  

 

SD4: O consórcio também informa que as futuras atividades comerciais vão gerar 

2,5 mil empregos na área que hoje “encontra-se bastante degradada e subutilizada”. 

 

SD5: O Consórcio acredita que a obra é importante para a cidade e durante a 

construção do empreendimento vai gerar cerca de 24 mil empregos diretos e 

indiretos, além de dois mil fixos com o final da obra. 

 

SD6: Os críticos da iniciativa apontam prejuízo à memória nacional e o aspecto 

segregador do projeto, uma vez que o terreno de 105 mil metros quadrados (m²), 

localizado em área histórica e considerado importante cartão-postal da capital 

pernambucana, passará a ser propriedade da iniciativa privada. Parte dos moradores 

da cidade, no entanto, é favorável a que o Poder Público dê nova destinação ao 

local, que afirmam estar abandonado e reunir criminosos e usuários de drogas. 

 

É perceptível que em boa parte das discussões relacionadas à apropriação de 

territórios recorre-se aos moradores e à sua identidade para pleitear uma perenidade da 

ocupação. Assim foi no Rio de Janeiro, com a Vila Autódromo, por exemplo, ou com a 

Aldeia Maracanã. Porém, em áreas de terreno vago, ao que parece, a população do 

entorno, que provavelmente não tem com aquele lugar alguma relação que seja da 

ordem dos afetos - lembremos que o cais está de costas para a cidade e não há uma 

ligação, uma vivência daquelas pessoas em relação ao espaço - acaba funcionando como 

impulsionadora desses projetos destrutivos. Acalentados por discursos atrativos, como 

os veiculados nas SDs 4 e 5, com a sugestão de que haverá empregos, os habitantes 

daquela periferia, que têm mão de obra a oferecer, defendem o projeto.  
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Há, ainda, conforme a SD6, o discurso do medo. O espaço abandonado é lido como 

lugar de violência. Território de criminosos e usuários de drogas, escórias sociais. Se é 

para permanecer assim, então, porque não permitir a construção dos espigões, que 

gerarão empregos e resguardarão a segurança da vizinhança? É sabido que não é isso 

que deve acontecer. Porém, o que se vislumbra nos discursos do movimento social 

dentro das reportagens analisadas é que ele não sabe/pode angariar a simpatia dos 

moradores do entorno da área mantendo-se em seu pedestal universitário. É preciso 

apelar a outras imagens, táticas e a outros atores para se sustentar e para alcançar 

reconhecimento midiático, por meio do qual poderá, então, alcançar, pelo menos, o 

apreço de outros setores da sociedade. E porque acreditamos que do discurso midiático 

se pode construir esta empatia? 

 Admitimos que o movimento de construção da memória discursiva se dá a partir da 

narrativa. Partimos de Rodrigues (2014) para refletir sobre o movimento mnemônico 

como um caminhar sobre as rugas marcadas na superfície outrora lisas das ruas. É o 

reconhecimento do corpo em referência a algo que lhe é exterior, embora esteja nele 

inscrito. A rua se inscreve no corpo, é por ele sentido. Entendemos que essa sensação 

não somente pode ser constituída na flâneurie, mas também na mediação de outros 

atores. Propomos que o jornalismo tem a potencialidade de marcar esses sulcos, por 

meio de sua construção narrativa. Se o movimento social aponta para a existência de um 

lugar, é o jornalismo que o assevera, legitima, materializa. Essa crença popular no 

jornalismo como lugar de verdade, admite que não se trata de uma obra de ficção ou 

mera criação, mas a narração da verdade dos fatos. Uma vez assumida como real, o 

lugar pode ser reconhecido, tornado marca e vivido como território. Com ele pode-se ter 

memórias.  

Quanto ao Cais, entendemos que ele é reproduzido como um terreno vago. Não é 

um lugar, mas um espaço. Não se pode estar, somente passar. Assim, as memórias sobre 

ele, hoje, são do que já existiu ou de uma expectativa do que pode ser. Não há sulcos 

partilhados por essa geração. Assim, a memória discursiva construída pelo Jornalismo 

em relação a ele pode ter uma força maior, porque não é preciso um acontecimento que 

quebre com o que já está cristalizado. O que se sabe dele é que existe. Mas ali não está. 

É aquilo a que Rodrigues (2015) descreveu como sendo uma rua sem verdadeira 

espessura mnésica. Assim os atores seguem em disputa para desenhar seu lugar, seja 
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como espigões, como cabide de empregos ou como local de uso coletivo com a 

preservação do seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico 

O caráter vazio dos espaços remanescentes das antigas áreas da época da 

industrialização no centro das cidades permite a estes tornarem-se espaço de 

expectativas. A falta de uso evoca, de certa maneira, a potencialidade, a promessa. É o 

que aponta Solà-Morales (1995), para quem os “terrain vague” permanecem como 

resíduos nos quais a memória do que existiu predomina sobre a memória do presente e 

são tratados com desafeto em relação ao restante da cidade.  

“Estes lugares estranhos existem a parte dos circuitos efetivos da cidade e de suas 

estruturas produtivas. Do ponto de vista econômico, áreas industriais, estações de 

trem, portos, bairros residenciais de risco, e lugares contaminados estão onde a 

cidade não mais está. Margens não incorporadas, ilhas com interiores ausentes de 

atividades, fracassos, áreas não-habitadas, não-seguras, não-produtivas. (SOLÀ-

MORALES, 1995) 

 

A rápida transformação do espaço urbano vivenciada nos últimos anos, 

especialmente em relação às áreas industriais nos centros históricos, tem garantido ainda 

mais essa ideia de que tais lugares são vacantes, não dotados de valor e, portanto, 

mercadorias disponíveis. Freire (2015) afirma que estes lugares são considerados 

“reservas de espaços urbanos” e muitas vezes lidos como vazios da cidade e, portanto, 

são alvo de projetos de reestruturação urbana orientados pelo interesse do capital 

imobiliário, “que comumente desconsideram os atributos constituintes destes espaços - 

testemunhos materiais e imateriais da ocupação humana em um tempo e espaço -, 

negando, contudo, a própria história do lugar” (FREIRE, 2015). 

Para que o vazio do Cais possa ser vislumbrado em sua potencialidade histórica e 

cultural, entendemos, é preciso que ele seja visto como território, não mais como 

espaço. É preciso que os moradores do entorno ou a população da cidade o enxerguem 

como parte de sua aldeia, de sua terra. Para que um lugar conforme-se em território 

(RAFESTIN, 1993) é necessário que, por uma perspectiva egocêntrica, diferentes atores 

enxerguem as malhas, redes e nós que o conformam como parte de si. Tais perspectivas 

não se dão de maneira homogênea ou uniforme. As tessituras dos olhares se chocam, se 

sobrepõem, causando importantes conflitos. O território visto pelos integrantes do 

Movimento #OcupeEstelita não é o mesmo que aquele lido pelos moradores das 

comunidades pobres do entorno. Por isso, vislumbramos, uma das estratégias utilizadas 

pelo movimento para se aproximar destes e de outros atores é o convite para partilhar 

vivências, visualidades e, porque não, territorialidades, durante os momentos de 
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ocupação. Para de Certeau (2012), os lugares vividos são como presenças de ausências, 

aos quais nos ligamos pelas lembranças. Assim, só é possível falar de lugar quando ele 

nos povoa de recordações.  

 

“Os lugares são histórias fragmentárias e isoladas em si, dos passeados roubados à 

legibilidade por outro, tempos empilhados que podem se desdobrar, mas que estão ali 

antes como histórias à espera e permanecem no estado de quebra-cabeças, enigmas, 

enfim simbolizações enquistadas na dor ou prazer do corpo. “Gosto muito de estar 

aqui!” é uma prática do espaço este bem-estar tranquilo sobre a linguagem onde se 

traça, um instante, como um clarão” (De Certeau, 2012, p. 176)  

 

Os shows, saraus e encontros poéticos que convidaram a população a conhecer o 

lado de dentro dos muros do cais, e que foram midiatizados como acontecimentos 

culturais - não mais como símbolos de ofensiva criminalizada - são a demonstração de 

que o #OcupeEstelita precisou recorrer à Cultura pernambucana para manter erguidos 

os armazéns, permitindo assim que os visitantes pudessem povoar a si mesmos de 

lembranças daquele lugar . A violência policial foi substituída nas reportagens por 

longas passagens de artistas reconhecidos nacionalmente defendendo a importância do 

movimento e ligando seus nomes a ele. 

 

SD7 Milhares de pessoas de todas as idades estiveram neste domingo no terreno da 

antiga RFFSA, participando dos eventos de apoio ao movimento Ocupe Estelita.(...) 

O público participou de vários eventos culturais, ao longo do dia. Entre as atrações 

estavam shows de artistas como Karina Buhr e Siba. Os dois adotaram a bandeira da 

revisão do projeto aprovado pela Prefeitura do Recife para aquele local. 

 

Conforme a SD7, é possível admitir que houve grande adesão à causa. Se antes 

havia espaço somente aos que não se sentiam representados pelo movimento, os eventos 

culturais puderam aproximar a população dos manifestantes, bem como de fazê-los 

apoiar a causa. Não é claro que os milhares de frequentadores da atividade eram - 

sequer alguns - moradores dos arrabaldes. Talvez estes não tenham tomado parte da 

festa, não é possível saber. Porém, o discurso da reportagem em questão deixa entrever 

que, para que a luta alcançasse reconhecimento, foi preciso aderir a outras táticas, dentre 

as quais a construção de novas rugas no terreno do Cais com a ocupação daquele 

espaço. Vivenciado, sentido, percebido como parte de sua experiência empírica, parece 

mais fácil que a população queira adotar outra destinação aquele espaço que não a 

construção de várias torres nas quais provavelmente pouquíssimas daquelas pessoas 

pudessem visualizar a Bacia do Pina.  
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SD8: “A gente está muito feliz com tudo isso. Representa a adesão popular à causa 

e mostra que esse espaço tem vocação natural para receber as pessoas, para o uso 

coletivo. Mostra que o movimento não acontece apenas na internet e que há a 

ocupação na vida real também”, considerou Chico Ludermir, integrante de um dos 

grupos que fazem parte do Ocupe Estelita. 

 

Na SD8, um dos integrantes do movimento fala exatamente disso: houve uma 

estratégia acertada de mostrar à população que sempre esteve apartada daquele espaço 

que ali há um lugar que pode ser também seu. Esta “vocação” à que ele se refere é 

exatamente este atrativo. Não seriam, então, somente armazéns por onde se 

amontoavam sacas de açúcar ou um pátio por onde passava o trem. Mas um lugar em 

que se pode caminhar, viver o Recife e apelar à potencialidade de tornar-se um local de 

uso coletivo, como o que fizeram naqueles dias de atividades culturais. Ali houve a 

construção de um reconhecimento daquelas pessoas em relação ao lugar. Reportado 

pelo Jornalismo, é possível que outras pessoas que não tiveram com o Cais qualquer 

experiência semelhante queiram tê-la. Com isso, percebemos que é a cultura 

pernambucana o ator capaz de transformar aquele espaço em território. Ela age sobre 

ele, a ele dá identidade e por meio dele permite a visualização da cidade que era e a 

potencialidade da cidade que virá.  

Sobre a cidade antiga, aliás, é preciso que se destaque que o apelo à memória 

também é fundamental nessa manutenção do terreno vacante. Várias são as reportagens 

em que, tanto o consórcio como os movimentos apelam à memória - seja do pátio 

ferroviário, dos próprios armazéns ou até mesmo do bairro de São José, importante sítio 

histórico, para justificar suas proposições para a área.  

 

SD 9  “É um atentado à memória e à identidade da cidade", disse o arquiteto e 

professor da Universidade Federal de Pernambuco Tomaz Lapa, numa referência ao 

patrimônio ferroviário. 

SD 10 “Nossa ideia é doar o equipamento (um tanque de melaço) ao Iphan, que 

poderá dar um destino cultural ao espaço”, detalha Cunha Lima (responsável técnico 

pelo projeto Novo Recife). Outra área a ser recuperada é a dos armazéns hoje 

localizados próximos ao Viaduto das Cinco Pontas. O conjunto vai ser entregue à 

Prefeitura do Recife e poderá abrigar um mercado, uma escola e até o museu 

ferroviário.  

SD 11 O Iphan considera que as atividades devem ser feitas com cautela, por conta 

dos bens arqueológicos da área. O instituto também pede a apresentação de 

documentação suficiente para "garantir a proteção dos registros referentes à produção 

de conhecimento sobre a área em questão. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

As SDs anteriores nos apontam para a utilização, por vários dos atores envolvidos 

na questão, de um aceno à memória para justificar seus argumentos para a área. O 

movimento social considera que há um atentado à memória e à identidade do Recife. E 

roga por estes ao pedir que seja repensada a ocupação da área. O consórcio responde a 

esse discurso assumindo o papel de preservação, definindo fragmentos do (já 

fragmentado) tecido do Cais para a transformação em equipamento cultural, de modo 

que possa ser ressignificado, já noutra circunstância - que função teria um tonel de 

melaço entre 12 torres de 40 andares, sendo este tonel não antes conhecido? Evocaria 

uma memória? Seria uma evocação do território como palimpsesto? Já o Iphan, que 

gere a área, recorre aos bens arqueológicos presentes no Cais para fundamentar seu 

discurso acerca da questão. Com isso, entendemos que a memória é suficientemente 

forte como identificação do lugar e da cidade, ao ponto de todos os atores envolvidos, 

em seus lugares de fala, recorrerem a ela para justificar seus posicionamentos perante a 

requalificação do terreno vacante. 

 Pela impossibilidade do Capital Imobiliário, neste caso, de sustentar o discurso de 

preservador da memória sem incorrer em fracassos, como o de preservar uma parede, 

um tonel ou coisa semelhante - ao passo que destrói 100 mil metros quadrados de 

Patrimônio Histórico - e chamar isso de manutenção da cultura, parece que aí reside 

outra muleta utilizada pelo movimento na semeadura de sua luta. Do modo como 

entendemos, o par Cultura e Memória ocupam o Cais bem antes do Direitos Urbanos e 

provavelmente o ocupará bem depois da especulação imobiliária, pois é por meio deles 

que o lugar ganha significado e responde à sociedade. Não como vago, não como 

inutilizado, não como lugar de bandidos ou de usuários de drogas. Mas como 

lembrança, como símbolo e como expectativa. E é a isso que o movimento social tem 

recorrido para justificar seus atos e para sustentar seus argumentos perante o 

Jornalismo. 

 

Algumas considerações 

Seguimos neste caminho de desvendar alguns dos passos do jornalismo na 

constituição do conflito ambiental referente ao Cais José Estelita. Considerando que há, 

ainda, pouco material disponível, partimos de trabalhos anteriores, os atualizando e 

lendo o objeto empírico de outro modo, completando lacunas. Neste artigo, buscamos 
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entender quais os atores que territorializam o terreno do Cais José Estelita na falta de 

moradores ou da possibilidade de se perambular livremente por suas áreas, 

considerando que este se encontra fechado há muitos anos e que não há experiência 

empírica entre os moradores da cidade e aquele espaço desde então.  

Portanto, recorremos a 198 reportagens publicadas pelo JC Online, braço digital do 

maior jornal pernambucano, o Jornal do Commercio. Percebemos o acionamento da 

Cultura e a Memória da cidade e do lugar como construtores de uma identidade 

recifense. Por meio disto é possível que as pessoas que nunca puderam vivenciar o dia a 

dia do Cais ou que sequer sabem o que há por trás dos muros repensem aquele espaço 

como possibilidade, como expectativa do que pode ser. E querer vivê-lo em realidade, 

não somente por trás de vidros ou cortinas dos grandes espigões, mas como parte de si. 
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