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A maneira como nossa imaginação 
individual e coletiva funciona é, portanto, 
crucial para definir o trabalho da 
urbanização. A reflexão crítica sobre 
nosso imaginário envolve todavia tanto 
enfrentar o utopismo oculto como 
ressuscitá-lo a fim de agir como arquitetos 
de nosso próprio destino em vez de como 
‘impotentes marionetes’ dos mundos 
institucionais e imaginativos que 
habitamos. 

 (Harvey, 2004, p. 195) 



RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado tem como finalidade analisar e propor reflexões sobre 
alguns elementos e práticas que marcam o processo de produção do espaço urbano 
na cidade do Recife, na primeira década do século XXI especialmente em uma Zona 
Especial de Interesse Social (ZEIS). Os grandes empreendimentos comerciais, 
imobiliários e de mobilidade urbana, associados às intervenções públicas e privadas 
que “satelizam” ou dão suporte à existência e construção do Complexo Centro de 
Compras denominado Shopping RioMar, põem em evidência o objeto deste 
trabalho, que é a ZEIS Pina/Encanta Moça, localizada na zona sul da cidade, 
especificamente no bairro do Pina, cuja existência remete ao ano de 1983. Realizou-
se um percurso histórico a fim de dar conta das formas de apropriação e uso do 
espaço ao longo da história de mudanças na relação sociedade e natureza, 
observando a reorientação para uso do território tendo em vista o modo de produção 
capitalista. Na perspectiva da produção social do espaço, esse recorte territorial 
reflete com intensidade e dinamismo as disputas, e relações de poder. A hipótese 
trabalhada é que no Recife estaria ocorrendo um processo de desenvolvimento 
geográfico desigual, concorrendo para tal, as convergências observadas,no mínimo, 
entre duas faces da mesma moeda: i) de um lado, na relação Estado-Mercado 
quanto aos procedimentos de planejamento e gestão da cidade, o que confere à 
governança local uma filiação ideológica e gerencial do tipo empreendedorismo 
urbano e, ii) de outro lado, as divergências político-operacionais nos modos 
institucionais da participação entre representações populares, esferas públicas e a 
própria população do Pina, em face da operação urbana levada a cabo na ZEIS em 
favor da construção do Shopping RioMar. Sendo assim, cada agente tem seu olhar 
estratégico e também tático sobre a cidade, transformando-a e usando-a segundo os 
respectivos interesses, forjando parâmetros que garantam a reprodução do capital. 
Trata-se do valor de troca que reorienta o próprio Ser existente, que passa a ser um 
usuário/consumidor, dadas as suas condições econômicas. No âmbito dos grupos 
de representações políticas e participação social, a análise foca-se nos principais 
desafios e contradições encontradas nas condições atuais de crescimento 
econômico e reconfigurações socioespaciais, e dos limites da participação social. 
 
Palavras-chave: Capital. Mercado. Estado. Participação social. Território.



ABSTRACT 

 

This masters dissertation aims to analyze and propose reflections regarding 
elements and practices that mark the process of production of urban space in the city 
of Recife, in the first decade of the XXI century especially in a Special Zone of Social 
Interest (ZEIS). Large commercial , real estate and urban mobility projects associated 
with public and private interventions that support the existence and construction of 
the complex called Shopping Centre Shopping RioMar , highlight the object of this 
work is the ZEIS Pina/Encanta Moça, located in south of the city , specifically in the 
Pina district, whose existence refers to the year 1983. The dissertation conducts  a 
historical journey in order to account for the forms of appropriation and use of space 
throughout the history of changes in the relationship between society and nature, 
observing the shift to use of the territory for the capitalist mode of production. From 
the perspective of the social production of space , this territorial acquisition  reflects  
the intensity and dynamism of power relations. The working hypothesis is that Recife 
is experiencing a process of uneven geographical development , contributing to such 
convergences observed at least between two sides of the same coin: i ) on one hand, 
the state - market relationship for the procedures for planning and management of 
the city , gives the local governance and managerial ideological affiliation of urban 
entrepreneurialism ii ) or conversely, the political and operational differences in 
institutional modes of participation between popular representations , public spheres 
and the Pina’s own population in face of urban operation carried out in ZEIS in favor 
of the construction of Shopping RioMar . As such, each agent has its strategic and 
tactical vision of the city, transforming and using it according to their respective 
interests forging parameters that ensure the reproduction of capital. This is the 
exchange value that reorients the existing being itself, which becomes a user / 
consumer, given their economic conditions. Within the groups of political 
representation and social participation, the analysis focuses on the key challenges 
and contradictions found in the current conditions of economic growth and socio-
spatial reconfigurations , and the limits of social participation. 

 
 
 
Keywords: Capital. Market. State. Social participation. Territory. 



RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como objetivo analizar y proponer algunas reflexiones sobre los 
elementos y prácticas que marcan el proceso de producción del espacio urbano en 
la ciudad de Recife, en la primera década del siglo XXI , específicamente en la Zona 
Especial de Interés Social (ZEIS). Los grandes proyectos comerciales, inmobiliarios 
y de movilidad urbana asociados a las intervenciones públicas y privadas 
que proyectan o soportan la existencia y la construcción del complejo denominado 
Centro Comercial Shopping RioMar, ponen en evidencia el objeto de este trabajo 
que es la ZEIS Pina/Encanta Moça, situado al sur de la ciudad, concretamente en el 
barrio Pina, cuya existencia remite al año 1983. Se realizó un recorrido histórico con 
el fin de dar cuenta de las formas de apropiación y utilización del espacio a lo largo 
de la historia, de los cambios en la relación sociedad naturaleza, observando la 
reorientación del uso del territorio en el modo de producción capitalista. Bajo la 
perspectiva de la producción social del espacio, este recorte territorial refleja con 
intensidad y dinamismo las disputas y relaciones de poder. La hipótesis de partida 
es que en Recife está ocurriendo un proceso de desarrollo geográfico desigual en la 
que convergen dos caras de la misma moneda: i) la relación Estado – mercado en 
cuanto a los procedimientos de planeación y gestión de la ciudad, lo que confiere a 
la gobernanza local una filiación ideológica y gerencial sobre el tipo de 
emprendimiento urbano; ii) las divergencias político-operacionales en los modos 
institucionales de la participación entre representaciones populares, esferas públicas 
y la propia población del barrio Pina, en la fase de operación urbana llevada a cabo 
en la ZEIS a favor de la construcción del centro comercial Rio Mar. Siendo así, cada 
agente tiene su propia mirada estratégica y también táctica sobre la ciudad, 
transformándola y usándola según sus respectivos intereses, forjando parámetros 
que garantizan la reproducción del capital. Se trata del valor de cambio que reorienta 
el propio Ser convirtiéndolo en usuario/consumidor según sus condiciones 
económicas. En el ámbito de las representaciones políticas y participación social, el 
análisis se enfoca en los principales desafíos y contradicciones encontradas en las 
condiciones actuales de crecimiento y reconfiguraciones socio-espaciales, y de los 
límites de la participación social. 
 
Palabras clave: Capital. Mercado. Estado. Participación social. Territorio. 
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INTRODUÇÃO 

 

OBJETO DO ESTUDO 

 

Esta dissertação tem como principal discussão o processo de reconfiguração 

socioespacial no entorno da Zona Especial de Interesse Social do PINA/Encanta 

Moça (Recife, PE),1 tendo como foco de análise, o processo de construção do 

empreendimento comercial Shopping RioMar e três torres empresariais que também 

compõem o empreendimento (Figura 1), observando os rebatimentos sociais, 

econômicos e ambientais nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).  

 

Figura 1 – Localização da área de estudo 
 
O círculo azul corresponde à localização do empreendimento comercial 
Shopping RioMar e complexo de torres; em vermelho, localização 
da ZEIS Pina/Encanta Moça  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google Earth, 2014 
Nota: Os limites aqui colocados seguiram a orientação da Lei de Uso e Ocupação 
do Solo (LUOS) da Cidade do Recife, Anexo 13: Descrição literal dos limites das zonas, 
30/1/1997. 
 

                                                           
1
 Chama-se a atenção ao nome da ZEIS que alguns líderes identificam como ZEIS Pina/Bode ou 
ZEIS Bode/Encanta Moça. Para este estudo, adota-se ZEIS Pina/Encanta Moça como descrita na 
Luos (RECIFE, 1983). 
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O empreendimento revela a perspectiva da produção do espaço no 

capitalismo refletindo a eficácia da produção imobiliária, a partir do qual se visualiza 

um forte processo de elitização do território e consolida o mercado imobiliário 

naquele território, sendo possível observar a transformação da paisagem geográfica 

do capital (HARVEY, 2005). De outro modo, também reafirma as desigualdades 

socioespaciais historicamente estabelecidas e já presentes no território.  

Somar-se-ão à presente discussão as relações estabelecidas entre os 

agentes de produção do espaço urbano, destacando a sinergia política e econômica 

entre o Estado e o mercado. Compreendendo o território como resultado das 

relações objetivas e subjetivas sobre ele, a análise também focará os processos de 

participação social, chamando a atenção para os desafios e as contradições que 

marcam as lutas comunitárias no momento histórico estudado. Este ponto é 

demasiadamente pertinente, tendo em vista que, diante dos processos de 

transformação do território, a participação social em defesa de um projeto político 

contra-hegemônico pode ser uma forma de garantir o reconhecimento das diversas 

territorialidades por meio da resistência comunitária. 

A discussão aqui é apenas uma perspectiva, um olhar sobre o momento 

estudado, uma vez que o crescimento econômico da cidade do Recife coloca alguns 

outros desafios que esta dissertação não conseguirá alcançar dada a tamanha 

complexidade que é estudar um processo em pleno curso, que envolve outros 

territórios da cidade, bem como outros agentes e interesses. Sendo assim, a leitura 

desta dissertação deverá levar em consideração o momento histórico estudado, ou 

seja, o período 2009-2013. Esta investigação também contemplará outras 

intervenções em curso na área do entorno imediato e também de influência do 

Shopping, uma vez que, a despeito de se apresentarem como isoladas, colaboram 

para entendimento da lógica do capital em movimento no recorte espacial da 

pesquisa. Esse movimento busca revelar alguns dos artifícios de fragmentação 

estratégica, que deixa velada a perspectiva de crescimento econômico, uma cidade 

do e para o capital. 

Este trabalho realiza um exercício dissertativo de compreensão analítica das 

formas de apropriação do território por parte de grupos econômicos imobiliários, 

tendo em vista os interesses dos agentes de produção do espaço urbano, por um 

lado, e, por outro, os fragmentos de lutas residuais ou não existentes nas condições 

atuais de crescimento econômico da cidade do Recife. A pesquisa foi idealizada 
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desde a experiência vivenciada pelo trabalho com movimentos sociais e ONGs na 

perspectiva de Direitos Humanos, Moradia e Direito à Cidade. À medida que foram 

amadurecendo essas experiências na atuação em territórios marcados pelas 

desigualdades sociais, econômicas, ambientais, com formas precárias de vida na 

Região Metropolitana do Recife, novas inquietações surgiram. Dentre elas, as 

provocadas pelas formas de resistência, arte, cultura, lazer, outras formas de 

vivenciar a cidade, em especial nos territórios localizados nas áreas de morro e de 

mangues à margem de bairros de maior valor imobiliário especulativo. Nesse 

sentido, cabe frisar as experiências nos territórios da zona norte da cidade do Recife, 

tais como Nova Descoberta, Vasco da Gama, Burity, Alto do Refúgio e Brejo da 

Guabiraba.  

Foi precisamente em 2008, ao integrar a equipe do Gabinete de Assessoria 

Jurídica às Organizações Populares (Gajop), que essas inquietações se 

multiplicaram por meio das discussões induzidas pela Associação Brasileira de 

Organizações não Governamentais (Abong). Em meio a tantos debates, emergira o 

tema, hoje recorrente, da crise dos e nos movimentos sociais e organizações não 

governamentais (ONG), recolocando o debate sobre a identidade, objetivos e 

finalidades desses grupos e organizações diante dos atuais problemas políticos 

internos e externos do país. 

Ainda em 2008, por meio do Gajop, a atuação ampliou-se para outros bairros 

de Recife: Santo Amaro, Brasilit, Pina, Boa Viagem e Ibura. Com o trabalho de 

formação política e participação social realizado com os líderes comunitários desses 

territórios, foi possível ter um contato mais intenso com algumas outras contradições 

que ainda inquietam a perspectiva utópica e, em alguma medida, maniqueísta a 

partir da qual, os movimentos sociais e ONGs representariam o canal da esperança 

diante de tantas violações.  

No conjunto desses bairros onde estava atuando, por dos movimentos 

sociais, emergiu com mais intensidade o interesse pelo bairro do Pina. Um bairro 

dotado de uma marca cultural e histórica muito emblemática na formação urbana da 

costa recifense. Situado entre rios e mar, entre palafitas, casa de pescadores, 

pequenos comércios e edificações de elevado e moderno padrão econômico, e 

principalmente cortado por importantes eixos de circulação metropolitana.  

Uma porção emergente dos manguezais passava nesses anos de 2008 e 

2009 a ser alvo de interesse imobiliário e de empreendimentos urbanos de grande
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envergadura como o Shopping RioMar e seu complexo empresarial2 e a Via 

Mangue,3 por conseguinte, pela execução das obras. A inquietação assumia papel 

cada vez mais insurgente e a indignação movia a pesquisadora para analisar na 

academia essas experiências vivenciadas e por viver quanto ao desdobramento dos 

fatos, em especial como as comunidades existentes nesse território reagiriam – 

como, com a ajuda de quem – diante desses empreendimentos.  

Outras questões pontuavam as reflexões à medida que, especialmente as 

obras do complexo empresarial e do Shopping RioMar e a construção de uma via 

alternativa chamada Rio Mangue, iam saindo do papel para se materializar. 

Essas duas grandes obras causaram expectativas diversas, e logo alguns 

movimentos e reações começaram a ser observados, contudo com traços muito 

tímidos, ou seja, contrariamente ao sempre ilustrado na história dos movimentos 

sociais; além disso, sem maior repercussão. Em meio a tudo isso, emergia com 

grande força o mito da chegada finalmente do progresso e a globalização no Pina.  

Absorvido e disseminado por alguns líderes e pessoas influentes da 

comunidade, esse discurso da chegada do ansiado progresso para o bairro – 

sempre considerado marginal ao bairro de Boa Viagem4 e até mesmo de Brasília 

Teimosa5 – supostamente colaborou para o quadro de baixa e quase inexpressiva 

resistência (Figura 2). 

                                                           
2
  O empreendimento conta com 2 blocos, o primeiro, Shopping RioMar, com uma área construída de 
295.000 m². O segundo bloco, corresponde a três torres empresariais com área total construída de 
98.572.55 m². Na seção 2.2, Shopping RioMar: Recife ganhou um presente?, apresentam-se  mais 
detalhes sobre o empreendimento. 

3
  Obra pública com pretensão de resolver o problema de mobilidade urbana da zona sul da cidade 
com a criação aproximadamente 4,5 quilômetros de extensão. A via passa por dentro da ZEIS do 
Pina. 

4
 Um dos bairros mais privilegiados de Recife, pela localização ao longo do Oceano Atlântico, beira- 
mar do Recife. Consequentemente, com exceção das áreas ZEIS (Borborema, Entra Apulso, Ilha do 
Destino), o bairro que tem 122.922 habitantes é hegemonicamente composto pela população com 
uma média de rendimento domiciliar mensal de 7 mil reais e escolarizada. 

5
 Tem sua história marcada pela resistência social, luta pela moradia e permanência da população 
naquela localidade, história que referencia o próprio nome. É na maior parte uma área ZEIS 
urbanizada, sendo também alvo de constantes investidas do capital imobiliário local. Tem uma 
população geral de 18.334  habitantes, com uma média de rendimento mensal de R$ 1.220,00. 
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Figura 2 – Localização da área de estudo em relação à Boa Viagem e Brasília 
Teimosa  
Lado esquerdo da imagem, em amarelo, marcação do início do bairro de Boa 
Viagem, lado esquerdo, em lilás, marcação de início do bairro de Brasília Teimosa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Google Earth, 2014 

 

Ao iniciar as reflexões e ainda no trabalho de campo, daquele período inicial e 

até hoje, o que mais chamava a atenção era a ausência de problematização sobre a 

drástica transformação que ocorreria em curto espaço de tempo; o que pairava no ar 

era o discurso forte de que finalmente o Pina ia crescer, ia modernizar-se. Com a 

concretização das duas obras, as promessas de empregos e moradias populares 

ganharam força e, mais uma vez, a problemática da especulação imobiliária que já 

estava em curso não entrava em discussão na agenda dos grupos comunitários ali 

presentes. Algumas resistências residuais por parte de alguns moradores eram 

encontradas, mas nada que efetivamente tomasse corpo diante da transformação 

territorial já sentida. 

Em 2010 e 2011, com as obras realizando-se a todo vapor, surgiram algumas 

tentativas de dialogar mais profundamente sobre o processo em curso, entretanto, a 

complexidade do enredo assumiu magnitude que extrapolava os caminhos de 

mobilização até então experienciados.  

As Operações Urbanas Consorciadas, assim definidas no artigo 169 do Plano 

Diretor,6 “[...] o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 

municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 

                                                           
6
  Plano Diretor da Cidade, documento elaborado com ampla participação de movimentos sociais, 
universidades, ONGs e, nos últimos anos, ganhou o interesse de grupos empresariais e imobiliários. 
Ao longo do estudo, as Operações Urbanas serão conceituadas e destacadas, visto que sua 
materialização é de fundamental sustentação para investimentos públicos e privados em 
determinados territórios da cidade. 
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investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental” (RECIFE, 

2008), convergem e aceleram os processos de transformações dos territórios outrora 

desvalorizados pelo capital imobiliário e comercial e será um ponto importante de 

discussão ao longo do estudo. 

Atinge-se um ponto em que o somatório de contradições, indignações, dentre 

outras confrontações nesse sentido, tomaram conta das reflexões, restando o 

exercício de transformar a perplexidade em estudo na tentativa de compreender a 

trama7 que envolve o poder econômico sobre os territórios. 

As hipóteses sobre esse quadro de fragilidade no exercício democrático e da 

força do capital imobiliário remetem a várias vertentes. Talvez a mais forte dentre 

elas repouse na esfera econômica e política do estado de Pernambuco na atual 

conjuntura. 

Nesse contexto, o estado de Pernambuco apresenta uma agenda econômica 

que ultrapassa as barreiras regionais e se destaca como um dos estados que mais 

crescem economicamente em todo o país, registrando crescimento no Produto 

Interno Bruto (PIB), impulsionado pelas grandes indústrias e pelo setor imobiliário. 

Especialmente na capital, tem-se registrado também taxas de crescimento 

significativas e um reaquecimento do setor imobiliário, especialmente nas áreas 

centrais da cidade. Esse crescimento da economia gera festejos por parte das 

gestões públicas, municipal e estadual e, por meio dos aparelhos ideológicos 

promotores de consensos, a exemplo dos meios de comunicação. Passa também a 

ser festejado por parte significativa da população. 

Esse momento de pleno crescimento econômico tem sua expressão mais 

factual na realização de grandes obras mediante investimentos públicos e privados, 

sendo preponderantes os investimentos privados em parceria com a gestão pública 

municipal e estadual. O crescimento econômico aparece como a grande salvação, 

resultando, assim, em uma gama de consensos que garante um campo 

supostamente marcado por conformidades diante dos dilemas, desafios e das 

contradições provocadas pela produção do espaço no modo de produção capitalista. 

                                                           
7
 Aqui, utiliza-se a palavra trama por analogia ao que realmente se trata: conjunto de filos e 
emaranhados. Para o que se quer chamar a atenção, apresenta-se a trama como um conjunto de 
interesses em jogo, e dado o seu contexto de entrelaçamento, torna esta análise desafiadora e 
complexa. 
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É nesse contexto de ebulição econômica, consensos e dissensos que surge 

uma constelação de fatores, dando início ao exercício de transformação da 

perplexidade em ação reflexiva transformada, inicialmente, no projeto de pesquisa, 

cujo resultado é esta dissertação que reflete sobre essa constelação de fatores, 

sejam eles: a articulação estado-mercado no processo de produção do espaço 

urbano; a exiguidade de áreas dotadas de infraestrutura colocam às áreas ZEIS8 em 

risco, em razão da flexibilização da legislação e negociações realizadas entre estado 

e mercado; as transformações socioespaciais já em curso fazem parte de um projeto 

articulado e já definido, cuja tônica é dada pelos interesses privados; o grau de 

aceitação da gestão estadual e as taxas de crescimento econômico garantem 

legitimidade aos projetos e às ações em curso no estado, consequentemente no 

Recife.  

Outro fator destacado concerne aos processos de fragmentação que 

desafiam o exercício democrático histórico das lutas sociais, cujo momento atual 

marcado por algumas conquistas no que diz respeito, principalmente, a moradia, 

desafia o campo político da reforma urbana a não perder de vista a disputa pela 

questão fundiária que acompanha a história do Brasil. Nesse mesmo caminho, 

destaca-se que o meio ambiente se encontra em xeque, o que outrora era tido como 

elemento de valorização e preservação hoje se transforma em mercadoria, e tem 

sua supressão legitimada, a exemplo do mangue, em prol do discurso de interesse 

social.  

Desse modo, a hipótese apresentada é que, no Recife, estaria ocorrendo um 

processo de desenvolvimento geográfico desigual (HARVEY, 2005), concorrendo 

favoravelmente para tal, as convergências observadas de um lado, na relação 

estado-mercado quanto aos procedimentos de planejamento e gestão da cidade, o 

que confere à governança local uma filiação ideológica e gerencial do tipo 

empreendedorismo urbano (HARVEY, 2005); de outro lado, as divergências político-

operacionais nos modos institucionais da participação entre representações 

populares, esferas públicas e a própria população do Pina em face das intervenções 

públicas e privadas levadas a cabo na ZEIS e no entorno, a exemplo do Shopping 

RioMar. 

                                                           
8
 Zonas Especiais de Interesse Social, criadas em 1983 pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, que 
instituiu o Zoneamento da Cidade em: Zonas Residenciais, Zonas Industriais, Zonas Verdes, Zonas 
Múltiplas, Zonas Institucionais e Zonas Especiais – “essas subdivididas em Zonas Especiais de 
Preservação e Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEIS” (ALVES, 2005, p. 5). 
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Muito embora se trate de uma gama de reflexões a serem realizadas, todas 

elas se relacionam, encontram-se imbricadas no processo de configuração 

socioespacial do território do Pina. Desse modo, este estudo analisou esses 

elementos tentando fugir da perspectiva maniqueísta, contribuindo com algumas 

análises. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 
Discutir os desdobramentos socioespaciais em um contexto de materialidade 

do Shopping RioMar e o complexo de torres empresariais no Pina (Recife, PE), mais 

precisamente os desdobramentos na ZEIS Pina/Encanta Moça. 

 

Objetivos Específicos 

 
a) Historicizar, fundando-se em marcos teóricos existentes, as relações de 

poder e interesse nos processos de constituição histórica dos territórios. 

b) Problematizar a relação sinérgica entre estado e mercado na definição do 

espaço urbano de Recife, apontando para o fortalecimento da produção e 

reprodução do capital. 

c) Analisar as transformações dos processos de participação social, 

apontando os desafios e as contradições atuais das lutas sociais 

comunitárias e dos movimentos sociais urbanos com base nos processos 

de transformação dos territórios urbanos no Recife. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta análise tem como ponto de partida a visão histórica dialética, a partir da 

qual, é possível observar as diversas transformações sociais, econômicas e 

ambientais resultantes de distintas formas de apropriação e uso do território ao 

longo da história. David Harvey (2005), em sua teoria sobre a geografia histórica do 

capitalismo, observa que a sobrevivência do capitalismo no século XX assegurou-se 

pela transformação das relações espaciais, a partir do que chama de estruturas 



24 

 

geográficas específicas: centro e periferia, primeiro e terceiro mundo. Desse modo, 

observar as transformações na relação sociedade e natureza é observar as relações 

espaciais e o desenvolvimento geográfico no capitalismo. 

A pesquisa traz em suas reflexões essa perspectiva teórica, pela qual se 

acredita:  

 

[...] que possa entre outras coisas, explicar a importância e a 
evolução das funções do Estado - locais, regionais, nacionais e 
supranacionais, do desenvolvimento geográfico desigual, das 
desigualdades inter-regionais, do imperialismo, do progresso e das 
formas de urbanização etc. Apenas desse modo podemos entender 
com as configurações territoriais e as alianças de classes são 
formadas e reformadas; como os territórios perdem ou ganham poder 
econômico, políticos e militar; quais são os limites externos à 
autonomia interna do Estado; ou como o poder do Estado, depois de 
constituído, pode em si, tornar-se uma barreira para a acumulação 
livre de capital ou um centro estratégico em que pode ser travada a 
luta de classes ou as lutas interimperialistas. (HARVEY, 2005, p. 
142). 

 

Com isso, Harvey (2005, p. 142) desenvolve o método chamado de 

materialismo histórico-geográfico, que, como já adverte o autor, é: “Fácil de dizer, e 

difícil de fazer.” Sendo assim, esta análise tentará fazer um esforço reflexivo que 

leve em consideração as categorias trabalhadas pelo autor, chamando a atenção 

para o desenvolvimento geográfico desigual e o empreendedorismo urbano. Ao 

longo do trabalho, observam-se alguns outros conceitos a fim de dar conta de uma 

leitura histórica dialética do momento estudado. Para tal finalidade, utilizam-se 

autores e autoras do campo do materialismo histórico dialético e geográfico, que 

trabalham diretamente com conceitos e reflexões pertinentes a este estudo.  

Quanto aos procedimentos metodológicos, a elaboração do referencial teórico 

realizou-se em diálogo com as visitas realizadas no território estudado e leituras de 

autores e autoras do campo do materialismo histórico-geográfico e dialético, 

chegando às referências-chave, a exemplo dos conceitos de território e técnica 

(SANTOS; SILVEIRA, 2008); sistema mundo-moderno colonial (PORTO-

GONÇALVES, 2012); ideologia da modernização (GOMES, 2007); ideologia e 

estado (POULANTZAS, 2000); projeto político e confluência perversa (DAGNINO, 

2002), planejamento estratégico (VAINER, 2012); governança e governança 

empreendedorista (HARVEY, 2005). 
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Tentando garantir o processo dialético entre teoria e o estudo realizado, foram 

realizadas pesquisas documentais, registro fotográfico, mídia impressa e de vídeos, 

entrevistas com representações de organizações localizadas na ZEIS Pina/Encanta 

Moça, a fim de perceber a existência ou não de relações políticas e econômicas, 

bem como os rebatimentos dos empreendimentos à ZEIS. Ampliando a lista de 

discussões, realizaram-se entrevistas com representantes de organizações que 

atuam com as questões de reconfigurações urbanas em Recife para os conteúdos 

relacionais, a relação do poder econômico imobiliário local, as reconfigurações 

urbanas atuais na cidade do Recife e os desafios nos processos de participação. 

Considerando o histórico de existência das áreas ZEIS em Recife, observou-

se a pertinência de diálogo com o Fórum do Plano de Regularização das Zonas 

Especiais de Interesse Social (Prezeis), como fonte de compreensão dos conteúdos 

ligados aos principais desafios às áreas ZEIS da cidade, mais precisamente no que 

diz respeito à ZEIS Pina/Encanta Moça com as intervenções imobiliárias e 

comerciais atuais. Com os três segmentos em diálogo, trabalham-se os conteúdos 

da participação social, analisando as contradições e os desafios colocados à 

participação social, tendo em vista a trama de relações e interesses em disputas. 

Durante todo o processo de pesquisa e elaboração do estudo, realizou-se a 

observação participante em seminários, palestras, audiências públicas e conferência 

que trataram da problemática do estudo, sendo os espaços e as discussões fonte de 

reflexão permanente. 

 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A dissertação divide-se em três capítulos. No primeiro capítulo, levam-se em 

consideração os aspectos históricos já vivenciados na cidade no que se refere à 

relação territórios vulnerabilizados, áreas ZEIS e empreendimentos comerciais de 

grande porte. Para isso, revisita-se a materialização do Shopping Recife (primeiro 

Shopping de Pernambuco) e o Shopping Tacaruna (GOMES, 2007), em que, como 

se verá, é possível identificar semelhanças com as condições atuais que 

compreendem a materialidade do Shopping RioMar no território do Pina. 

Trabalha-se, no primeiro momento, o conceito de técnica e território, a fim de 

realizar uma leitura breve sobre as mudanças na relação sociedade e natureza no 

modo capitalista de produção. Observa-se que a organização do Brasil, com 
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exceção das cidades planejadas, é uma herança direta da colonização (SANTOS; 

SILVEIRA, 2008); sendo assim, guardadas as devidas proporções, mudam-se as 

formas, e não o conteúdo violador do estatuto capitalista colonial (PORTO-

GONÇALVES, 2012). 

Enfatizam-se os desafios colocados às áreas ZEIS da cidade, que, nas 

condições de relação estado-capital imobiliário e comercial, estão suscetíveis a 

negociações, no que é tratado aqui como “Balcão de Negociações” a partir da 

confluência perversa entre um projeto participativo com perspectiva de extensão da 

cidadania e um projeto de Estado mínimo que se isenta do seu papel de garantidor 

de direitos (DAGNINO, 2002). É nesse sentido que os grandes ganhos econômicos, 

expressos pelo aumento do PIB, são festejados e servem para legitimar o curso 

desenvolvimentista observado na cidade. 

No segundo capítulo, observaremos os rebatimentos já sentidos na ZEIS 

Pina/Encanta Moça, chamando a atenção para possíveis mudanças em curto prazo. 

Outro elemento discutido neste capítulo corresponde aos conflitos e contradições 

que marcam a trama da relação participação social, com suas relações de 

interesses e disputas por algum grau de manutenção de poder. O conteúdo da 

perspectiva empreendedora e desenvolvimentista do Estado (HARVEY, 2005; 

VAINER, 2012) também será feito, analisando as Parcerias Público-Privadas e a 

ação localizada do Estado em territórios isolados somando-se a analise da pseudo-

irracionalidade do Estado e os vetores de valorização dos territórios 

(ALBUQUERQUE; GOMES, 2013).  

Por fim, o terceiro capítulo realiza uma breve discussão sobre a pós-política e 

as perspectivas de emancipação política nas condições de poder do capital 

(SWYNGEDOUW, 2011). Somando-se à perspectiva da pós-política, levanta-se a 

discussão sobre a ideia de comunismo como uma possibilidade de verdade de 

emancipação e enfraquecimento do Estado caracterizado pelo poder do capital 

(BADIOU, 2012). 
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1 OS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO GEOGRÁFICO DESIGUAL EM 

RECIFE: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Minha terra 
(primeira metade do século XX) 

 
Saí menino de minha terra 
Passei trinta anos longe 
De vez em quando me diziam: 
Sua terra está completamente 
mudada 
Tem avenidas, arranha-céus... 
É hoje uma bonita cidade! 
O meu coração ficava pequenino 
Revi afinal meu Recife 
Está de fato completamente 
mudado 
Tem avenidas, arranha-céus 
É hoje uma bonita cidade 
Diabo leve quem pôs bonita a 
minha terra. 

 
(Manuel Bandeira) 

 

Historicamente, a construção de empreendimentos comerciais, a exemplo dos 

shoppings, é um dos elementos que marcam os processos de urbanização das 

cidades, sendo também uma das expressões do modo de produção capitalista nas 

configurações socioespaciais urbanas. A história de uso do território em Recife não 

se difere de outras metrópoles do país. Sendo assim, o primeiro shopping da cidade 

foi construído em 1980,9 em uma área vulnerabilizada socialmente e, bem como no 

que dizia respeito ao ambiente físico-natural, materializando o registro do momento 

histórico de desdobramentos políticos e econômicos observados como favoráveis ao 

crescimento da cidade por um lado; e por outro, deixa registrada a força do capital 

nas configurações territoriais do entorno dos grandes empreendimentos, a exemplo 

das pressões sofridas por moradores e moradoras da favela de Entra Apulso, que se 

verá no decorrer deste capítulo. 

Na década de 1990, outro shopping também foi construído em área de 

vulnerabilidade social e ambiental, dessa vez, ganhando destaque a supressão 

significativa de parte do mangue. Trata-se do Shopping Tacaruna, construído entre 

                                                           
9
 Inicialmente o Shopping Recife era um empreendimento relativamente pequeno, contando com 72 
lojas e 1.131 vagas de estacionamento, com as reformas e ampliações realizadas nos anos 
posteriores, totalizando 5 momentos de reformas e ampliação. Hoje, compreende uma estrutura que 
abriga mais de 450 lojas e dispõe de um estacionamento com 5.840 vagas. Fonte: 
<http://www.shoppingrecife.com.br/apresentacao> Acesso em: 3 fev. 2014. 
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1993 e 1997. A construção desses empreendimentos demonstrou um padrão 

de crescimento econômico da cidade, simbolizando o progresso e a modernização, 

à época elementos tão enfatizados como fenômenos inevitáveis e festejados.10 

Para este estudo, tomaremos como exemplo esses dois empreendimentos 

pela importância histórica de configuração socioespacial desigual de territórios 

favelados de Recife e Zonas Especiais de Interesse Social, sendo possível uma 

leitura atual sobre o foco de nossa análise, que é o Shopping RioMar, localizado na 

zona sul da cidade do Recife, ao lado da ZEIS do Pina/Encanta Moça. Para tal 

finalidade, observam-se também neste capítulo os conceitos de território, técnica e 

desenvolvimento geográfico desigual, tendo em vista a importância da compreensão 

dialética entre as categorias teóricas e as condições históricas atuais estudadas. 

 

1.1 MUDAM-SE AS FORMAS E NÃO O FUNDAMENTO: TERRITÓRIOS 

URBANOS, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

 

O território, compreendido como “[...] extensão apropriada e usada”, bem 

como marcado pelas relações de poder nele constituídas (SANTOS; SILVEIRA, 

2008, p. 19), não pode ser observado de forma estática. Ele se forma e transforma 

no desenrolar da história, sendo necessário um olhar sistemático pelo qual é 

possível observar as diversas formas de seu uso e ocupação ao longo da história, 

formas atuais e as heranças deixadas pelos períodos anteriores. 

É no território (SANTOS; SILVEIRA, 2008) que a existência se realiza, é o 

lugar de produção e reprodução da vida, onde de forma dialética o ser existente 

transforma e é transformado de acordo com as condições de existência. Sendo 

produzido socialmente, no território, é possível observar as disputas políticas, 

econômicas e sociais, a partir das quais, refletem-se as relações de poder 

historicamente estabelecidas. São diversas formas de uso interligadas, que refletem 

as particularidades locais e, principalmente, os interesses da história global. Desse 

modo, as formas de uso são:  

                                                           
10

 Destacam-se os trabalhos de COSTA (1985) e SILVA (2000).  
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[...] marcadas por manifestações particulares interligadas que 
evoluem juntas e obedecem a princípios gerais, como a história 
particular e a história global, o comportamento do Estado e da nação 
(ou nações) e, certamente as feições regionais. (SANTOS; 
SILVEIRA, 2008, p. 20). 

 

Na perspectiva de “fazer a nação falar pelo território” (SANTOS; SILVEIRA, 

2008, p. 27), bem como compreender as relações de poder nele inseridas, é 

pertinente revisitar a perspectiva de Santos (2012) sobre os sistemas técnicos e a 

reprodução do modo de produção capitalista, traçando os pontos de encontros 

históricos na escala local estudada. Segundo o autor, as técnicas, além de serem 

representativas dos momentos históricos, apresentam-se como método, uma leitura 

possível da história dos usos dos territórios, pelas quais se torna possível 

compreender as rupturas, ou melhor, as reconfigurações da relação ser humano e 

seu entorno. De acordo com o autor, o ser humano relaciona-se com a natureza por 

meio da técnica, esta compreendida como “conjunto de meios instrumentais e 

sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria 

espaço” (SANTOS, 2012, p. 29). 

Os sistemas técnicos podem ser observados na materialidade ou nos modos 

de organização, demonstrando que “o capitalismo é caracterizado necessariamente 

por um esforço permanente da superação de todas as barreiras espaciais” 

(HARVEY, 2005, p. 143), sendo necessária a produção de configurações espaciais 

fixas e móveis que deem conta dessa demanda. Como exemplo, as técnicas 

materiais podem ser observadas por meio da abertura de vias, de novas tecnologias 

de transporte, avanços tecnológicos, bem como nos modos de organização e 

regulação (Estado, leis, o mercado), sendo as técnicas também sociais, 

demonstrando a cada momento histórico, “[...] uma forma e uma distribuição do 

trabalho” (SANTOS; SILVEIRA, 2008, p. 21).  

Desse modo, diversos sistemas técnicos são observados em cada momento 

histórico demonstrando as transformações na relação sociedade e natureza. As 

mudanças na relação sociedade e natureza no espaço vivido devem ser tão 

ressaltadas quanto as mudanças sociológicas, econômicas e culturais ocorridas ao 



30 

 

 longo da história.11 Dialeticamente, o território conta sua história através das 

respectivas transformações realizadas pelos sistemas técnicos desenvolvidos que, 

como materialidade, indicam os modos de organização e regulação de cada época, 

bem como demonstram como esses sistemas se relacionam e divergem entre si. É 

com o olhar sobre os sistemas técnicos que se pode observar as hierarquias 

estabelecidas historicamente entre os territórios, consequentemente a divisão 

territorial do trabalho e as forças externas políticas e econômicas que configuram 

essas apropriações e usos. Concordando com Santos e Silveira, é possível afirmar:  

 

                                                           
11

 Para melhor compreensão desse processo de transformação da relação sociedade e natureza, 
destaca-se a perspectiva de periodização trazida por Porto-Gonçalves (2012), em que se destacam 
quatro fases que se relacionam dialeticamente no processo de globalização e ampliação do 
capitalismo. A primeira fase consiste no colonialismo e à implantação da moderno-
“colonialidade” (século XV-XVI ao século XVIII), marcado pela dominação da América, sendo 
possível datar também como o início da globalização. Esse processo significou a exploração e o 
genocídio de povos e populações, culturas e dominação da natureza sob o forte argumento de 
razões naturais de superioridade e inferioridade de determinadas raças. Soma-se a isso, à 
apropriação do conhecimento vindo do Oriente, e o desenvolvimento de técnicas de navegação. A 
segunda fase, capitalismo fossilista e o imperialismo – século XVIII ao início do século XX consiste 
em um novo desenvolvimento técnico que vai significar uma mudança nos custos energéticos da 
cidade potencializando sua capacidade de realizar a produção, muito embora a destruição do 
ambiente físico-natural seja expressiva. Trata-se de uma mudança nas técnicas e da transformação 
nas formas de poder, na relação sociedade e natureza e na manipulação da matéria, a partir da qual 
entram em cena a agricultura de exportação e a monocultura que, pelo próprio cerne, não é uma 
produção para o valor de uso, mas para o valor de troca. A formação de grupos empresariais 
europeus, estadunidenses e japoneses demonstra a condição de dominação de poder econômico e 
político que empreende a fase imperialista da globalização e o fortalecimento da divisão territorial de 
interesses e influências, fazendo prevalecer a lógica de exploração da natureza. A terceira fase é 
o capitalismo de Estado fossilista fordista, que compreende o período de 1930 aos anos de 1960-
1970, tendo destaque o novo modelo de capitalismo, a partir do compartilhamento de riquezas entre 
capital e trabalho. Nesse caminho, observa-se a fragilização do Estado no processo de 
planejamento do desenvolvimento, passando para um agenciamento do desenvolvimento, 
destacam-se as ações do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A quarta fase consiste na globalização neoliberal 
ou período técnico-científico-informacional, destaca-se dois processos, o primeiro deles é a atenção 
dada para a dinâmica territorial, compreendendo o território como “[...] uma categoria analítica que 
nos remete à inscrição da sociedade da natureza e, assim, nos obriga a considerar as relações 
sociais e de poder que estão imbricadas na relação das sociedades com a natureza” (PORTO-
GONÇALVES, 2012, p. 38). O outro aspecto é a ênfase dada à problemática ambiental que ganha 
espaço na análise pautada desde o território e as diversas territorialidades. Esse período é marcado 
pela estreita relação entre técnica e ciência. Se, por um lado, essa interação é amparada pelo 
mercado, é por meio dela que o mercado se torna global. Sendo assim: “A ideia de ciência, a ideia 
de tecnologia e a ideia de mercado global devem ser encaradas conjuntamente e desse modo 
podem oferecer uma nova interpretação à questão ecológica, já que as mudanças que ocorrem na 
natureza também se subordinam a essa lógica”. (SANTOS, 2012, p. 238). Adentra-se um contexto 
de tecnocosmo, em que a natureza “natural” é paulatinamente substituída pela natureza artificial, 
ocorrendo, segundo Santos (2012), uma cientificação e tecnicização da paisagem, que são 
transformadas a fim de atender às grandes demandas do capital. 
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O peso do mercado externo na vida econômica do país acaba por 
orientar uma boa parcela dos recursos coletivos para a criação de 
infraestruturas, serviços e formas de organização dos trabalhos 
voltados para o comércio exterior, uma atividade ritmada pelo 
imperativo da competitividade e localizada nos pontos mais aptos 
para desenvolver essas funções. Isso não se faz sem regulação 
política do território e sem uma regulação do território pelo mercado. 
É desse modo que se reconstroem os contextos de evolução das 
bases materiais geográficas e também da própria regulação. O 
resultado é a criação de regiões do mandar e regiões do fazer. 
(SANTOS; SILVEIRA, 2008, p. 21-22). 

 

Harvey (2011) observa em sua análise sobre a destruição criativa da terra 

que, na relação ser humano e natureza, o ambiente natural foi e continua sendo 

objeto de transformação pela atividade humana, dando conta da transformação do 

ambiente natural, criando uma segunda natureza. Natureza transformada e 

remodelada pela ação humana, que pode ser compreendida como as mudanças das 

técnicas na relação sociedade e natureza. 

O autor ainda observa que a criação e recriação de relações com o espaço é 

uma das conquistas do capitalismo, resultando na destruição criativa de terra. Ele 

afirma: 

 

A criação e recriação de relações de espaço cada vez mais novas 
para as interações humanas é uma das conquistas mais marcantes 
do capitalismo. A reorganização drástica da paisagem geográfica da 
produção, da distribuição e do consumo com as mudanças nas 
relações de espaço não é apenas uma ilustração dramática da 
tendência do capitalismo para a aniquilação do espaço no decorrer 
do tempo, mas também implica ataques ferozes de destruição 
criativa [...]. (HARVEY, 2011, p. 155). 

 

Ainda em Harvey, é possível observar as transformações constantes 

provocadas pelo capital no mundo: “O sistema capitalista é, portanto, muito dinâmico 

e inevitavelmente expansível; esse sistema cria uma força permanente 

revolucionária, que, incessante e constantemente, reforma o mundo em que 

vivemos” (HARVEY, 2005, p. 41, grifo nosso), tratando-se das consequências 

geopolíticas do modo de produção capitalista, ou, como se o autor refere em outro 

momento, o desenvolvimento geográfico desigual.  

Um aspecto a ser destacado na discussão sobre as técnicas (SANTOS, 2012) 

concerne à propagação desigual, correspondendo a uma implantação técnica 

seletiva nos diversos espaços, que, de acordo com Porto-Gonçalves (2012, p. 26): 
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“Não há como deixar de registrar que o estatuto colonial da modernidade distribui 

desigualmente os proveitos e os rejeitos do seu progresso.” Essas técnicas difusas 

e, em alguns momentos, divergentes pelo reconhecimento de superioridade entre 

um sistema técnico e outro, amplia muito mais os temas dos conflitos no território 

apropriado e usado, estando sempre presente o debate sobre o que se apresenta 

como o “novo” e o “velho” sistema técnico. Como afirma Santos (2012, p. 42, grifos 

nossos): 

 

A forma como se combinam sistemas técnicos de diferentes idades 
vai ter uma consequência sobre as formas possíveis naquela área. 
Do ponto de vista específico da técnica dominante, a questão é 
outra: é a de verificar como os resíduos do passado são um 
obstáculo à difusão do novo, ou juntos encontram a maneira de 
permitir ações simultâneas. 

 

Na cidade do Recife, acompanha-se mais um ciclo de mudanças 

socioespaciais drásticas, acompanhadas de grandes empreendimentos imobiliários 

e comerciais, tratando da reprodução de sistemas técnicos hegemônicos, 

reproduzindo a perspectiva da discussão da “velha” e da “nova” cidade. Não é por 

acaso que dois grandes projetos de urbanização do centro da cidade em curso 

trazem em si a ideologia do “novo”, até mesmo no nome: Projeto Novo Recife e 

Projeto Porto Novo. O primeiro consistindo na implantação de um complexo de 

torres comerciais e habitacionais de grande porte na zona portuária da cidade, o 

segundo, já em curso, diz respeito à reforma de toda a zona portuária da cidade sob 

o argumento de revitalização.12 A instalação do Shopping RioMar em uma área 

antes desvalorizada  pelo capital recoloca essa mesma discussão, em que o novo e 

aceitável se encontra na verticalização excessiva e “aburguesamento do território”, 

fazendo parte de uma perspectiva de “gentrificação”, ou como afirmam Silva e 

Bitoun (2006, p. 51):  

 

                                                           
12

 Otília Arantes realiza reflexões importantes no campo da gentrificação estratégica, que é 
apresentada com diversas expressões com o mesmo sentido de invasão, reconquista e 
aburguesamento, retorno das camadas afluentes ao coração das cidades. Os termos empreendidos 
são: revitalização, reabilitação, revalorização, reciclagem, promoção e requalificação. Contudo, 
ressalta a autora que, “[...] o que importa nisso tudo é sempre determinar quem sai e quem entra, só 
que agora se trata de uma apropriação do espaço legitimada pelo upgrading cultural”. Sendo assim, 
a gentrificação “[...] é uma resposta específica da máquina urbana de crescimento a uma conjuntura 
histórica marcada pela desindustrialização e consequente desinvestimento de áreas urbanas 
significativas, a terceirização crescente das cidades [...]” (ARANTES, 2012, p. 31). 
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Trata-se de um estágio em que os grandes empreendimentos 
lançados trabalham pela valorização da área e, consequentemente, 
dos futuros lançamentos imobiliários, utilizando-se da lógica da 
segregação como mecanismo capaz de restringir a estigmatização 
aos espaços ocupados pela população pobre. Os novos 
equipamentos de consumo, [...] confirmam a capacidade do setor 
imobiliário em ‘inovar’ em áreas cujo preço do solo é baixo. A 
reestruturação econômica, social e espacial, em curso, se expande 
através da atuação desse setor, apto em apropriar-se de espaços 
bem servidos e bem localizados. 

 

Desse modo, confirma-se a perspectiva apresentada por Santos (2012) de 

que o antigo se apresenta como obstáculo à difusão do novo, o que não faz parte da 

história recente da cidade. Elementos também destacados por Albuquerque e 

Gomes (2013): 

 

Na história recente da cidade do Recife, e, marcantemente desde o 
início do século XX, a cidade é alvo de diferentes planos urbanísticos 
realizados sob a promessa de reestruturação da cidade em nome 
das demandas do progresso e ou mais ainda colocando-a paripassu 
(sic!) às exigências de uma cidade desenvolvida a exemplo das 
grandes metrópoles. (ALBUQUERQUE; GOMES, 2013, p. 3-4). 

 

A não homogeneização das técnicas, apesar de parecer estranho, e sua 

superação parece ser a saída, faz parte de uma sinergia entre economia e política, 

fazendo com que os sistemas técnicos coexistam e se alimentem no modo de 

produção capitalista. As técnicas hegemônicas exercem o poder de mando, fazendo 

prevalecer o sistema capitalista e as respectivas normas. Sendo assim, “[...] os 

desequilíbrios produtivos eram [são] compensados pelos equilíbrios comerciais, 

numa sábia utilização política da desigualdade tecnológica” (SANTOS, 2012, p. 44), 

igualmente as desigualdades políticas, econômicas, ambientais e sociais. 

Essa reflexão pode ser seguida com base na análise sobre o sistema-mundo 

moderno-colonial, que é expressiva ao confirmar que as técnicas são universais 

apenas na tendência, pela imposição de técnicas hegemônicas de dominação de 

seres humanos e da natureza, no processo de colonização de povos e ampliação do 

capitalismo (PORTO-GONÇALVES, 2012). Nas condições materiais de existência 

atuais na cidade do Recife, observam-se as diversas formas de ampliação e 

reprodução da lógica produtiva do capital e as imposições de técnicas e estilos de 

vida hegemônicos, tendo como principal sustentação a ideologia ainda presente da 

globalização em suas diversas escalas (local, regional e global), chegando às 
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imposições territoriais localizadas em espaços antes esquecidos, contudo, 

estrategicamente reservados para mercados e outras ações do capital. 

A imposição de técnicas hegemônicas pode ser observada nos diversos 

momentos históricos e nas diversas escalas, constituindo territórios de disputas, 

pelas quais a racionalidade globalizante prevalece garantindo o livre curso do modo 

de produção capitalista, gerando formas de acesso a terra historicamente 

desiguais.13 Assim, vai perpetuando-se a segregação socioespacial por uma 

estrutura de poder e favorecimento da ampliação do capitalismo na cidade. 

 Desse modo, o território brasileiro em suas diversas escalas foi constituindo-

se como territórios de disputa e poder, sobre o qual a imposição de uma 

racionalidade hegemônica fez prevalecer a lógica perversa do capital. Nesse 

caminho Harvey observa: “O que chamamos de ‘globalização’ tem existido com esta 

ou aquela roupagem, há muitíssimo tempo – pelo menos desde 1492, se não antes. 

O fenômeno e suas consequências político-econômicas também são há muito tempo 

objeto de comentário [...].” (HARVEY, 2004, p. 37). 

Ao tratar da globalização da natureza e a natureza da globalização, Porto-

Gonçalves (2012) destaca a passagem dos conceitos filosóficos à imagem em si 

desse todo chamado terra. A imagem passa a ser, nesse sentido, mais poderosa do 

que os conceitos em si, e é por meio dessa imagem do todo que a globalização se 

naturaliza. Se outrora existiam barreiras a serem ultrapassadas, agora não existem 

mais, conquanto, já somos globais. O que resulta em uma supervalorização do todo 

e desvalorização das culturas, povos e das diversas territorialidades.14 Nesse 

sentido: 

 

                                                           
13

 Chama-se a atenção para a Lei de Terras, n.º 601, de 18 de setembro de 1850, que, diante das 
pressões e lutas pela garantia da dignidade humana do povo escravizado, resultando, assim, no 
processo de “libertação da escravatura”, representou o primeiro documento que trata das questões 
fundiárias no país (BRASIL, 1850). Essa lei determinou que só seria possível possuir terras no 
Império por meio da compra, ficando todas as terras livres e devolutas em poder do Império. São as 
primeiras movimentações históricas de privatização da terra, de segregação e exclusão 
socioespacial, uma vez que ficaram fora desse processo comunidades e populações antes 
escravizadas, entenda-se, população negra e indígena. 

14
 Santos e Silveira (2008) conceituam territorialidade como “Pertencer àquilo que nos pertence” e, 
ainda: “[...] sinônimo de área de vivência e de reprodução. Mas a territorialidade humana pressupõe 
também a preocupação com o destino, a construção do futuro, o que, entre os seres vivos, é 
privilégio do homem.” (SANTOS; SILVEIRA, 2008, p. 19). 
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Globalização, mundialização, planetarização, são palavras que, cada 
vez mais, começam a construir uma nova comunidade de destino, 
em que a vida de cada um já não se acharia mais ligada ao lugar ou 
ao país onde se nasceu ou, pelo menos, não se acharia mais ligada 
do mesmo modo como se achava antes. (PORTO-GONÇALVES, 
2012, p. 12). 

 

Essa ideia de um mundo integrado é também ideológica e ideologizante, faz 

parte dos ideais do sistema-mundo moderno-colonial, “[...] que é um mundo cada 

vez mais interdependente – sistema-mundo, mas cuja interdependência está 

organizada com base num sistema de relações hierárquicas de poder – moderno-

colonial” (PORTO-GONÇALVES, 2012, p. 25), que tem como uma das 

consequências a negação das escalas locais em prol de um mundo projetado pelo 

capital. Em outras palavras, é a valorização global e a desvalorização local, sendo 

este percebido como limitado, portanto, seriam legítimas ações que ajudassem a 

superar suas limitações. É mais uma vez a expansão do capitalismo revestida de 

uma aura civilizatória (PORTO-GONÇALVES, 2012). 

Concordando com Sposito (2012), aponta-se a diferenciação socioespacial 

como algo historicamente construído, sendo também reflexo das técnicas que 

redefinem o lugar social de cada povo, sociedade e cultura, resultando na divisão 

social do trabalho nas diversas escalas. Nesse sentido: “Não há cidades sem divisão 

social do trabalho, o que pressupõe sempre uma divisão territorial do trabalho.” 

(SPOSITO, 2012, p. 124). Em outras palavras, segundo Santos e Silveira (2008, p. 

21): “A divisão territorial do trabalho cria uma hierarquia entre lugares e redefine a 

cada momento a capacidade de agir das pessoas, das firmas e das instituições.” 

A divisão territorial do trabalho não se trata apenas de uma divisão entre 

campo e cidade, como em leituras já realizadas, pois, ao longo da história da 

urbanização, as ocupações e os usos do solo foram definindo e tornando complexas 

as divisões socioespaciais. Em cada cidade, essas divisões se realizam de forma 

diferente, tendo em vista que o processo de urbanização ocorreu em formas e ritmos 

diversos, resultando em formações socioespaciais não só diferentes, mas desiguais 

(SANTOS; SILVEIRA, 2008; SPOSITO, 2012). 

 Ao longo da história, muitas foram as faces das imposições de um modo de 

vida alicerçado no modo de produção capitalista, algumas mais agressivas e 

violentas. Como exemplo, destaca-se como a primeira e marcante experiência o 

colonialismo do poder, cujos reflexos são sentidos não só no controle do trabalho, 
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mas na determinação de uma geografia social do capitalismo (QUIJANO, 2005), 

outras mais sutis em sua forma.  

Desse modo, as transformações socioespaciais observadas em diversos 

territórios de Recife, a exemplo do bairro do Pina, são confirmações da presença 

fortalecida do capital na definição dos territórios urbanos. Como concordam Santos e 

Silveira (2008, p. 35): “À exceção das cidades criadas (Belo Horizonte, Goiânia, 

Aracaju), a organização urbana do Brasil era” e permanece representando “uma 

herança direta da colonização.” Desse modo, mudam-se as formas, e não o 

fundamento que continua sendo o modo de produção e acumulação do capital.   

 

1.2 RECIFE E OS SHOPPINGS: OS PASSOS VÊM DE LONGE 

 

Como observado na reflexão anterior, o histórico dos usos dos territórios pode 

ser observado pelas transformações dos sistemas técnicos, significando que os 

diversos momentos históricos caracterizam-se pela mudança na relação entre ser 

humano e espaço vivido. O ser humano se transforma e transforma seu território 

dialeticamente. Nesta seção aporta-se na cidade do Recife, apontando mais 

precisamente dois momentos históricos de construção dos dois empreendimentos 

comerciais já citados: Shopping Recife e Shopping Tacaruna. A partir deles, 

observam-se aspectos que contribuem para a reflexão sobre as condições atuais do 

território do Pina, mais precisamente a ZEIS Pina/Encanta Moça com a construção 

do Shopping RioMar. 

Gomes (2007) observa que a configuração urbano-territorial da cidade demonstra 

as representações dos encontros europeus, compreendendo também como 

processos de mundialização (PORTO-GONÇALVES, 2012). A autora destaca que 

as pontes, os canais e a engenharia hidráulica da época (século XX) inspiram a 

comparação de Recife com cidades como Veneza, Amsterdã e Hamburgo. 

Comparações essas que, transformadas em ideologia, compreende que: 

 

A Ideologia não consiste somente ou simplesmente num sistema de 
ideias ou de representações. Compreende também uma série de 
práticas materiais extensivas aos hábitos, aos costumes, ao modo de 
vida dos agentes, e assim se molda como cimento no conjunto das 
práticas sociais, aí compreendidas as práticas políticas e 
econômicas. (POULANTZAS, 2000, p. 27). 



37 

 

Influenciando as futuras representações da cidade, sendo possível observá-la 

nas configurações espaciais propriamente ditas, nos poemas, crônicas e poesias, e 

se projeta até a atualidade como associações perenes no imaginário coletivo. 

Essa visão ideológica comparativa, resquícios dos processos de colonização 

e subalternização, legitima a crença nos sinais do “progresso” que vai marcar o 

século XX por meio dos ideais estéticos, de salubridade e bem-estar. Gomes (2007) 

faz um relato abrangente sobre as transformações ocorridas no século XX no bairro 

do Recife e Santo Antônio, em que se denominou a época como “ideologia da 

modernização” e a repercussão nas outras regiões da cidade, perseguindo moldes 

de fabricação de espaços modernos. Naquele momento, as opiniões eram divididas 

entre o pensamento nostálgico dos velhos vilarejos e sobrados, e a perspectiva de 

modernização que se anunciava com a construção de grandes vias, pontes e 

prédios. No poema “Vamos embora, Maria” de Ascenso Ferreira (1981), escrito em 

1941, é possível observar o olhar trágico sobre esse momento histórico de Recife: 

 

As panzer divisões de prédios-cimento-armado 
Estão tomando de assalto nossa Recife colonial, 
Abatendo por terra todas as tradições... 
 
Triunfalmente elas avançam, 
Disformes e taciturnas, 
Povoando o cenário 
De estranhas visões! 
– Tomaram conta do Pátio do Paraíso! 
– Refletem os vultos nas águas do rio! 
– As ruas de São José 
Ameaçadas já estão... 
[...] 
Oh! A tragédia iminente 
Dos velhos templos monumentais 
Espetacularmente cercados por elas, 
No meio das praças públicas, 
Como ilustres prisioneiros de guerra 
Expostos à curiosidade das multidões! 
– Vamos embora, Maria! 

 

 No mesmo ensejo de ampliação e “modernização” da cidade, aliado à 

perspectiva de metropolização em diferentes direções, entre 1921-1930, constrói-se 

a ponte do Pina com novas técnicas de intervenção arquitetônica. À época, a 

construção da ponte também dividiu opiniões. De um lado, os argumentos eram 

pautados na insalubridade do local cercado por pântanos, sendo visto como o lugar 

do “atraso”. Por outro lado, o crescimento da zona sul da cidade tem Boa Viagem 
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como âncora que representava a perspectiva de progresso. Do alagadiço e 

pantanoso lugar, surge a cidade “moderna”, com construções imponentes e 

ocupação desse lugar pela burguesia recifense (GOMES, 2007). 

Cronologicamente, observam-se outras transformações subsequentes da 

zona sul por meio das principais características destacadas por Gomes (2007), 

conforme o Quadro 1:  

 

Quadro 1 – Cronologia e caracterização das principais transformações da zona sul 
do Recife 

 

Décadas Caracterização 

Década de 
1950 

 Elevação populacional no até então, Distrito Administrativo de 
Boa Viagem, com 30.000 habitantes 

 Criação de infraestruturas estatais: Aeroporto, Rádio Pina e 
abertura de vias 

 Processo de metropolização da cidade por meio da ocupação da 
faixa de praia, resultando na especulação imobiliária. 

Décadas de 
1960 e 1970 

 Grandes investimentos públicos e privados, tendo como foco a 
valorização da praia 

 Expressiva elevação populacional, agora com 156.504 
habitantes 

 Projetos de urbanização 

 Intensificação da verticalização 

 Retificação dos cursos de água, construção de canais e 
drenagem e aterramento de áreas. 

Década de 
1980 

 Visível adensamento da malha urbana 

 Início da instalação do Shopping Center Recife. 

 
 

Levando em consideração essa trajetória histórica (Quadro 1), observam-se 

as técnicas empreendidas e os espaços de apostas da ideia de “modernização”. 

Assim surge o primeiro Shopping Center do estado de Pernambuco, que aparece à 

época, como expressão máxima do progresso, refletindo as novas técnicas de 

inovação do território. O processo de ocupação do que hoje é compreendido como a 

zona sul da cidade tem uma relação direta com a ampliação das técnicas que 

fizeram surgir a construção de pontes, viadutos e vias, do mesmo modo com a 

própria mudança de relação com o mar, anteriormente utilizado como local de 

acúmulo de desejos da cidade. Como ressalta Gomes (2007, p. 260): 
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O processo de ocupação e uso da faixa de praia situada na Zona Sul 
da cidade do Recife, inseridos na história recente de planejamento, 
perseguiu moldes de fabricação de espaços modernos. A sua 
integração tardia à evolução urbana do Recife, [...] remete às 
limitações físico-naturais propiciadas pela bacia do Pina, que impediu 
a ligação via terrestre dessa faixa costeira ao espaço de ocupação 
consolidados no e a partir do núcleo central primitivo do Recife. 
Dessa forma, até o início deste século, os caminhos utilizados para a 
ligação se deram através de embarcações que cruzavam a bacia, em 
sequencia às trilhas percorridas através das faixas de dunas 
existentes ao longo da praia. 

 

No início do século XX, com a construção das grandes avenidas de ligação 

entre o bairro do Recife e a zona sul da cidade, e a circulação dos bondes elétricos, 

a zona sul foi consolidando-se como lugar de veraneio da elite recifense, garantindo 

os investimentos futuros do estado para esse território. Enquanto o litoral era 

ocupado pela elite, ao longo do rio Jordão, estabeleciam-se as comunidades 

formadas pelas populações expulsas do bairro do Recife por meio do Projeto Liga 

Social Contra o Mocambo,15 cujo objetivo era a erradicação das favelas do Recife. 

Esse processo de ocupação deu origem à Favela Mata-Sete, cujos desdobramentos 

fizeram surgir outras, a exemplo de Entra-Apulso, localizada em parte do terreno 

onde foi construído o Shopping Recife. 

Para a construção do Shopping Center Recife, dada à sua demanda de 

espaço pela amplitude do projeto, foi necessário o aterro expressivo de uma área de 

200.000 m2 (Figuras 3 e 4) de manguezal (GOMES, 2007): 

Mesmo com expressivo dano ambiental comprometendo parte do mangue:  

 

O Shopping foi construído em meio a um conjunto de medidas e 
dispositivos legais ambientais e urbanísticos. Com base no Código 
Florestal vigente e Leis Estaduais de Zonas Estuarinas, foram 
acordadas medidas proibitivas de ampliação de novos aterros no 
entorno do Shopping. O manguezal do antigo Rio Jordão, já 
canalizado, e a Favela Entra-Apulso, situada ao longo de suas 
margens, prolongando-se em direção leste no sentido da praia passa 
a ter o Shopping como vizinho. (GOMES, 2007, p. 266). 
 

                                                           
15

 Projeto do Estado Novo (1937-1945), cujo objetivo era promover a higienização do centro do Recife 
sob o argumento de combate às epidemias e à promiscuidade. A proposta foi a derrubada dos 
mocambos e construção de vilas populares em outras localidades, contudo, o número de casas 
construídas não deu conta do número de mocambos derrubados. Foram derrubados “14.597 
mocambos entre 1939 e 1945, enquanto 6.173 unidades foram construídas. Estima-se que ¼ da 
população total da cidade do Recife fora deslocada durante as ações do programa”. A disparidade é 
visível, tendo em vista que, para cada três mocambos derrubados, apenas 1 casa foi construída, 
restando cerca de 42.120 pessoas sem moradia (BITTENCOURT, 2012, p. 26, nota 27). 
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Figura 3 – Localização da área antes da 
construção do Shopping Recife 
Visualiza-se a faixa de mangue existente. 

Figura 4 – Área com o Shopping já 
construído 
Observa-se a faixa de mangue retirada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Gomes (2007) 

 

Algumas formas de resistência por parte de moradores e moradoras da 

Favela Entra-Apulso foram observadas, resultando em um diálogo entre o Shopping 

e a Associação de Moradores, sendo instalado o programa “Política de Boa 

Vizinhança, por intermédio da ONG ARRUAR – Assessoria de Urbanização Popular. 

Dentre os acordos traçados, encontrava-se a abertura de acessos e o apoio para o 

reconhecimento da Favela Entra-Apulso como Zona Especial de Interesse Social 

(GOMES, 2007). 

Os templos de consumo adentram os territórios vulnerabilizados, trazendo 

novas frentes de ocupação e expansão do território, tratando-se do anúncio de 

novas configurações urbanas que foram consolidando-se ao longo dos anos na 

cidade do Recife. Impulsionado pelos ideários da “modernização”, ao longo dos 

anos, o Shopping Center induz novos usos e ocupações desse território, surgindo 

construções e empreendimentos públicos e privados, todos garantindo seu amplo e 

contínuo funcionamento na dinâmica de acumulação de capital. 
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Consequentemente, a Favela Entra-Apulso, vizinha ao empreendimento, 

passa a ser alvo de especulações imobiliárias, passando de uma favela ilhada no 

manguezal a uma ilha de especulação diante do processo de valorização do 

território de localização do Shopping. Mudam-se também as formas de 

sobrevivência e vivência desse território, que antes era o mangue e agora passam a 

ser os serviços externos, como forma de biscates. 

Diante do exposto, Gomes (2007) adverte sobre os processos de ampliação 

da geografia social do capitalismo (QUIJANO, 2005), chamando a atenção para as 

áreas particulares, observando que: 

 

É suposto que esses terrenos particulares onde se inserem ou com 
os quais fazem limites constituem em ‘espaços de reserva para 
futuros empreendimentos’, diferentes dos usos acenados e 
conciliados no projeto inicial. A engenharia trata de atender a essa 
necessidade, recriando espaços de natureza domada, trabalhada. 
Nesses espaços a seletividade predomina, envolvendo os elementos 
sociais e naturais. (GOMES, 2007, p.280). 

 

No que diz respeito ao segundo exemplo, o Shopping Tacaruna, observa-se 

que, no início do século XIX, se fez o aterro da camboa do Tacaruna, que, de tão 

consolidado, é observado como se sempre houvesse existido naquele local. Antes 

da construção do Shopping, que só veio a ocorrer entre 1993 e 1997, o aterro 

abrigou a primeira estrada de barro em 1889, favorecendo a ligação entre os 

municípios de Olinda e Recife. Outros aterros também foram feitos ao longo dos 

anos, destacando-se o ocorrido em 1940 para a construção de empreendimentos 

militares, considerado de maior impacto. 

Em 1948, aterrou-se outra área para a construção da Escola de Aprendizes- 

Marinheiros de Pernambuco. Foram aterrados 47,7 ha de manguezais. Em 1972, 

fizeram-se aterros para a construção do Sistema Viário de Salgadinho. Para a 

construção do Centro de Convenções no período 1975-1979, outros aterros e 

destruição dos manguezais foram feitos, como afirma Silva e Bitoun (2006, p. 49): 

 

Os grandes empreendimentos implantados entre Recife e Olinda são 
marcos urbanos relevantes, à medida que representam peças-chave 
na reestruturação do espaço metropolitano e na revalorização do 
papel do Recife como metrópole regional perante outras metrópoles 
concorrentes na dimensão global da rede de cidades. De fato, esse 
espaço periférico parece sintonizar-se com a lógica que acompanha 
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as práticas globais apresentando-se como espaço competitivo 
atingido pelas suas ações. 

 

Em 1993, anunciou-se a modificação do território por meio de novos 

empreendimentos públicos e privados, que traria consigo um novo aterramento de 

mangue. O Shopping Tacaruna foi um dos empreendimentos anunciados, cuja área 

de construção compreendia 76.958 m2 de manguezal e áreas alagáveis – Figura 5 

(GOMES, 2007).16 

 

Figura 5 – Demonstração da supressão do mangue na área de construção do Shopping 
Tacaruna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2007) 
 

                                                           
16

 Em seu estudo, Edvânia Tôrres Aguiar Gomes (2007, p. 224) destaca: “A construção do Shopping 
foi antecedida por um Estudo de Impacto Ambiental, cujo parecer, a despeito de ter sido elaborado 
por um ambientalista, apresenta-se favorável à sua instalação e ao consequente aterro dos 
manguezais.” Em nota, a autora enfatiza: “Trata-se de um dos fundadores da ONG Associação de 
Preservação da Natureza (Aspan), da qual se desvinculou para fundação da ONG Terra Só, sendo 
também pesquisador e professor universitário. Tem sua carreira marcada na defesa da questão 
ambiental.” (GOMES, 2007, p. 258, nota 36).  
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Assim como o Shopping Recife, mesmo com tamanho impacto, a construção 

do empreendimento foi aprovada, sendo legitimado nas diversas instâncias de 

avaliação, assim como da gestão pública, fazendo crer que:  

 

[...] não reside na operacionalização das leis a garantia efetiva da 
regência dos princípios que norteiam os discursos ambientalistas, 
bem como convergência de propósitos com que preceitua a 
legislação, no plano da teoria e sua prática. As intervenções são 
legitimadas pelos poderes públicos responsáveis. Instaura-se um 
‘jogo de espelhos’, onde a lei passa a ser interpretada num jogo de 
conveniências mútuas e a ciência fabrica argumentos para respaldá-
las. Esta manipulação de dados se estende ao poder público que os 
legitima. (GOMES, 2007, p. 224). 

 

Assim, como qualquer outro empreendimento de grande porte, o Shopping 

Tacaruna também alterou seu entorno, intensificando o fluxo de veículos e atraindo 

novas instalações empresariais e de moradias. Desse modo, Silva e Bitoun (2006, p. 

50) destacaram à época que: “A apropriação gradativa do território pelos 

empreendedores, promotores imobiliários e pelo próprio Poder Público, atuando em 

conjunto com esses agentes, tem imprensado a população e praticamente ignorado 

as suas aspirações.” 

Diretamente afetada pela construção do Shopping Tacaruna, encontra-se a 

ZEIS de Santo Amaro, que resiste até os dias atuais. Foi cercada por um muro que 

até hoje faz a divisão do Shopping com a comunidade. Esse muro é popularmente 

chamado de “Muro da Vergonha” pelos moradores. 

 

Fotografia 1 – O conhecido “Muro da Vergonha” construído no entorno da ZEIS 
de  Santo Amaro 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 
Fonte: Cedida por Jamerson Lopes Praxedes, 2013 
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Os processos de especulação imobiliária até hoje são fortes no entorno e, 

com a chegada de novos empreendimentos comerciais, a exemplo do Shopping 

RioMar e da ampliação do Shopping Center Recife em 2012, anuncia-se um novo 

processo de ampliação do Shopping Tacaruna. Ainda com a mesma reflexão do 

histórico de constituição das metrópoles, observa-se, com base nesses 

antecedentes, que os territórios localizados no entorno de bairros valorizados e as 

áreas ZEIS, historicamente, passam por processos de especulação imobiliária. 

Como se verá, nas condições históricas atuais, a ZEIS do Pina/Encanta Moça tem 

passado por condições semelhantes de especulação e poder do capital sobre o 

território, dadas as situações de crescimento econômico e os grandes investimentos 

na cidade. 

Nos últimos anos, Pernambuco tem ostentado seu crescimento econômico, 

com a chegada de grandes empresas instaladas na Região Metropolitana de Recife 

(RMR), somando-se os grandes investimentos em obras de infraestrutura, 

mobilidade e, notadamente, as obras voltadas à realização da Copa do Mundo 2014. 

O Complexo de Suape é um dos mais festejados; localizado no Cabo de Santo 

Agostinho, acrescenta, e muito, na economia do estado, muito embora os impactos 

ambientais e sociais sejam significativos. 

A cada ano, o crescimento no índice do PIB é comemorado, muito mais, 

quando supera o crescimento nacional. Com reflexo direto na economia de Recife, 

por se tratar da metrópole e concentrar grande parte das obras e investimentos, a 

cidade também passa a comemorar sua ascensão econômica como salvação dos 

diversos problemas sociais, sendo recorrente o argumento de que a cidade segue 

no rumo certo. Contudo, o que se observa é um inquestionável crescimento do setor 

imobiliário, e uma paralisia no que concerne às diversas demandas sociais. 

Em 2012, o Relatório Global Cities Initiative, cujo objetivo é traçar o panorama 

de possíveis relações comerciais entre as metrópoles dos Estados Unidos e 

similares ao redor do mundo, destacou que a RMR, nos anos de 2011-2012, teve 

um crescimento acima da média nacional, como vem ocorrendo desde 1990, ficando 

em terceiro lugar no Índice de Desempenho Econômico do Brasil, produzindo dois 

terços do PIB de Pernambuco. Segundo o relatório, a força econômica recente 

também coloca a RMR na 99.ª posição no ranking das 300 maiores economias 

metropolitanas do mundo (EBRAHIM, 2012). 
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Esses dados reforçam a perspectiva de uma cidade que cresce a partir das 

lentes do e para o mercado, tendo em vista que os índices de desemprego e 

escolarização também são significativos. Por se tratar de um instrumento ideológico, 

dadas as fontes de pesquisa e as empresas envolvidas na produção da informação, 

os dados econômicos são festejados e legitimam outros investimentos, 

principalmente imobiliários. 

Ainda na mesma perspectiva, em março de 2013, o Governo do Estado de 

Pernambuco divulga que, em 2012, o PIB de Pernambuco superou o crescimento do 

PIB do Brasil, que teve crescimento de 0,9% (CONDEPE/FIDEM, 2013). 

Pernambuco cresceu 2,3%, significando um total de R$ 115,6 bilhões.  O presidente 

da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco 

(Condepe/Fidem), Maurílio Lima, confirma: 

 

A economia de Pernambuco, desde 2007, vem apresentando taxas 
médias de crescimento em torno de 5% ao ano  acompanhadas pelo 
aumento dos índices de emprego, valorização do salário mínimo e 
ascensão de novas categorias sociais. Esse resultado se deve, 
principalmente, às políticas de incentivo ao desenvolvimento 
econômico no âmbito estadual e federal. (CONDEPE/FIDEM, 2013). 

 

Afirma, ainda, que as crises internacionais não ressoaram negativamente na 

economia do estado. Um dos desdobramentos desse crescimento econômico é 

sentido no fortalecimento do mercado imobiliário da cidade. No que concerne ao 

território do Pina, a reportagem de Ana Laura Farias (2012) já aponta as mudanças 

iniciais, a exemplo do trânsito e as crescentes áreas em construção de prédios. 

Essas mudanças são observadas como “naturais” e irreversíveis, sendo assim, 

restaria o processo de adaptação nesse novo momento do território. 

Em dezembro de 2013, o governo divulgou outro boletim demonstrando que a 

taxa de crescimento do PIB do estado continua crescendo; do mês de janeiro ao 

mês de setembro de 2013, Pernambuco registrou um crescimento de 4,2%, 

contabilizando R$ 90,3 bilhões (CRESCIMENTO..., 2013). Os setores que mais 

cresceram no período foram a Construção Civil com 6,9% e Comércio e Transporte, 

com crescimento de 8,9 %. Esses dados só reforçam a perspectiva de crescimento 

do setor imobiliário, indicando a perspectiva para a qual o estado, compreendendo a 

cidade do Recife, tem apontando como telos. 
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2 AS ZEIS E A PRODUÇÃO COMERCIAL E IMOBILIÁRIA 

 

2.1 AS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL: UMA CONQUISTA 

HISTÓRICA 

 

A história de uso e ocupação do solo, em toda a América Latina, é marcada 

por diversos enfrentamentos e disputas, dado que se trata de processo de 

apropriação de territórios. Sendo assim, ressalta-se que o poder político, econômico, 

simbólico e, até mesmo bélico, sempre esteve concentrado nas mãos de poucos, 

determinando as formas e os espaços possíveis de apropriação por parte de quem 

não dispunha dos mesmos poderes em questão. Logo, falar em território é falar em 

relações de poder. 

No Brasil, o processo de ampliação do capitalismo registrado na dominação 

colonial deixou suas marcas na configuração espacial, sendo possível observar a 

geografia socioespacial do modo de produção capitalista nos diversos territórios do 

país. Contudo, por se tratar de disputas, alguns enfrentamentos contra-hegemônicos 

foram – e são – realizados, alguns deles transformados em reflexões e proposições 

resultando em marco legal. Em Recife, uma construção política de grande 

importância deve ser revisitada, que é o caso das Zonas Especiais de Interesse 

Social.  

Neste ponto, é pertinente refletir sobre o histórico de consolidação das áreas 

ZEIS, tendo em vista que, no Pina, se encontra a ZEIS Pina/Encanta Moça. Para tal 

finalidade, volta-se aos anos 1960, marcados por um dos períodos mais agudos da 

ditadura militar. Em contraposição, também é o período que marca as grandes lutas 

dos movimentos sociais urbanos, em que se registra uma soma de esforços pela 

posse da terra nas chamadas favelas, cuja população era composta por pessoas 

vindas de municípios vizinhos e do interior do estado (ALVES, 2005).  

Sem dúvida, a segregação socioespacial é fruto de uma longa história que 

narra os processos de ocupação e apropriação da terra, principalmente ao se 

revisitar os processos coloniais (QUIJANO, 2005; PORTO-GONÇALVES, 2012). 

Desse modo, a paisagem urbana reflete as diversas formas de apropriação e, 

principalmente, é uma demonstração da necessidade de buscar condições dignas 

para parte da população. 
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Uma das formas de buscar essas condições mais dignas de vida e garantir a 

permanência nos territórios cujas condições eram, e ainda são, precarizadas, foram 

as lutas sociais, que resultaram em marcos jurídicos. O primeiro a ser registrado foi 

o Decreto Municipal pelo qual foram reconhecidas 27 favelas de Recife como Zonas 

Especiais (ALVES, 2005). Posteriormente, em 1983, pela Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, foi instituído o Zoneamento da Cidade: “[...] dividindo-a em Zonas 

Residenciais, Zonas Industriais, Zonas Verdes, Zonas Múltiplas, Zonas Institucionais 

e Zonas Especiais – essas subdivididas em Zonas Especiais de Preservação e 

Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEIS.” (ALVES, 2005, p. 5).  

A Lei de Uso e Ocupação do Solo do Recife, Lei n.º 14.511, de 17 de janeiro 

de 1983, visava à organização do espaço urbano da cidade por meio de três 

objetivos:  

 

I - promover e integração da Cidade na Região Metropolitana do 
Recife; II - orientar a ocupação e utilização do solo quanto ao uso, 
quanto à distribuição da população e quanto ao desempenho das 
funções urbanas; III - preservar os elementos naturais de paisagem 
urbana e os sítios de valor histórico e cultural (RECIFE, 1983). 

 

Foi um momento muito festejado por se tratar de uma das grandes conquistas 

dos movimentos sociais urbanos, bem como foi importante para o movimento o 

reconhecimento de parte da cidade que, aparentemente ao longo da história, surgia 

como invisível na perspectiva da ausência de políticas públicas. Recife foi a cidade 

precursora nas discussões que depois ganharam dimensão nacional. Tratava-se de 

uma aposta política pelo reconhecimento dessa população e principalmente pela 

reafirmação da função social da propriedade. Mércia Alves (2005, p. 7) destaca: 

 

A importância da delimitação e do reconhecimento das ZEIS está 
associada à possibilidade de inclusão social das ocupações 
espontâneas, ao acesso dessas populações aos serviços de infra-
estrutura no entorno dos bairros, à garantia da função social da 
propriedade, inibindo a especulação imobiliária, ao estímulo à 
participação dos moradores na definição das melhorias urbanas na 
comunidade e na cidade (para consolidar os assentamentos) e ao 
consequente aumento na arrecadação tributária dos municípios, uma 
vez que cada área regularizada pressupõe também a regularização 
no recolhimento de impostos e a melhoria na oferta dos serviços 

públicos. (ALVES, 2005, p. 7). 
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A experiência do Prezeis, sem dúvida, é um dos importantes legados dos 

movimentos sociais urbanos, e sua consolidação foi dando-se ao longo dos anos e 

das revisões realizadas. Em 2005, Recife registrava a existência de 66 áreas ZEIS, 

o que ainda é pouco dentro do universo de territórios que vivem em precárias 

condições de vida (ALVES, 2005, p. 9).  

Nas condições atuais de crescimento econômico da cidade, a especulação 

imobiliária passa a fazer parte do cotidiano de muitas ZEIS, tendo construções 

legitimadas pela própria gestão pública, a exemplo do Shopping RioMar e os 

empresariais do entorno, e o JCPM Trade Center, do mesmo grupo empresarial 

responsável pela construção do Shopping RioMar, localizado na entrada da ZEIS de 

Brasília Teimosa. O empreendimento tem 37.884,16 m² de área construída com 20 

andares (Figura 6).  

 

Figura 6 – Localização do empresarial JCPM Trade Center em relação à área de 
estudo 
Lado esquerdo em amarelo JCPM Trader; lado direito, círculo rosa Brasília Teimosa 
(ZEIS). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Google Earth e site do empresarial 

 

Desse modo, as áreas ZEIS, assim como alguns territórios de preservação 

histórica e ambiental, aparecem como a “bola da vez” do mercado imobiliário, tendo 

em vista, por um lado, o inchaço do território urbano e, por outro, a escassez de 

espaços livres para construção de outros empreendimentos. 

Em entrevista com a representação do Fórum do Prezeis em Recife 

(Entrevistado D) realizada no dia 3 de março de 2013, registra-se uma fala enfática: 
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A ZEIS do Pina está no entorno de um projeto aprovado pela 
Prefeitura sem discussão dos impactos que teriam dentro da ZEIS. O 
empresário João Carlos Paes Mendonça implementou o Projeto 
RioMar naquela região, e não houve nenhuma discussão com o 
Fórum do Prezeis, nem os representantes do Pina [Mário Luciano e 
Branquinho] trouxeram para a Coordenação do Prezeis para ser 
discutido no Fórum. Se houve negociação, a Comul17 não trouxe 
para cá. (E-D) 

 

Os grandes empreendimentos são aprovados e construídos, mas não se 

observa um projeto de urbanização para essas áreas por parte da gestão municipal. 

A ausência ou a fragilidade do diálogo e as próprias negociações realizadas com os 

grupos e pessoas que se identificam como líderes nas próprias comunidades é um 

fato de grande relevância em nossa análise e é um grande gerador de fragmentação 

dos discursos e apazigua cenários de conflitos.  

No caso do Pina, observa-se uma agravante no que concerne ao 

posicionamento político das representações que compõem o Fórum do Prezeis, 

pois, de um lado, o entrevistado (E),18 que é representante suplente da ZEIS 

Pina/Encanta Moça no Fórum do Prezeis, encaminhou uma carta, com apoio do 

Fórum, solicitando a participação do Gabinete de Assessoria Jurídica às 

Organizações Populares (Gajop) nas discussões sobre as mudanças socioespaciais 

nas áreas ZEIS de Recife. Essa carta foi encaminhada pelo Gajop à Organização 

das Nações Unidas (ONU), mas não houve assessoria jurídica direta ao Fórum, a 

única resposta recebida referiu-se ao envio da documentação à ONU, mas sem 

rebatimento efetivo no debate suscitado pelo Fórum. 

Por outro lado, as divergências de projetos políticos distintos entre as próprias 

representações ficam evidenciadas quando, contrariando as discussões internas e o 

posicionamento do Fórum do Prezeis, uma representação política histórica do Pina, 

aqui identificada por H, que também é representante do Pina no Fórum do Prezeis, 

apresenta posicionamento favorável ao empreendimento complexo empresarial e 

Shopping RioMar, bem como os correlacionados, conforme registrado em sua 

                                                           
17

 Comissão de Urbanização e Legalização da Posse da Terra (Comul), composta por representantes 
do Poder Público, da comunidade e de ONG. 

18
 Representação do Centro de Valorização da Vida de Crianças e Adolescentes (CDVCA), localizado 
à Rua Maristela, 65, Pina. Fundada em 1993, a ONG desenvolve projetos sociais e educacionais 
com crianças e adolescentes. Não dispõe de site para consulta. 
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manifestação em relação ao Projeto Novo Recife,19 realizada em audiência pública 

na Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco: 

 

A comunidade do Pina apoia esse projeto Novo Recife, primeiro 
porque entende que a cidade tem de crescer, agora, crescer com 
qualidade. A gente entende inclusive que este terreno está lá há 
cinquenta anos parado, inóspito, servindo muito mais para violência, 
roubo, tráfico de drogas, assaltos, enfim, coisas que não interessam 
para a cidade. E aí a gente apoia esse projeto por isso, porque a 
gente sabe que tem uma carência muito grande de pessoas que 
precisam trabalhar, a gente tem a questão da mobilidade urbana 
porque o trânsito da zona sul trava e isso tem de se pensar novas 
vias. [...] então tem de se pensar um projeto para a cidade e que até 
agora, no momento, o único projeto que apareceu foi esse projeto aí 
[Novo Recife]. (Transcrição da fala de H em audiência pública 
realizada em 27 de fevereiro de 2013 na Assembleia Legislativa de 
Pernambuco, grifos nossos). 

 

São diversas visões e posicionamentos diante do mesmo processo, o que 

reafirma, em certa medida, um cenário marcado pelas contradições das lutas 

coletivas e sobreposição de interesses: líderes locais, Fórum do Prezeis, estado e 

mercado, e cada agente, revestido da aura de representação, sufoca outras diversas 

vozes de moradores e moradoras do Pina. Em alguns momentos, esses agentes 

estão em posições divergentes e em outros estão em convergência, contudo, 

registram-se processos de denúncias e opressões, ocultamento de falas e 

divergências: 

 

Os moradores que são contrários ao processo, uns são ameaçados 
pelos próprios moradores que querem vender os imóveis, brigam 
porque querem ganhar dinheiro e sair de lá para outro lugar melhor. 
Aí, se o outro for denunciar, o outro ameaça o outro, e aí vai ficando 
um morador contra o outro, tendo em vista o balcão de negócios que 
vem sendo feito. Isso é em todas as áreas ZEIS, não é só no Pina. 
(Entrevistado D, em conversa). 

 

  

                                                           
19

 Projeto apresentado pelo consórcio formado pela Moura Dubeux, Queiroz Galvão, Ara 
Empreendimentos e GL Empreendimentos, que vai construir um complexo imobiliário com 12 torres 
ao longo do Cais José Estelita, no bairro de São José, área central da cidade. Em dezembro de 
2013, depois de muitas mobilizações a audiências públicas, o termo de compromisso entre a gestão 
municipal e consórcio do projeto foi apresentado, destacando o aumento no valor da compensação que 
subiu de R$ 32 para R$ 62,7 milhões, contando ainda com a inclusão de biblioteca, túnel e um parque 
linear. Os termos de compromisso podem ser encontrados no endereço eletrônico: 
<http://www2.recife.pe.gov.br/projetos-de-grande-impacto/>. Acesso em: 10 jan. 2014. 
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Expostas essas questões, visualiza-se um circuito de elementos que se 

relacionam, formando uma trama que envolve: a) disputas pelo poder no território; b) 

relações políticas partidárias, refletindo em novos contextos de coronelismo; c) 

negociações; d) interesses diversos sobre o território; e) crescimento econômico; f) 

flexibilização da legislação, entre outras questões. O que se vislumbra nos próximos 

anos não só na ZEIS Pina/Encanta Moça, mas em outras ZEIS da cidade, é a 

tendência dos processos de negociação sobre o território sobressair ao invés do 

permanente debate político sobre a cidade, prevalecendo a lógica do que foi 

chamado de “balcão de negócios”. Assim, o território é negociado e expropriado. 

Desse modo, somam-se o inchaço e a exiguidade de terra na capital aos processos 

de fragilização do sentido histórico e político desses territórios, tendo como um dos 

resultados, o domínio do capital nas configurações urbanas. 

 

2.2 SHOPPING RIOMAR: RECIFE GANHOU UM PRESENTE? 

 

A construção de shoppings em territórios vulnerabilizados da cidade não é 

uma questão nova como já situado anteriormente, quando se tomou como exemplo 

o Shopping Recife e o Shopping Tacaruna. Alguns elementos de outrora continuam 

presentes no que se refere ao Shopping RioMar: localização em uma área ZEIS, 

cuja população não tem condições materiais de consumo que o empreendimento 

exige, provocando processos de especulação imobiliária e expropriação, bem como 

o fato de sua localização no entorno do Mangue e da bacia do Pina deixar registrada 

mais uma drástica intervenção urbana nos elementos físico-naturais da cidade. A 

flexibilização das legislações também é um dos aspectos que compõem o histórico 

desses empreendimentos. 

O presente mencionado no subtítulo desta seção é sugestivo, pois foi a 

manchete dos principais periódicos e também elementos de divulgação de peças 

publicitárias. A evocação deste presente pressupõe que se discuta o local onde ele 

foi assentado na cidade do Recife, e o que existia antes nesse sítio. Era um terreno 

disponível? Tratava-se de um terreno de grandes dimensões como será observado 

na descrição sucinta a seguir. Daí cabe o questionamento acerca da gênese desse 

território. Sim, esse território era composto também de ruínas de uma antiga fábrica 

de bebidas, conforme as imagens históricas permitem visualizar, assim como 
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algumas referências documentais (Fotografia 2). A Bacardi Brasil, empresa 

pertencente ao Grupo Bacardi Limited, no Brasil, teve sua primeira fábrica localizada 

em Recife em 1957, permanecendo na cidade até 1995 (Figura 3), quando passou 

sua operação para o estado de São Paulo na cidade de São Bernardo do Campo. 

 

Fotografia 2 – Imagem aérea do Pina em 1974 
No centro superior, encontra-se a Fábrica da Bacardi em funcionamento (hoje 
localização do Shopping RioMar). Em toda a fotografia, é possível observar o 
processo de ocupação do território.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 
 

Fonte: Arquivo do Condepe/Fidem 1974 
 

Fotografia 3 – Imagem aérea do Pina em 1997 
No canto superior esquerdo, localização da antiga fábrica da Bacardi. 
Demonstração do adensamento populacional. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do Condepe/Fidem 1997 
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Apresentando rapidamente o Shopping RioMar e seu complexo de torres 

empresariais, esse é um empreendimento que compreende 2 blocos.20 O primeiro é 

a área construída de 295.000 m² do Shopping RioMar com 4 pavimentos, totalizando 

401 lojas, sendo 17 Âncoras, 8 Megalojas e 380 Lojas Satélites. Ainda conta com 12 

salas de cinema (incluídas salas vip), teatro, academia, parque de diversão e 

estacionamento que comporta 6.200 carros.  

No segundo bloco, com 98.572.55 m² de área construída, estão situadas as 

três torres empresariais com disponibilidade de 958 salas e estacionamento com 

capacidade de 1.669 carros (Figuras 4, 5, 6 e 7).  

 

Fotografia 4 – Visão panorâmica: ao fundo o Shopping RioMar, à esquerda duas das três 
torres empresariais, à direita dois novos empreendimentos imobiliários 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Pode-se encontrar o detalhamento das informações no Extrato do Termo de Compromisso entre a 
Prefeitura do Recife e o Grupo João Carlos Paes Mendonça. Disponível em: 
<http://www2.recife.pe.gov.br/downloads/projetos-impacto/ProjetoRioMar_0716414208.pdf>. Acesso 
em: 10 set. 2013. 
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Fotografia 5 – Torres empresariais do 
JCPM localizadas ao lado do Shopping 
RioMar (1) 

Fotografia 6 – Torres empresariais do 
JCPM localizadas ao lado do Shopping 
RioMar (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2013 

 

Fotografia 7 – Perspectiva final do Shopping RioMar e as três torres empresariais 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Divulgação no site Celebs PE 

 

Referenciado como Shopping de alto luxo, a relação do empreendimento 

ultrapassa as escalas comerciais internas, visto que suas relações internacionais 

são fortalecidas com a chegada de lojas e companhias internacionais. Ao contrário 

dos Shoppings que poderíamos chamar de tradicionais cuja presença de lojas 
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internacionais não eram tão intensificadas, o RioMar traz para o território do Pina, a 

própria vivência e ostentação internacional, observados através de lojas de alto luxo, 

para ficar no exemplo: Prada, Burberry, Dolce & Gabbana, Hugo Boos, Coach, 

Diesel, Daslu,  situadas estrategicamente no 2.º andar do empreendimento. 

Ainda em construção, em maio de 2012, o Shopping RioMar recebeu a 

Certificação Aqua (Alta Qualidade Ambiental), concebida pela Fundação Vanzolini. 

Contudo, algumas perguntas surgem: Sustentabilidade ambiental de quem? Para 

quem? A que custo esse certificado foi concedido?  Ao falar sobre o certificado, o 

diretor de Divisão Imobiliária do Grupo João Carlos Paes Mendonça (JCPM), 

Francisco Bacelar, destaca que o projeto do Shopping é “moderno” e já nasce com 

uma concepção de sustentabilidade, enfatizando:  

 

Pensamos os aspectos econômicos, sociais e ambientais do projeto. 
Uma das ações foi o relacionamento com as comunidades 
localizadas no entorno do empreendimento, a qualificação para 2.021 
moradores, em cursos nas áreas de construção civil, varejo, 
informática básica, aceleração de escolaridade e jovens aprendizes. 
Desse total, 420 alunos trabalham hoje na obra. (RIOMAR..., 2012, 
grifos nossos). 

  

Uma das primeiras questões a ser observadas diz respeito à própria mudança 

de paradigma da questão ambiental. Antes as apostas estavam voltadas para a 

preservação dos elementos físico-naturais, sendo condenável qualquer tipo de 

intervenção. Muito embora pontualmente ainda se observe a perspectiva da 

preservação, o que prevalece na lógica atual é a “responsabilidade ambiental” que 

ultrapassa os limites propostos pela preservação, sendo possível a compensação e 

a negociação desse ambiente a ser modificado ou suprimido, apesar do projeto 

conter a informação de 40.000 m² de área verde implantada. 

Sendo assim, nesse circuito de negociações e compensação, o ambiente 

físico-natural passa a ser uma mercadoria. O discurso da sustentabilidade e da 

responsabilidade ambiental é ideológico e consequentemente alienante, porque não 

é tão difícil observar que uma construção sendo considerada sustentável agrega 

mais valor ao seu produto final. De forma geral, quem vai usufruir aquele espaço 

compreende que também está ajudando na melhoria da relação sociedade-natureza, 

quando, na verdade, esse “selo de respeito ao meio ambiente”, na conjuntura atual, 

torna-se uma mercadoria. 
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Essa perspectiva de empreendimentos sustentáveis funciona como 

apaziguadora dos reais problemas, agora sob o argumento de que é possível 

crescer economicamente “preservando o meio ambiente, a natureza” e agregando 

às obras a comunidade local, por meio de processos educativos focados na 

reprodução da divisão social do trabalho no capitalismo.  

No lançamento fechado do empreendimento, estiveram presentes 

empresários, Governo do Estado de Pernambuco, prefeitura do Recife e 

representações religiosas. Na ocasião, o governador de Pernambuco, Eduardo 

Campos (PSB), ressaltou que “João Carlos Paes Mendonça sempre inovou. E tem 

dois valores com os quais me identifico: o trabalho e o orgulho de ser nordestino” 

(PRESTÍGIO..., 2012, p. 7). João da Costa (PT), à época prefeito do Recife, 

reafirmou a perspectiva já colocada de uma nova cidade que surge, diz ele: “O 

RioMar Recife representa a nossa esperança em uma nova cidade. E esse novo 

Recife a gente começa agora.” (PRESTÍGIO..., 2012, p. 7). 

Na manhã de 30 de outubro de 2012, o Shopping RioMar foi aberto à 

população e, espantosamente, o templo do consumo é ocupado por uma multidão 

ávida para aproveitar as promoções anunciadas, tendo registro de pequenos 

acidentes pelo número de pessoas que circulavam ao mesmo tempo (Fotografias 8 

e 9). 

 

Fotografia 8 – Porta principal ocupada pela 
população à espera da abertura do Shopping 

Fotografia 9 – As portas se abrem 
para o consumo 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Fonte: Carol Abreu/TV Jornal, 2012 Fonte: Bobby Fabisak/JC Imagens, 2012 
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2.3 OS PRIMEIROS ANÚNCIOS DE MUDANÇAS 

 

O momento histórico atual na ZEIS Pina/Encanta Moça tem sido marcado 

pelo incerto devir. As relativas transformações do território do Pina instigam 

reflexões. Há uma aura de tensão emanada de expressiva parte de moradores 

quanto a esse devir. Por outro lado, as transformações na paisagem, com inúmeras 

mudanças materializadas pelos prédios, aterros e novas vias, com intenso 

movimento na dinâmica local, também inquietavam aqueles que transitavam no 

entorno, mesmo não sendo moradores: a presença de ônibus no que antes eram as 

pequenas vias de circulação interna é a mudança de rotina mais evidente, a partir da 

qual se registram até mesmo pequenos acidentes com pedestres e ciclistas que 

agora entram em disputa por um pedaço de via para circulação.  

Para algumas pessoas, a anunciação de um “novo” tempo, de crescimento, 

motivo de festejo, um compreensivo festejo diante das promessas colocadas pelos 

agentes públicos e privados que redefinem o uso e as formas de apropriação do 

território. Para outras, mudanças ainda confusas e um pouco de insegurança quanto 

à permanência ou não no lugar que traçou sua territorialidade. 

Esses aspectos de grande relevância estão associados nesta seção aos 

principais desdobramentos gerados pelo Empreendimento Shopping RioMar. Para 

tal finalidade, utilizam-se como elementos de interlocução os conteúdos dos 

elementos aportados nas entrevistas realizadas com pessoas que se identificam e 

são identificadas como líderes e moradores que exercem relevantes papéis na ZEIS 

Pina/Encanta Moça. Esses conteúdos buscam dialogar com o contexto observado in 

loco, mas também com a análise de conteúdos observados de outras fontes de 

informação diretas e indiretas sobre esses processos. 

No que diz respeito à representatividade, tomam-se como referência as 

reflexões de Evelina Dagnino (2002, p. 290). Em seu estudo, a autora constata que, 

“quanto maior a representatividade, maiores as chances de uma partilha efetiva do 

poder na negociação com o Estado”. Para a presente pesquisa, observa-se que 

essa afirmativa se confirma uma vez que as pessoas entrevistadas se colocam 

nesse lugar de representação formal, fazendo parte de diversos fóruns e redes, e 

falando sobre e pelo território. 

Aposta que, em alguns aspectos, a legitimidade é garantida dialeticamente 

entre a força e as relações que líderes estabelecem “fora” do território, e o retorno 
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dessas relações para o território (mesmo que cheguem como ações residuais que 

não alterem o contexto de violações de direitos); são relações em alguns momentos 

conflitantes, mas que se retroalimentam na manutenção de algumas formas de 

poder que se verá no decorrer desta seção.  

Ainda segundo Dagnino (2002), as questões da representação assumiram 

várias facetas; uma delas é a capacidade de pressão (protestos, reações contrárias). 

Sobre esse aspecto, chama-se a atenção aos processos de negociações que são 

mais reais do que processos de pressão propriamente dita, quando se observa que 

no histórico de participação social do território, os embates e as pressões estão 

ausentes, sendo mais recorrentes as negociações, estabelecimento de consensos e 

ajustes políticos. 

Soma-se também a relação privilegiada que alguns líderes têm com partidos 

políticos, compreendido pela autora como “instâncias tradicionalmente privilegiadas 

de representação e aglutinação de interesses” (DAGNINO, 2002, p. 291). Essas 

relações são refletidas no cotidiano e mais uma vez reforçam a esfera da 

negociação que nega os conflitos. Nesse sentido, observa-se que, mais que uma 

mera representação, trata-se de uma trama histórica que envolve fortemente o poder 

e os interesses no território, muito embora não se possam julgar esses aspectos 

como se fossem presentes na totalidade de organizações e grupos existentes no 

território que, mesmo sendo minoria, atua com certo grau de autonomia, ainda que 

seja relativa. 

Inicia-se com a entrevista realizada com a representação da ONG Procriu, 

aqui denominada como entrevistado F (E-F),21 em 7 de março de 2013, em que 

destaca que o empreendimento trouxe sentimentos diversos. De um lado, alguns 

benefícios no que concerne a atividades de formação para jovens; por outro, a falta 

de diálogo sobre as transformações do entorno com as obras de mobilidade, 

abertura de vias e a intensificação da precariedade do saneamento proveniente das 

obras da Via Mangue e do Shopping, que tem gerado insatisfações.  

Um dos problemas destacados concerne ao saneamento básico, que já era 

precário, e com as obras do Shopping e dos aterros feitos no rio para construção da 

Via Mangue, a situação ficou insofismável. 

                                                           
21

  O Procriu, localizado à Rua Eurico Vitrúvio, 124, no Pina, foi fundado em 1980, com o objetivo de 
contribuir para a redução da exclusão social da criança e do adolescente em situação de risco. 
Desenvolve projetos sociais voltados à cultura e educação. Blog da Organização: 
<http://procriu.blogspot.com.br/>. 
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[...] para deixar a Beira Rio muito bem pavimentada, eles entupiram 
tudo no Bode, se você olhar tem água por tudo quanto é canto. O 
saneamento no Pina já não existia e com a construção do RioMar e 
as pistas que abriram, piorou a situação. (Entrevistado F). 

 

Por outro lado, o entrevistado E, quando do encontro em 18 de março de 

2013, apresenta uma postura mais enfática:  

 

O Shopping causou um impacto terrível no Pina, impacto de meio 
ambiente. A maré que antes servia para escoar as águas, hoje não 
existe mais, foi tudo aterrado para se fazer a saída do Shopping, as 
melhorias, as avenidas que vêm para sair aqui na Avenida Encanta 
Moça.  

 

Tanto E-F quanto E-E, enfatizam a mudança sentida nos períodos chuvosos; 

ruas que nunca alagaram, passaram a alagar, causando transtornos e trazendo risco 

de doenças, como se pode observar nas fotografias tiradas durante as chuvas 

ocorridas em julho de 2013 (Fotografias 10 a 13). 

 

Fotografia 10 – Ruas intransitáveis na ZEIS Pina/Encanta Moça por alagamento causado 
por chuvas  
Moradores e moradoras observam e se arriscam passando pelo alagamento e pela 
significativa quantidade de lixo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Cedida por Ludger Hellweg, 2013 
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Fotografia 11 – Moradores e moradoras se arriscam no alagamento na saída para o trabalho 
pela manhã (1) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Cedida por Ludger Hellweg, 2013 

 

Fotografia 12 – Moradores e moradoras se arriscam no alagamento na saída para o 
trabalho pela manhã (2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cedida por Ludger Hellweg, 2013 

 

Fotografia 13 – Becos alagados na ZEIS Pina/Encanta Moça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cedida por Ludger Hellweg, 2013 
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Ressalte-se que, embora a situação de alagamento esteja sendo sentida por 

moradores e moradoras, o problema de saneamento básico já era registrado antes 

da construção do Shopping. O grau de precariedade na oferta de serviços, 

infraestrutura e perfil habitacional é bastante heterogêneo na ZEIS. Nesse sentido, a 

exemplo do que ocorre em outras ZEIS, existem subdivisões na ZEIS do 

Pina/Encanta Moça. Dentre essas subdivisões, é possível destacar a existência de 

ruas mais próximas do rio Jiquiá, bacia do Pina, consideradas favelas, onde se 

constatam moradores vivendo em palafitas, em elevado risco e precariedade. 

 Em visita de campo, foi possível registrar palafitas e áreas com a forte presença 

de dejetos e lixo espalhados, o que deixa a situação de alagamento mais grave no 

cotidiano dessas pessoas, que já sofrem historicamente com a ausência de 

dignidade para viver, como pode ser observado nas Fotografias 14 a 16. 

 

Fotografia 14 – Palafita na bacia do Pina: ao lado, espaço antes  ocupado por uma 
palafita, hoje com muito lixo e dejetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Autoria própria, 2013 

 

Fotografia 15 – Palafita na bacia do Pina: ao lado, dejetos e lixo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2013 
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Fotografia 16 – Ocupação feita com madeira ao lado do rio Jiquiá, bacia do Pina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2013 

 

Outro aspecto destacado é o reconhecimento do trabalho de formação 

realizado pelo Shopping com jovens da comunidade. Afirmam que é insuficiente e 

insignificante quanto a uma contrapartida real do Empreendimento, porque muitos 

dos jovens que participam dos cursos não conseguem emprego por outro fator que 

sempre afetou as condições de vida da população, a baixa escolaridade, tendo em 

vista até mesmo a ausência de escola de ensino médio na ZEIS.  

Os quesitos formação profissional e emprego, desde o lançamento do projeto 

do Shopping, são sublinhados, seja na expectativa dos moradores, seja na 

promessa da Operação Urbana, como contrapartida social do empreendimento. 

Diante das comemorações de ter um empreendimento de grande porte na cidade, o 

então prefeito do Recife corroborou esse argumento de geração de emprego, 

engrossando o sentido e a força ideológica que o argumento carrega. Em entrevista, 

João da Costa diz com entusiasmo:  

 

Parabenizamos a iniciativa de promover treinamentos para jovens da 
comunidade, o que significa geração de emprego, trabalho e renda 
para os futuros profissionais. E essa é a preocupação do meu 
governo: preparar a cidade no presente para no futuro acompanhar o 
crescimento do restante do estado. (JOÃO DA COSTA..., 2011).  
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Quanto ao processo de diálogo estabelecido entre os donos do 

empreendimento, E-F relata que houve muitos processos de “negociação”.22 Nesse 

processo formou-se uma grande equipe composta por psicólogos, assistentes 

sociais e pedagogos no intuito de “sanar as resistências” das pessoas durante as 

reuniões. Ainda destaca: “Eles fizeram reunião com toda a equipe técnica para 

trabalhar com a comunidade. As resistências eram trabalhadas nas reuniões, foram 

várias reuniões.” 

De acordo com os relatos, as tensões foram direcionadas e sanadas pelo 

Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social,23 com sede no 

próprio Shopping. Aqui reside já uma pista das convergências dos processos da 

parceria público-privada e da apropriação inteligente do capital privado às 

estratégias de inserção social. 

Também de acordo com os relatos, os líderes comunitários foram convidados 

para fazer parte de todo o processo, sendo também agentes mobilizadores. O 

Instituto contempla em sua equipe técnica, além de membros com formação teórica 

e prática no movimento social, indivíduos da própria comunidade trabalhando, o que 

colabora na legitimação das ações realizadas pelo Instituto. 

Em meio aos processos de negociação, algumas questões escapam e 

demonstram a situação de conflitos e tensões. Destaca-se o caso de um senhor 

conhecido como Gato em um dos relatos feitos por E-F:  

 

Quando foram abrir a pista (parte da Avenida Encanta Moça, 
continuação da Rua São Luiz), teve um senhor chamado Gato, que 
tiveram de chamar a polícia para tirá-lo de dentro da casa. A casa 
dele era grande, ele tinha casa alugada. A polícia veio e tirou tudo 
para poder tirá-lo de dentro de casa. [...] o impacto é muito grande, 

                                                           
22

 Em todos os diálogos realizados com as pessoas que se identificaram e são identificadas como 
líderes, a palavra “negociação” foi recorrente; em nenhum momento, a palavra conflito foi trazida; 
apenas em uma das respostas apareceu a palavra “resistência”. Traz-se aqui o conceito da palavra 
negociar do Dicionário Aurélio: “1. Fazer negócios; exercer o comércio; comerciar. [...] 3. Manter 
relações para concluir tratados ou convênios. [...] 5. Concluir, ajustar, celebrar. 6. Comprar ou 
vender; permutar, trocar.” (FERREIRA, 1999, p. 1.399). 

23
  O Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM) de Compromisso Social começou a funcionar no 
Pina durante o processo de planejamento e realização do projeto do Shopping RioMar. Tem por 
finalidade a realização de “[...] ações de investimento social no entorno das unidades de negócios 
nas quais o Grupo JCPM tem participação. Tem como foco prioritário jovens, com quem atua por 
meio de programas de formação e qualificação profissional, com objetivo da inserção no mercado 
de trabalho”. Além do Instituto, o JCPM mantém a Fundação Pedro Paes Mendonça, fundada em 
1989, entidade de direito privado sem fins lucrativos, com sede em Sergipe. Fonte: 
<http://www.riomarrecife.com.br>. 
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as pessoas estão sofrendo com isso, porque jogam as pessoas para 
fora do seu lugar, do seu ambiente a que já está acostumado. 

 

Complementa E-F:  

 

As pessoas ficam insatisfeitas, pois não fazem reunião com a 
comunidade para conversar, a gente só sabe que vão abrir. As 
pessoas ficam muito apreensivas com isso, muito apreensivas. Não 
sabem para onde vão. O bairro está sendo mexido. Abrindo espaços 
em tudo quanto é lugar para fazer pistas, e isso é um impacto muito 
grande para a comunidade. A indenização é muito pouca.   

 

É pertinente observar dois outros elementos. O primeiro consiste na ausência 

de diálogo ampliado, porque, mesmo que exista uma equipe para dar conta dessas 

tensões, os principais desdobramentos gerados pelo empreendimento ainda não são 

foco de discussão e continuam velados.  

O segundo destaque consiste no aspecto da territorialidade. Em todas as 

falas das representações comunitárias, embora estejam presentes os aspectos 

ligados à territorialidade, relação de sentimento, enraizamento com o local, o 

aspecto que ganha relevância é o baixo custo dos valores pagos às pessoas, sendo 

recorrentes as falas de que, se o pagamento for “justo”, não tem problema de as 

pessoas saírem. 

Ana Fani Carlos (2011) observa que, como produção social, o espaço reflete 

historicamente as mudanças na relação sociedade e natureza, que vai adquirindo 

novos contornos e conteúdos. Um desses novos contornos se dá na relação do valor 

de troca que sobressai em relação ao valor de uso. Desse modo: “É o momento em 

que a apropriação desse espaço passa a ser definida no âmbito do mundo da 

mercadoria.” (CARLOS, 2011, p. 65). Nessa redefinição do uso do lugar, tudo se 

transforma em mercadoria. Como mercadoria, o habitar como apropriação criativa 

perde o sentido. Diz a autora: 

 

O espaço aparece e é vivido de forma distinta quando a habitação 
torna-se uma mercadoria, quando o ato de habitar passa ser 
destituído de sentido, decorrentes do fato de que os homens se 
tornam instrumentos no processo de reprodução espacial, e suas 
casas se reduzem à mercadoria, passíveis se ser trocadas ou 
derrubadas ‘em função das necessidades do crescimento 
econômico’. Nessa lógica, a atividade humana do habitar, da reunião, 
do encontro, do reconhecimento com os outros e com os lugares da 
vida ganha uma finalidade utilitária. (CARLOS, 2011, p. 65). 
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Relatos dão conta de que esse é um sentimento – o da venda da casa por um 

valor “justo” – compartilhado por parte significativa das pessoas que ali residem, que 

reconhece que o “progresso” chegará para poucos, e não há quem impeça. Sendo 

assim, a solicitação não é pela permanência no local, mas por uma indenização que 

garanta a compra de outro imóvel.  O Entrevistado G (E-G), do Cescai,24 em 4 de 

março, destaca:  

 

Na realidade, pelo povo, ninguém quer sair daqui, mas quando o 
avanço, o progresso chega, você sabe, é utilidade pública e não tem 
quem segure. O Pina é um bairro próximo do centro cidade e de Boa 
Viagem. Boa Viagem não tem mais espaço para nada. Está todo 
inchado, então, o Pina é a única maneira de se fazer alguma coisa. 

 

O relato demonstra a reincidência dos processos de desenraizamento, pelos 

quais as diversas construções de territorialidade são minimizadas e inviabilizadas 

em prol de um futuro sem cor, sem nome e sem sentido. Não se trata de valor de 

uso, mas de valor de troca; nesse aspecto, a relação histórica com o lugar não 

importa. O território é observado sempre como passível à expropriação. 

Os processos de valorização de determinados territórios advindos de 

remoção e construção de empreendimentos fazem parte das configurações 

socioespaciais das cidades, como destaca o Entrevistado B da ONG Fase – 

Solidariedade e Educação,25 em entrevista de 19 de fevereiro de 2013:  

 
Toda e qualquer favela removida gera, de imediato, uma valorização 
da terra, e valorização da terra para quem fica com ela, e não é esse 
pobre que vai sair. É no mínimo da classe média para cima. É como 
se diz: ‘uma faca de dois gumes’, pois é um ato legal, mas ao mesmo 
tempo, valoriza a terra e normalmente as pessoas não ficam 
próximas da área. 

 

No território do Pina, a abertura de vias e as construções tendem a apontar, 

de fato, para a produção de outro território, marcado cada vez mais pela intervenção 
                                                           
24

 Centro Social das Crianças, Adolescentes e Idosos do  Pina (Cescai), localizado à Rua São Luiz, 
275,  no Pina. Atualmente suas ações estão voltadas à entrega de leite pelo Projeto Leite para 
Todos em parceria com a prefeitura do Recife e governo federal, realizações de reuniões sobre 
habitação e representação no Fórum do Prezeis. 

25
 Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional  fundada em 1961. É uma ONG sem 
fins lucrativos, que atua em seis estados brasileiros e tem sua sede nacional no Rio de Janeiro. Em 
Pernambuco, o foco de atuação encontra-se em criar estratégias para o monitoramento de políticas 
públicas e ferramentas de exigibilidade e garantia do direito à cidade. Atualmente a Fase compõe o 
Conselho Nacional de Cidades (ConCidades), o Fórum Nacional de Reforma Urbana, em 
Pernambuco, o Fórum Estadual de Reforma Urbana. Também faz parte da Rede Nacional 
Observatório das Metrópoles. 
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capitalista simbolizada pelo Shopping e pelos diversos empreendimentos imobiliários 

do entorno, a partir dos quais, observa-se uma verticalização excessiva. Para 

continuar no seu curso, esse novo lugar necessariamente terá de negar o passado e 

as pessoas que dele fazem parte. Há várias formas de afastar as pessoas do seu 

lugar, desde as remoções previstas e legitimadas até a especulação imobiliária 

cotidiana. Em visita de campo, observaram-se diversas placas de venda de casas e 

terrenos que antes serviam de moradia para muitas famílias (Fotografia 17). 

 

Fotografia 17 – Casas à venda na Avenida Encanta Moça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Ao ligar para um dos telefones disponíveis, constatou-se que um único 

terreno tem várias casas associadas e o valor total da venda é de R$ 2 milhões. 

Ainda durante a ligação, a pessoa informou que no terreno é possível construir 

prédios, igreja, estacionamento, entre outras grandes construções. Isso demonstra a 

mudança, em curto período de tempo, no valor da renda da terra no território do 

Pina. Ainda sobre o terreno, ressalte-se que se localiza na Avenida Encanta Moça, 

e, de acordo com a previsão, continuará em processo de ampliação, garantindo 

ligação direta com a Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, uma das principais 

avenidas de Boa Viagem (Fotografia 18). A distância entre o Shopping e o terreno é 

de 1,3 km, representando aproximadamente 10 minutos de caminhada, ou 3 minutos 

com a utilização de carro. 
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Fotografia 18 – Ampliação já em curso da Avenida Encanta Moça  
Fase de ampliação finalizada antes do lançamento do Shopping RioMar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Como é possível observar na Figura 7, o terreno encontra-se dentro dos 

limites da área ZEIS. Desse modo, qualquer intervenção deverá levar em 

consideração a legislação vigente correspondente às áreas ZEIS de Recife. 

Contudo, isso não garante a ausência de possibilidades de negociação e 

flexibilização, tendo em vista o poder exercido pelo agente da compra.  

Por outro lado, outros usos e finalidades podem ser dados ao terreno. Como 

exemplo, destaca-se um terreno ao lado da Organização Procriu, que, de acordo 

com o relato, foi vendido e hoje funciona como um depósito de mercadorias 

chinesas. 

Em conversa com uma moradora de uma das casas do terreno à venda, 

citado acima, ela disse ter conhecimento de que a saída do local é inevitável, mas 

não sabia quando e como, pois o terreno pertence a outra pessoa, que agora quer 

vender a uma das imobiliárias que sistematicamente visita o local e já tem espaços 

consolidados para construção de grandes prédios residenciais em outros terrenos no 

entorno. 
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Figura 7 – Delimitações da área ZEIS Pina/Encanta Moça e Shopping RioMar  
 
ZEIS Pina/Encanta Moça no contorno vermelho; Shopping RioMar no azul. Logo abaixo, 
detalhe da localização do terreno em destaque. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth, 2014 

 

2.4 VILA OLIVEIRA: RESISTÊNCIA E REPRESSÃO 

O caso da Vila Oliveira é um dos mais emblemáticos e faz parte deste 

momento por se tratar de um espaço também no entorno das obras da Via Mangue 

e de outros empreendimentos imobiliários localizados no Pina e em Boa Viagem; 

também faz parte da delimitação da área ZEIS Pina/Encanta Moça (Figura 8). Um 

terreno ocupado por 14 famílias há mais de quarenta anos foi fruto de um pedido de 

reintegração de posse para fins de venda, depois que pessoas identificadas como 

donas do local contestaram o título de posse que os moradores tinham. 
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Figura 8 – Localização da Vila Oliveira  

Em vermelho, delimitação da ZEIS Pina/Encanta Moça; em azul, localização do Shopping 
RioMar e torres empresariais. Na cor verde, canto superior esquerdo da imagem, 
localização da Vila Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth, 2014 

 

Em 30 de outubro de 2012, a zona sul da cidade deu um nó, enquanto o 

Shopping RioMar era aberto ao público pela primeira vez, o que já rendeu um fluxo 

significativo no entorno do Shopping. As famílias da Vila Oliveira saíram às ruas para 

protestar contra o processo de reintegração de posse prevista para o dia 3 de 

novembro de 2012 (Fotografias 19 e 20). 

 

Fotografia 19 – Imagem aérea da Avenida 
Domingos Ferreira (Pina) na manhã de 30 de 
outubro 

Fotografia 20 – Bombeiros apagam 
fogo na Avenida Domingos Ferreira, e 
as famílias permanecem resistindo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: G1 Pernambuco (2012) Fonte: Kety Marinho/TV Globo, 2012 
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Houve queima de pneus e muita tensão, a Polícia Militar e o Corpo de 

Bombeiros foram acionados. Depois da tensão, o fogo foi apagado e o trânsito 

começou a fluir a partir das 12 horas na Avenida Domingos Ferreira. 

O mês de novembro de 2012 seguiu marcado por diversos protestos, 

embates e resistência por parte de moradores e moradoras. Contudo, a 

desocupação efetivou-se e eles foram, inicialmente, deslocados para abrigo ou casa 

de familiares (Fotografias 21, 22 e 23). Em um dos abrigos, em 6 de dezembro de 

2012, a lavadeira Maria Lúcia demonstra sua angústia quanto à festividade natalina 

e relata que na Vila Oliveira, “[..] botava as mesas no lado de fora com os vizinhos, 

fazia um Natal alegre e feliz. Este ano vai ser um Natal triste”.26  

Um ano depois, relatos dão conta de que moradores e moradoras foram 

deslocados para o Conjunto Residencial Olho d’Água, localizado em Cajueiro Seco 

no município de Jaboatão dos Guararapes. Contudo, alguns ainda resistem e estão 

morando de favor ou com familiares no Pina,27 relatando a distância do Residencial 

aos locais de trabalho, tratamentos médicos já iniciados em Recife e da escola das 

crianças e adolescentes. Chama a atenção o efetivo policial envolvido em todo o 

processo, superando o número de moradores da própria Vila Oliveira como se pode 

observar no Quadro 2.  

 

Fotografia 21 – Gesto básico da polícia: distribuição e alocação de pessoas, e 
os moradores resistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Fabisak (2012) 

                                                           
26

  Ver vídeo da reportagem: DESAPROPRIAÇÃO: moradores despejados da Vila Oliveira esperam 
ganhar moradias até o Natal. Disponível em: <http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia.php?id=6946>. 
Acesso em: 12 dez. 2012. 

27
 Ver vídeo da reportagem: Um ano após desapropriação, moradores da Vila Oliveira se mobilizam 
no Pina. Disponível em: <http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/jc-transito/noticia/2013/11/06/um-
ano-apos-desapropriacao-moradores-da-vila-oliveira-se-mobilizam-no-pina-453149.php>. 

 

http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia.php?id=6946
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Fotografia 22 – Casas demolidas e moradores 
desolados observam de perto a perversidade 
do capital 

Fotografia 23 – Fez-se ruína: antiga 
Vila Oliveira, Pina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Wanessa Andrade / TV Globo 

 
 
Fonte: TV Jornal 

 

Quadro 2 – Situação da Vila Oliveira durante o processo de desocupação  

Vila Oliveira – Área de 1.080 metros quadrados 

Breve cronologia De um lado De outro 

1970 – chegada das 
primeiras famílias dando 
início à formação da Vila 
Oliveira 

1991 – o estado de 
Pernambuco publica em 
Diário Oficial a 
desapropriação da área 

1996 – a Companhia 
Estadual de Habitação e 
Obras emite título de posse 
às 14 famílias 

2012 – comunicação de 
ordem de despejo chega à 
Vila Oliveira dando início aos 
protestos e resistências. As 
famílias são retiradas. 

14 casas 

2 oficinas 

14 famílias 

80 pessoas. 

100 policiais militares 

10 bombeiros 

Tribunal de Justiça do estado 
de Pernambuco reconhece a 
posse do terreno a Paulo 
Roberto Fonseca dos Santos. 

 
Fonte: Autoria própria, 2013 

 

O papel repressor do Estado, mais uma vez, faz-se presente; as que 

questões concernentes ao direito à cidade, moradia, territorialidade são tratadas 

como caso de polícia, ou como ressalta Swyngedouw (2011, p. 375): “The basic 

gesture of the police, therefore, is not power but distribution, the allocation of things 
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and people, the temporal and spatial organization of activities, assigning functions 

and their interaction.”28  

Com a compreensão da relação existente entre as mudanças socioespaciais 

do território do Pina, com novas construções imobiliárias, Shopping RioMar, Via 

Mangue, etc., e o processo de desapropriação da Vila Oliveira, o entrevistado E, em 

entrevista de 18 de março de 2013, ressalta: 

 

O Shopping não trouxe, na verdade, nenhum benefício, trouxe 
malefício, porque com o Shopping veio a especulação imobiliária. 
Depois da questão da Vila Oliveira, o pessoal aqui está com os 
nervos à flor da pele, ninguém tem a certeza de como vai encarar a 
situação.  

 

O contexto é muito desafiador e ainda deixa muitas questões sem respostas e 

algumas lacunas, a exemplo do comentário especulativo de que os Conjuntos 

Habitacionais Via Mangue I, II e III construídos pela prefeitura ao lado do Shopping 

RioMar, como compensação pelas desapropriações realizadas para construção da 

Via Mangue, serão vendidos ao mesmo grupo empresarial que construiu o 

Shopping. Observa-se que, para a construção da Via Mangue, cinco áreas (Figura 9) 

foram afetadas e as famílias foram deslocadas para abrigo provisório ou receberam 

aluguel social e, posteriormente, passaram a morar nos conjuntos habitacionais. 

 

Figura 9 – Traçado da Via Mangue e localização das áreas desapropriadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura do Recife, Projeto Via Mangue  

                                                           
28

 “O gesto básico da polícia, portanto, não é poder, mas a distribuição, a alocação de coisas e 
pessoas, a organização temporal e espacial das atividades, atribuindo funções e sua interação.” 
Tradução nossa. 
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Há o reconhecimento do poder do capital sobre aquele território, contudo, as 

condições históricas de participação social têm favorecido uma situação adversa à 

desejada, prevalecendo os interesses privados na configuração do território.  Esse 

sentimento de que as mudanças são inevitáveis se constata quando solicitado que 

se projete o olhar para o território do Pina daqui a cinco anos. Destacam-se três 

falas de origem distinta; a primeira é a de E-G, em 4 de março de 2013, que, apesar 

de falar inicialmente em luta, evidencia a narrativa da inevitabilidade do progresso e 

coloca a discussão no valor da indenização e processos de negociação, e não na 

resistência e permanência: 

 

Nós vamos ter muita luta [silencia]. Muitos avanços, mas também 
vamos ter muitas desapropriações, essa é a nossa preocupação. Vai 
mudar para melhor, mas em compensação, vai tirar muitas pessoas 
daqui. Pessoas que moram aqui há muitos anos vão passar pelo 
mesmo problema da Beira Rio, quando chega o progresso, ele vai ter 
de sair. Não vai impedir, mas iremos conversar para ver como vai ser 
a indenização desse povo, se for indenização pequena, não vai dar 
condições de comprar outro imóvel.  

 

Por outro lado, nas falas de E-E e de E-F, é possível observar o drama das 

inevitáveis mudanças socioespaciais, antecipando um saudosismo diante das 

condições atuais, reafirmação das segregações já sentidas no cotidiano do território: 

 

Daqui a cinco anos, isso aqui não vai ser mais Pina, não é mais 
Bode, vai ser uma Boa Viagem. Já é uma Boa Viagem, o povo já diz 
que o Shopping fica em Boa Viagem. Desde o momento em que 
começaram a criar na cabeça o RioMar, já começou a ter a expulsão 
do pobre do Pina. Já enxergávamos isso há dez anos, já sabíamos 
que tudo isso seria diferente, quando você olhava não via nenhum 
desses prédios altos. Não deu nem cincos anos e já começaram a 
levantar. Daqui a cinco anos, não sei nem se estaremos aqui, quanto 
mais os outros. 
 
Eu falei em uma reunião que quero deixar pelo menos um pé de 
Coração de Negro plantado aqui no Pina para quando ele crescer, 
aquelas folhas grandes fazer uma sombra para que as pessoas 
possam jogar dominó embaixo, dominó e baralho. 

 

Assim sendo, aponta-se, mais uma vez, para a tendência do fortalecimento da 

geografia do capital no território, colocando novos riscos e novos desafios à ZEIS 

Pina/Encanta Moça, dada sua localização no campo de disputa de território 

visualizada nas condições atuais de crescimento econômico da cidade.  
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Em janeiro de 2014, em entrevista com E, ele relata que a situação atual (que 

compreende exatamente o início de 2014) é que o Governo do Estado já provou por 

um mapa e o georreferenciamento (Gleba de terra) que o terreno da Vila Oliveira 

está dentro da área de 51 hectares que o governo comprou da Santa Casa de 

Misericórdia. Toda documentação, inclusive o pedido de reintegração de posse, já 

foi entregue ao juiz responsável pela causa da Vila Oliveira, mas até o momento não 

houve retorno. 

 

2.5 TERRITÓRIO EM DISPUTA: ACORDOS, NEGOCIAÇÕES E DIVERSOS 

INTERESSES 

 

A relação entre participação social e as forças do Estado e do mercado foram 

marcadas historicamente por tensões tendo em vista projetos políticos distintos e, 

em alguns momentos, divergentes, sendo necessário observar que, “[...] o processo 

de construção democrática não é linear, mas contraditório e fragmentado”, não 

sendo possível “[...] conceber a sociedade civil como demiurgo do aprofundamento 

democrático” (DAGNINO, 2002, p. 279). 

Tomando como ponto de partida o histórico de participação social, é inegável 

observar as mudanças ocorridas nos últimos anos. Uma delas é a ampliação e 

abertura de outros espaços de participação, a exemplo de conselhos e realização de 

conferências, algumas delas em primeira edição, a exemplo da Conferência de 

Comunicação.  

No que concerne às diversas lutas urbanas, Maricato (2011) apresenta uma 

lista de conquistas, quais sejam: artigos na Constituição Federal de 1988; Lei n.º 

10.257/01; Estatuto da Cidade (2000); Medida Provisória 2.220/01; Criação do 

Ministério das Cidades (2003) e do Conselho Nacional das Cidades (2004); 

realização de Conferências das Cidades em 2003, 2005 e 2007; o inédito Programa 

Nacional de Regularização Fundiária; instituição do Marco Regulatório para o 

Saneamento pela Lei Federal n.º 11.445/07; Lei Federal n.º 11.107, que instituiu os 

Consórcios Públicos; Lei Federal n.º 11.124/05, que instituiu o Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS); Campanha pelo Plano Diretor Participativo; 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Habitação, do Saneamento. 
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Contudo, embora esse contexto seja festejado nos espaços sociais, ele traz 

em si alguns desafios e releituras sobre os limites da institucionalidade democrática, 

uma vez que as condições históricas apontam para um desenvolvimento urbano 

funcional ao capitalismo, demonstrando uma associação histórica dialética entre 

capital, política, economia e definição de cidade. Desse modo, muito embora 

presente no ideário de movimentos sociais, associações, ONGs e outras frentes, a 

luta contra-hegemônica contra o modo de produção capitalista continua sendo um 

grande desafio, tendo em vista as técnicas mais sofisticadas de intervenção e 

fortalecimento da lógica do consumo empreendida pelo modo de produção 

capitalista.  

Como exposto por Maricato (2011, p. 89), estamos em um “[...] mundinho 

fervilhante de tanta atividade participativa que, no entanto, não tem efeito sobre o 

capitalismo global e nacional”, dado o padrão perverso de participação observado 

nos últimos anos (DAGNINO, 2002). 

Dialogando diretamente com as condições atuais de participação, ou melhor, 

das relações entre Estado, mercado e organizações sociais especificamente no caso 

do Pina, observa-se uma trama de convergências e divergências, muito embora seja 

necessário ressaltar a ocorrência de mais convergências nos projetos políticos 

atuais,29 observando-se divergências residuais sanadas pelos processos de 

negociação. Não se trata apenas de alianças políticas por compartilhamento de 

concepções, mas de complementaridade instrumental entre Estado e organizações 

que atuam no Pina,30 que compartilham interesses. Como expõe Dagnino (2002, p. 

288): 

 

                                                           
29

 Compreende-se projeto político como “conjunto de crenças, interesses, concepções de mundo, 
representação do que deve ser a vida em sociedade, que orientam a ação política dos diferentes 
sujeitos” (DAGNINO, 2002, p. 282). 

30
 De acordo com os relatos, no território do Pina, não há histórico de lutas coletivas, prevalecendo a 
perspectiva personalista de algumas pessoas que se colocam em um lugar de representação e é 
em algum grau legitimada pela relação que se estabeleceu historicamente com o território. Desse 
modo, as organizações e os grupos existentes têm suas lutas pautadas nos projetos políticos que 
defendem isoladamente, em alguns momentos, contra, e outros em favor da perspectiva mais 
hegemônica do Estado neoliberal, e para não esquecer, do mercado. Sendo assim, a 
complementaridade instrumental não seria algo recente na relação Estado e organizações sociais 
do território, salvaguardando algumas exceções (organizações espíritas, iniciativas da Igreja 
Católica, grupos culturais e iniciativas particulares, a exemplo da Brinquedoteca Guardiões). 
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Distante do compartilhamento de um projeto político, a 
complementaridade, por assim dizer, instrumental, entre os 
propósitos do Estado e da sociedade civil, que parece conferir alguns 
encontros um grau razoável de sucesso e estabilidade, é uma 
questão central cuja complexidade merece um tratamento mais 
detalhado. Sua centralidade se relaciona com o fato de que ela tem 
se construído nos últimos anos como uma estratégia do Estado para 
a implementação do ajuste neoliberal que exige o encolhimento das 
suas responsabilidades sociais. 
 
 

Tratando-se, como também destaca a autora, de uma confluência perversa 

entre um projeto participativo, pautado na extensão da cidadania e no 

aprofundamento da democracia, e um projeto de Estado mínimo que se isenta do 

seu papel de garantidor de direitos. Como primeiro exemplo, ressalta-se um histórico 

delicado no que diz respeito aos interesses políticos observados no território, cujos 

reflexos são observados nos processos de aliança entre gestões municipais e 

estaduais e representações comunitárias ao longo dos anos. 

Como já observado na seção anterior, quanto mais representatividade, 

maiores as chances de compartilhar o poder no que diz respeito à negociação com o 

Estado. Essa representação pode ser observada em alguns aspectos pela 

capacidade de pressão, capacidade de mobilização, conhecimentos específicos e 

até mesmo pela esfera privilegiada de aglutinação de interesses, a exemplo dos 

partidos políticos (DAGNINO, 2002).  

No território do Pina, no que concerne à relação partidária, não se trata 

apenas de uma pura e simplesmente filiação, são relações que não garantem a 

autonomia e acabam por fortalecer a permanência das relações de coronelismo no 

próprio território, sendo recorrentes as ações de venda e troca de votos em períodos 

eleitorais. Alguns reflexos dessa relação são sentidas na realização de audiências 

públicas e de eventos sem ampla participação de moradores, compra de voto com 

promessas de moradia e a prática perversa de venda e troca de alimentos, 

distribuídos gratuitamente pela prefeitura em troca de participação em reunião sob 

pena de suspensão do acesso ao alimento (o leite).  

 Em processo de campanha eleitoral em 2012, em visita de campo, pôde-se 

observar, por um registro fotográfico, o apoio de líderes locais à campanha do atual 

prefeito do Recife (Fotografia 24). 
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Fotografia 24 – Apoio ao candidato a prefeito Geraldo Júlio (PSB) 
na campanha 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2012 

  

No mês de outubro daquele ano, o Ministério Público Eleitoral31 solicitou 

instauração de inquérito de investigação sobre a realização de um bingo na 

localidade da Zeis Pina/Encanta Moça com o apoio do, até então, candidato Geraldo 

Júlio (PSB),32 cuja ação se caracterizou como abuso de poder econômico. O caso 

não teve muita repercussão na mídia. Nada obstante, em meio à denúncia, pessoas 

se posicionaram e destacaram a participação de dois líderes como realizadores do 

evento em redes sociais. 

Outro ponto a ser sublinhado, que aparece com mais gravidade, é da 

promessa de casas em conjuntos habitacionais, que serão construídos no espaço 

onde funcionava o Aeroclube do Pina, segundo fala de E-G, que se posiciona como 

um dos líderes mais antigos do Pina. Diz ele: 

 

Graças a Deus, com nossa luta, minha e de Branquinho e da 
comunidade, conquistamos o Aeroclube do Pina, vai ser o Projeto 
Habitacional do Pina/Bode. Então, a gente pediu em torno de 4 a 5 
mil casas. Esperamos que o governador seja compreensivo.  

 

                                                           
31

 Informação disponível em: http://jc3.uol.com.br/blogs/blogjamildo/canais/noticias/2012/10/02/ 
ministerio_publico_eleitoral_pede_investigacao_de_suposta_compra_de_votos_para_geraldo_julio_
139233.php>.  

32
 Geraldo Júlio (PSB) foi indicado à candidatura para a Prefeitura do Recife, pelo governador 
Eduardo Campos (PSB), o que assegurou uma legitimidade garantindo sua eleição. 
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Saliente-se que, até o momento, nenhum projeto habitacional foi divulgado 

para a área do Aeroclube (Figura 10), sendo possível observar que o local foi 

desativado para passagem da Via Mangue, como confirmam as notícias divulgadas 

à época.  

 

Figura 10 – Localização do Aeroclube do Pina 

Em amarelo, delimitação da área do Aeroclube do Pina, desativado no 
início de março de 2013. Ao lado, delimitação da área ZEIS (vermelho) e 
Shopping RioMar (Azul).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Google Earth, 2014. 

 

 
Fonte: Google Earth, 2014 

 

Contudo, E-F destaca: 

 

Ele está aí com 2 mil casas na cabeça dele para dar ao povo, e ele 
faz reuniões mensais, e cada reunião custa R$ 2,00, não sei se subiu 
ainda, e o povo que não tem casa adere, e se não for para a reunião, 
cortam o leite; ele tem as punições dele lá. As reuniões são lotadas, 
porém, ele não tem casa para dar a ninguém. Ele é assim, mas é o 
único que faz. Ele engana muito o povo.33 

                                                           
33

  É pertinente ressaltar que, durante todo período da pesquisa, as reuniões não pararam de se 
realizar. Desse modo, destaca-se que não foi uma eventualidade, trata-se de uma sistemática. 
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E-G relata que as reuniões sobre os habitacionais são sempre lotadas. 

Ressalta: “Do Habitacional, nem se fala, é muita gente, é de 700 a 1.000 pessoas 

em todas as reuniões. Tem de fazer uma vez no mês ou duas para dar 

informações.” Apesar do conhecimento, entre as outras organizações, da forma de 

atuação e da postura ética e política, as outras organizações tomam a postura de 

não envolvimento e de não embate; algumas por acreditar que, mesmo tendo 

atitudes questionáveis, o grupo ainda traz benefícios à comunidade, e outras por 

perceberem que não conseguiriam seguir adiante no embate pelo risco de exposição 

ao perigo, palavra utilizada em uma das respostas. 

Diante dessa trama política interna que envolve principalmente a disputa pelo 

poder local, alimenta-se um fosso entre os grupos e as organizações que optam por 

realizar suas atividades isoladamente. Nesse sentido, a utopia de realização de 

ações coletivas fica cada vez mais distante, dando lugar à fragmentação, pela qual 

cada grupo gere suas demandas específicas, que não são efetivas diante das 

mudanças provocadas pelo crescimento econômico, observado após as grandes 

obras no território.  

 São diversas visões e posicionamentos diante do mesmo processo, 

fortalecendo um cenário de fragmentação e apatia nos processos de lutas coletivas. 

Desde o início, os interesses e projetos dos agentes políticos e econômicos da 

governança urbana, são bem colocados, não há mistério; como se observa em 

Poulantzas (2000), tudo ou quase tudo que o poder burguês realizou foi dito, 

declarado. 

Por outro lado, observa-se uma trama com diversos interesses que ora 

convergem, ora divergem. Para ficar no exemplo, destacam-se os interesses de 

líderes locais, cujas relações político-partidárias, relações com as gestões públicas e 

agentes do mercado, fortalecem o lugar das negociações e favorecemos ajustes 

feitos pela perspectiva da governança empreendedorista.  

Ainda como exemplo, citam-se os trabalhos realizados por intelectuais,34 que 

pensam, projetam e legitimam projetos e planos com a perspectiva 

empreendedorista, sendo também um dos agentes técnicos importantes nesse 

processo de produção dos territórios. Os exemplos aqui apresentados não 

pretendem dar conta da trama de relações e interesses, sendo necessário o 

                                                           
34

 Evidencie-se que não se fala aqui de um campo homogêneo. 
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aprofundamento nas relações de cada campo político com os agentes hegemônicos 

da definição do espaço urbano. 

Essas questões colocam diversos desafios aos processos de enfrentamento 

do poder do capital na definição de territórios urbanos, deixando a discussão sobre 

qual cidade se quer, em nome de interesses funcionais e com benefícios residuais, 

demonstrando a inconsistência da perspectiva maniqueísta, a partir da qual, a 

sociedade civil aparece como “polo de virtude” e o Estado como “encarnação do 

mal” (DAGNINO, 2002, p. 281). Desse modo, a funcionalidade e a fragmentação de 

interesses e ações ganham força, deixando as lutas por transformações mais 

efetivas, segmentadas, como expõe o Entrevistado A (E-A):35  

 
As lutas pelo direito à cidade hoje, ainda são segmentadas, 
setorializadas, mesmo que existam plataformas com uma boa 
perspectiva de desoxidar. Mas efetivamente o que está acontecendo 
é outra coisa, é uma visão do meu pedaço. Essa cidade idealizada, 
de todos, está mais ou menos nos poemas por que na vida real nós 
não temos. Então, nós temos um momento em que há muita 
dificuldade de defesa dessa cidade genérica, principalmente porque 
a capacidade de mobilização está bem reduzida. 
 
 

Também afirma o Entrevistado C (E-C):36  

 

A agenda política da reforma urbana tem sido negociada a partir de 
outra agenda que tem outro peso, que é agenda do setor 
empresarial. Entre ter o apoio de uma construtora para o processo 
eleitoral e encampar uma luta dos movimentos sociais urbanos, hoje 
os partidos têm uma direção muito clara: eu prefiro atender os 
interesses econômicos que, essa agenda aqui – do direito à cidade, 
pode ser negociada. 

 

O Entrevistado B (E-B)37 chama a atenção para o processo de burocratização 

dos movimentos que discutem as questões urbanas. Se, por um lado, há de se 

festejar o avanço no acesso a recursos públicos para moradia, por outro, o desejo 

de discutir a cidade como um todo ficou fragilizado, sentindo-se a ausência de 

politização nos debates, que sugere uma burocratização dos movimentos que 

passam a gerir demandas específicas e preencher documentação para recebimento 

de recursos. Diz ele:  

                                                           
35

  Membro da Fase (E-A), em entrevista, Recife, 21 de fevereiro de 2013. 
36

  Membro do Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e Ação Social (Cendhec), em entrevista, 
Recife, 11 de março de 2013. 

37
  Membro da Fase, Recife, 19 de fevereiro de 2013. 
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Temos um país muito rico do ponto de vista da diversidade. Tem 
movimento para tudo, não tem um segmento social que tenha 
alguma organização que não lute por ele, mas tudo isso 
desagregado, fragmentado, e que não se tem articulado para discutir 
as grandes lutas. 

 

Essa perspectiva de burocratização observada pelo E-B, longe de ser a 

partilha de um projeto político, é um dos elementos da complementaridade 

instrumental (DAGNINO, 2002) que não só burocratiza, mas modifica o próprio 

sentido histórico das lutas sociais. Portando, acredita-se estar diante de uma trama 

que não diz respeito à quantidade de espaços de participação social, mas da 

qualidade e do sentido político de uma participação contra-hegemônica, diante da 

confluência de interesses no e para o território.  

Essa perspectiva demonstra de algum modo o desafio central, porque, muito 

embora se reconheça que as lutas sociais não dão conta da trama da manifestação 

do capital no território, as formas de enfrentamento e tensões continuam utópicas 

quanto às formas mais efetivas de tensões.  

 

2.6 ESTADO E LIGAÇÃO COM AS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO 

 

Nesta seção, levantam-se questões concernentes à relação entre Estado e as 

relações de produção na configuração do espaço urbano por meio da hipótese de 

que existe sinergia entre o modo de existência no modo de produção capitalista e o 

Estado, como afirma Poulantzas (2000, p. 24): “A ligação do Estado às relações de 

produção constitui a primeira relação do Estado com as classes sociais e a luta de 

classes.” Desse modo, trata-se de uma relação orgânica entre os poderes de classe 

e as relações políticas e ideológicas que reafirmam e legitimam esses poderes. O 

autor ainda destaca que, no seio das relações de produção, se observa a presença 

das relações políticas e ideológicas, traduzidas sob “[...] a forma de poderes de 

classe que são organicamente articulados às relações políticas e ideológicas que os 

consagram e legitimam” (POULANTZAS, 2000, p. 25, grifo do autor). 

Na perspectiva da geografia histórica do capitalismo, Harvey (2005) chama a 

atenção ao fato de que, no modo de existência no capitalismo, se observam 

mudanças no papel do Estado em suas diversas escalas, a exemplo da postura 
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empreendedorista a ser vista ao longo desta seção. Assim também afirma 

Poulantzas (2000, p. 50):  

 

As transformações do Estado estão ligadas, principalmente, às 
transformações das relações de produção capitalistas [...]. É aí que 
se inscrevem as modificações do papel e das atividades econômicas 
do Estado que têm, certamente, seus efeitos próprios sobre ele. 

 

Poulantzas assim conceitua o Estado burguês:  

 

Aparelho especializado, centralizado, de natureza especificamente 
política, consistindo num agrupamento de funções anônimas, 
impessoais e formalmente distintas do poder econômico, cujo 
agenciamento apoia-se numa axiomatização de leis-regras que 
distribuem os domínios da atividade de competência, e numa 
legitimidade baseada nesse corpo que é esse povo-nação 
(POULANTZAS, 2000, p. 51-52, grifo nosso). 
 

O Estado como aparelho especial de dominação não tem seu papel limitado 

apenas nas relações de produção e reprodução das classes sociais, mas tem papel 

fundamental na organização das relações ideológicas e da ideologia dominante, 

compreendendo ideologia como mais que um sistema de ideias e representações, 

mas como práticas materiais (POULANTZAS, 2000).  

À luz de Althusser (2007), encontramos as definições de Aparelhos de 

Estado, divididos em dois aspectos: Aparelhos Ideológicos (igrejas, escolas, 

aparelhos oficiais de informação – rádio, TV, jornais impressos) e Aparelhos 

Repressivos: polícias, exército, prisão. Contudo, segundo Poulantzas (2000), essa 

distinção entre aparelhos repressivos e ideológicos requer reservas, visto que os 

limites entre uns e outros são praticamente imperceptíveis, bem como o Estado não 

pode ser observado apenas pelos aspectos de repressão e doutrinação ideológica. 

Como exemplo dado pelo próprio autor, observa-se violência sobre o corpo, que 

difere da violência física organizada, contudo, trata-se de violência. 

A coerção do corpo, instituição política, como um dos aspectos essenciais do 

poder, é muito mais que a relação de repressão encontrada nas instituições que 

atuam na sujeição corporal (aparelhos repressivos), pois se trata da ação do Estado 

em sua materialidade expressa na disciplina, renovação e consumo do corpo por 

meio de outros aparelhos disciplinadores. “Se não pode falar de mortificação 

corporal por parte do Estado, [...] existe, contudo, nesta ordem corporal, um efetivo 
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adestramento e arregimentação dos corpos, operado por dispositivos físicos 

apropriados” (POULANTZAS, 2000, p. 28), a exemplo da lei. Desse modo, a divisão 

entre aparelhos repressivos e ideológicos deve ser observada como descritiva e 

indicativa. 

O outro aspecto a ser destacado trata-se da materialidade do Estado 

mediante ações e projetos, das regras positivas que o Estado coloca no jogo 

econômico, introduzido no próprio núcleo da reprodução do capital. Desse modo:  

 

[...] o Estado também age de maneira positiva, cria, transforma, 
realiza. Não se pode tomar as atuais ações econômicas do Estado, a 
menos que se faça um jogo de palavras, sob o exaustivo ângulo da 
repressão e da doutrinação ideológica, ficando claro, contudo, que 
estes aspectos existem claramente da materialidade das atuais 
funções do Estado. (POULANTZAS, 2000, p. 29). 
 
 

Com base na assertiva de que não existe ideologia neutra, mas a ideologia é 

de classe, e por isso mesmo consiste em um poder essencial da classe dominante, 

o autor ressalta que as práticas do Estado não podem ser reduzidas aos aspectos 

da repressão e doutrinação ideológica. O Estado não age apenas pelo terror policial, 

pela repressão ou disseminação das representações ideológicas, mas como enfatiza 

Poulantzas (2000. p. 29): “a relação das massas com o poder e o Estado, no que se 

chama especialmente de consenso, possui sempre um substrato material”, que 

sustenta a hegemonia de classe pelo equilíbrio instável assumindo compromisso 

com a classe dominante e dominada. É nesse aspecto que se visualizam as 

medidas materiais positivas que ultrapassam os discursos e, aplicadas na 

materialidade, funciona como apaziguadoras das tensões, uma vez que, por meio do 

equilíbrio instável, é possível manter a dominação de uma classe sobre outra. 

Nesse momento aporta-se na perspectiva trazida por Harvey (2005) sobre a 

perspectiva da governança empreendedorista. Empreender pode ser observado 

como o exercício de criar condições para o melhor desempenho e execução de 

determinados projetos políticos. Desse modo, sendo uma das expressões do modo 

de existência no capitalismo, a governança empreendedora traz alguns aspectos 

pertinentes para se pensar a materialidade da geografia social do capitalismo em 

Recife. 

Na perspectiva da governança empreendedora, o ponto de partida é que a 

cidade é uma mercadoria, tendo uma visão reificada da cidade, transformando-a em 



84 

 

um agente por si mesma, portanto, possível de ser administrada como uma 

empresa. Harvey (2005) chama a atenção para o fato de que se faz necessário 

observar quem é o empreendedor e a respeito do que empreende. Sendo assim, o 

conceito de governança não pode ser reduzido ao governo urbano, porque: 

 

[...] o poder real de reorganização da vida urbana muitas vezes está 
em outra parte, ou, pelo menos, numa coalizão de forças mais 
ampla, em que o governo e a administração urbana desempenham 
apenas o papel facilitador e coordenador. O poder de organizar o 
espaço se origina em um conjunto complexo de forças mobilizado 
por diversos agentes sociais. (HARVEY, 2005, p. 169). 

 

Nas palavras de Vainer (2012, p. 83), “esta cidade, que saiu da forma passiva 

de objeto e assumiu a forma ativa de sujeito, ganha uma nova identidade: é uma 

empresa”, sendo possível afirmar que:  

 

[...] transformada em coisa a ser vendida e comprada, tal como a 
constrói o discurso do planejamento estratégico, a cidade não é 
apenas uma mercadoria, mas também, e, sobretudo, uma 
mercadoria de luxo, destinada a um grupo de elite de potenciais 
compradores: capital internacional, visitantes e usuários solváveis. 
(VAINER; 2012, p. 83). 

 

Vale ressaltar que essa cidade transformada em mercadoria é a cidade que 

interessa ao capital, áreas especificas da cidade transformadas para atender às 

demandas da perspectiva empreendedora. Ao contrário dessa cidade/mercadoria, 

outra cidade ainda não vendável, lugar de morada da população pobre, continua no 

esquecimento, não é cartografada dentro da estrutura de dominação do capital. 

Essa mudança de paradigma/postura aponta para outros horizontes da 

urbanização. Compreende-se como conceito de urbanização:  

 

[...] processo social espacialmente fundamento, no qual um amplo 
leque de atores, com objetivos e compromissos diversos, interagem 
por meio de uma configuração específica de práticas espaciais 
entrelaçadas. Em uma sociedade vinculada por classes, como a 
sociedade capitalista, essas práticas espaciais adquirem um 
conteúdo de classe definido, o que não quer dizer que todas as 
práticas espaciais possam ser assim interpretadas. (HARVEY, 2005. 
p. 169-170). 

 

Sendo assim, o autor atenta para o fato de que o estatuto da urbanização não 

pode ser considerado um assunto secundário às mudanças sociais e econômicas, 



85 

 

pelo contrário, as diversas mudanças tecnológicas e de relação espacial que 

caracterizam a história capitalista podem ser compreendidas mediante a análise 

profunda dos processos urbanos. 

Destacam-se, a seguir, dois aspectos trazidos por Harvey (2005). O primeiro 

consiste na consolidação de um novo paradigma voltado ao empreendedorismo 

urbano, e um de seus reflexos é a parceria público-privada, considerada pelo autor 

como uma das consequências lógicas do capitalismo observada na governança 

empreendedorista, a partir da qual, o Estado passa a ser um empreendedor 

protagonista no processo de desenvolvimento econômico. No mesmo caminho, é 

possível afirmar que a visão da cidade empreendedorista associa-se à perspectiva 

do planejamento estratégico, uma vez que parte da perspectiva de que as cidades 

devem ser administradas como as empresas, porque estão submetidas às mesmas 

condições e aos mesmos desafios. Desse modo, planejar a cidade segue a mesma 

lógica de um planejamento empresarial (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2012).  

O outro aspecto consiste na atuação localizada do Estado, funcionando com 

investimentos localizados de acordo com os interesses do capital no território. Esses 

dois elementos: parceria público-privada e a atuação localizada ajudam a pensar o 

contexto pesquisado nesta dissertação, a partir do qual, segue-se a reflexão. 

 

2.6.1 Consolidação de um paradigma empreendedorista 

 

À luz de Harvey (2005), é possível lembrar a reorientação de posturas sobre 

as governanças urbanas nos países de capitalismo avançado, nas décadas de 1970 

e 1980, e recolocar o debate para as condições atuais. Trata-se de uma mudança de 

paradigma em que se encontra a transição de uma gestão administrativa para uma 

governança empreendedora, pela crença de que: “[...] os benefícios positivos são 

obtidos pelas cidades que adotam uma postura empreendedora em relação ao 

desenvolvimento econômico.” (HARVEY, 2005, p. 167). Crença transformada em 

consenso e difundida para outros países. 

Tratando-se de intervenções urbanas planejadas estrategicamente, “a 

parceria público-privada assegurará que os sinais e interesses do mercado estarão 

adequadamente presentes, representados, no processo de planejamento e de 

decisão” (VAINER, 2012, p. 87). Em Recife, mais precisamente no território 

estudado, bairro do Pina, é possível ilustrar a Parceria Público-Privada (PPP) por 
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meio das inúmeras falas da gestão pública municipal e estadual em favor do 

Shopping RioMar, e mais que isso, das obras públicas do entorno que favorecem 

diretamente o empreendimento.  

Nota-se o empenho e apoio até mesmo pelo número de visitas à obra 

realizadas pelo então prefeito da cidade, João da Costa (PT), gestão 2009-2012, e 

pelo governador Eduardo Campos (PSB).38 Em uma dessas visitas, o governador 

afirmou: “É uma das maiores obras do Nordeste hoje. Qualquer capital do Brasil 

gostaria de ter um shopping como este!” (EDUARDO..., 2012). 

No que concerne às obras do entorno, que garantem o acesso ao Shopping 

RioMar, a gestão municipal sempre negou a relação entre um projeto (Via Mangue)  

e outro (Shopping RioMar e outros empreendimentos imobiliários), chegando a 

afirmar: 

 

A Via Mangue acontecerá independente deste projeto, mas o 
Shopping já consolida isto, já é uma prova de que a obra viária 
vai atrair novos empreendimentos, por pensar a mobilidade da 
cidade. Por isto, temos que pensar em empreendimentos deste 
porte. No caso, Pernambuco começa a pensar grande. (JOÃO 
DA COSTA..., 2010).  

 

Já a afirmação do empresário João Carlos Paes Mendonça,39 não deixa 

dúvidas em relação à parceria, que só tem dado certo: “Esse apoio é fundamental, 

pois, sem ele, não seria possível realizarmos a pavimentação das ruas do entorno, 

nem tampouco mudar as famílias do local para efetuar a obra.”40  (JOÃO CARLOS..., 

2010, grifo nosso). A parceria nesse cenário passa a ser personificada na pessoa do 

prefeito, perdendo mais uma vez o caráter de gestão pública. 

                                                           
38

 Gestão de 2007-2010. Reeleito em 2010, é o atual governador de Pernambuco, finalizando seu 
segundo mandato em 2014. 

39
 João Carlos Paes Mendonça foi o fundador da maior rede de varejos do Brasil, os Supermercados 

Bompreço. Em 1996, 50% das ações da rede de supermarcados foi vendida ao grupo holandês 
Royal Ahold. Em 2000, toda a rede de supermercados já havia sido vendida ao mesmo grupo 
holandês, que, diante das crises, vendeu a Rede Bompreço ao Grupo Wal-Mart em 2004. Nesse 
período, o empresário investiu na aquisição do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, do 
qual é dono até hoje. Os investimentos também foram feitos com a compra de ações e 
administração de shoppings em Pernambuco, Salvador e Sergipe. Em Pernambuco, tem 
participação nas ações do Shopping Center Recife e é dono do Shopping RioMar e do conjunto de 
torres empresariais, e do Empresarial Trade Center. 

40
 Ressalte-se que, oficialmente, as famílias foram removidas sob o argumento de passagem das 

obras da Via Mangue, projeto esse apresentado como de interesse social. Contudo, a fala do 
empresário só reafirma o caráter de obras integradas, bem como o aspecto de higienização ainda 
tão presente, apenas com roupagem e linguagem. 



87 

 

Em entrevista realizada em dezembro de 2013, na análise de conjuntura 

municipal do antigo prefeito João da Costa (PT), João Carlos Paes Mendonça 

ressalta que o então prefeito: 

 
[...] não burocratizou um projeto que eu tive (Shopping RioMar), 
porque eu passei 4 anos, para construir, tirar a licença do JCPM 
Trade Center, dois com o então prefeito Roberto Magalhães (DEM), 
gestão 1997-2000, e dois com João Paulo (PT),41 e com João da 
Costa (PT) foi rápido, só que nós investimos quase 50 milhões em 
vias de acesso, porque não tinha vias de acesso.  

 

Essas vias de acesso dizem respeito a uma das alças da Via Mangue que 

favorece o acesso direto ao estacionamento do Shopping, sendo uma das 

contrapartidas do próprio empreendimento, ou seja, uma contrapartida que favorece 

o próprio empreendimento (Fotografia 25 e Figura 11).  

 

Fotografia 25 – Vista aérea das vias de acesso ao Shopping  
Em vermelho, alça construída pelo próprio empreendimento. Em azul, faz parte do 
grupo de obras da Via Mangue. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Skyscraper City (arranha-céu da cidade). Disponível em: http://www.skyscrapercity.com/ 
showthread.php?p=9612551 

                                                           
41

  Primeira gestão 2001-2004. Foi reeleito; segunda gestão 2005-2008. 
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Figura 11 – Vias de acesso ao Shopping RioMar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Projeto do Shopping RioMar, 2012 
 
 

No termo de compromisso firmado entre o município do Recife/Secretaria de 

Controle e Desenvolvimento Urbano e Obras e o Grupo JCPM, estão previstas 

outras “contrapartidas”, que, como podem ser observadas, beneficiam diretamente o 

próprio empreendimento: 42  

 

1 – Elaborar projeto completo da 3ª faixa na ponte Paulo Guerra, 
iniciando a obra a partir do equipamento público, denominado como 
Mirante, até o acesso ao Rio Mar Shopping. 2 – Alargar a av. 
República do Líbano em aproximadamente 3,50 m, garantindo a 3ª 
faixa na Via Mangue. 3 – Concluir a 1ª etapa da Via Mangue (Rua 
Cacilda / Rua das Oficinas / Rua Manoel de Brito).; 4 – Doar ao 
Município terreno com 13.000 m², no bairro Pina, para construção de 
conjunto habitacional da Via Mangue. 5 – Elaboração de projeto de 
edificação de píer para atividades de pesca artesanal dos moradores 
da Comunidade Beira-Rio, no bairro Pina. ASPECTO 2: QUANTO 
AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 6 – Executar via de 
contorno do empreendimento, com largura prevista de 11,5 m, 
compatibilizando-a com o loteamento. 7 – Relacionado ao item 06, 
firmar escritura pública entre o Rio Mar Shopping e o Município, até a 
data do Habite-se, de servidão de passagem por tempo 
indeterminado, no trecho entre a av. República do Líbano até a Rua 
Amador Bueno, iniciando seu traçado pela área lindeira à Bacia do 
Pina. 8 – Requalificar as ruas Amador Bueno e Dirceu Veloso 
Toscano de Brito, com largura de 15 m e 20 m, respectivamente. 
ASPECTO. 3: QUANTO À REDE VIÁRIA DE PEDESTRES E 
CICLISTAS. 9 – Compatibilizar a ciclovia da Via Mangue com os 

                                                           
42

 Disponível em: <http://www2.recife.pe.gov.br/projetos-de-grande-mpacto/#sthash.q4zbY8NQ.dpuf>.  
Acesso em: 1.º jan. 2014. 
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acessos ao Rio Mar Shopping. 10 – Instalar passarela de pedestres 
sobre a Via Mangue. 11 – Implantar projeto de sinalização viária 
horizontal e vertical e compatibilizar a sinalização de orientação e 
destino existente no entorno do empreendimento com os novos usos 
apresentados, de acordo com o CTB. 

 

Destaque-se, ainda, que as diversas formas de parceria entre o Estado e o 

Mercado não indica apenas uma alteração operacional; trata-se de uma mudança de 

natureza de papel do Estado que vem estabelecendo-se ao longo dos anos, e esse 

é um ponto de reflexão a ser destacado. Se, por um lado, o Estado se ressignifica, 

por outro, a iniciativa privada avança. Mudando não só o papel do Estado, mas a 

própria relação, resultando em um recuo do Estado no que pertence aos interesses 

coletivos, abrindo mão do exercício de pensar a cidade, tratando-se da redefinição 

das formas de poder, conforme complementa o E-A:  

 

[...] o que ocorre é que o Estado, e já faz tempo que o Governo em 
Recife desde um pouco antes do Governo de Roberto Magalhães 
(DEM), vem desestruturando os serviços, a inteligência existente no 
poder público em termos de planejamento, principalmente em 
planejamento urbano. [...] O Estado abdica das capacidades de 
pensar e transfere desestruturando esses serviços. Justifica e 
transfere esses serviços para a iniciativa privada, em termos de 
planejamento e de gestão. 

 

A postura do Estado, além de empreendedora e estratégica, pode ser 

observada como desenvolvimentista, que prioriza o aspecto do crescimento 

econômico. Quando associada à herança patrimonialista – que pode ser descrita 

como a relação de favor ou de troca no exercício do poder; em que se trata a esfera 

pública como coisa privada e pessoal; existência de correlação entre detenção de 

patrimônio e poder político e econômico (MARICATO, 2007) –, as PPP tornam-se 

mais preocupantes e fortalecedoras das diversas formas de dominação econômica. 

Destacam-se dois aspectos que também convergem para esse modo de produção 

dos espaços urbanos; trata-se das operações urbanas previstas nos instrumentos de 

reordenamento territorial, a exemplo do Plano Diretor da cidade; e o outro, o 

financiamento de campanhas por parte de empresas privadas.  

Como é possível observar, ao longo da História do Brasil, a questão fundiária 

configurou-se como uma grande questão política e econômica. Sendo assim, ainda 

que diversos esforços na elaboração de Planos e Leis se façam presentes, vários 

saídos para a manutenção de uso e ocupação do solo de forma centralizada, basta 
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observar que, para a aprovação dessas leis e planos, muitos acordos foram 

realizados. 

 O Plano Diretor da Cidade do Recife, revisado em 2008, não é diferente; por 

um lado, dispõe de questões relacionadas com a regulação do espaço da cidade, 

prevendo o controle social, a função social da propriedade, mas por outro, são 

previstas as parcerias público-privadas, operações urbanas consorciadas e 

ocupação de territórios empobrecidos com empreendimentos que visem à 

aceleração da urbanização (RECIFE, 2008), ou seja, as intervenções que aparecem 

em diversos momentos como um retrocesso pela existência de um Plano Diretor, 

são legitimadas por ele. 

 Aqui, retoma-se a reflexão de Poulantzas, pois, ao contrário da perspectiva 

que acredita que para reprimir o Estado precisa encobrir e dissimular suas reais 

metas e objetivos, produzindo assim um discurso unificado envolvido por segredos, 

o autor ressalta que o papel organizador do Estado ultrapassa os mecanismos de 

inversão e encobrimento próprio da ideologia. Desse modo, o papel organizador 

também consiste “[...] em dizer, formular, declarar abertamente as táticas de 

reprodução do seu poder”. Sendo assim: “[...] o Estado não produz um discurso 

unificado, e, sim, vários, encarnados diferentemente nos diversos aparelhos de 

acordo com a classe a que se destinam; discursos dirigidos às diversas classes.” 

(POULANTZAS, 2000, p. 30).   

Os diversos documentos e projetos são apresentados, muito embora 

utilizando discursos diferentes em sua apresentação, mantendo a legitimidade pelo 

poder e pela burocracia. O artigo 4.º do Plano Diretor trata da função social da 

propriedade, que atende às necessidades para uma qualidade de vida e justiça 

social, e o desenvolvimento de atividades econômicas previsto no inciso II: 

“atividades econômicas geradoras de trabalho, emprego e renda.” No capítulo 2 – 

Da política de desenvolvimento econômico –, destacam-se os seguintes incisos: 

 

I - consolidação do Recife como pólo regional de serviços, comércio, 
cultura e turismo; [...] V - incentivo e instalação, por meio de 
investimentos públicos ou privados, de infra-estrutura de 
empreendimentos de tecnologias avançadas, geradores de emprego, 
renda e inclusão social; [...] VIII – incentivo à instalação de 
empreendimentos de grande porte nas áreas periféricas, definindo 
critérios para a sua integração com os distritos industriais dos 
municípios vizinhos e com a infra-estrutura existente, garantindo  a  
sustentabilidade ambiental e a incorporação de mão de obra local; 
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[...] XIII - priorização de programas e instalação de atividades 
geradoras de emprego e trabalho em áreas pobres, tornando-as 
adequadas às infra-estruturas; [...] XV - realização de parcerias e 
ações integradas com outros agentes promotores do 
desenvolvimento, público e privado, governamental e institucional. 
(RECIFE, 2008, grifos nossos). 

 

Observam-se incisos com conteúdos abertos à interpretação, a partir dos 

quais, uma das leituras possíveis é a legitimação e o consequente favorecimento à 

multiplicação de grandes empreendimentos em diversas áreas pobres da cidade, 

legitimando os empreendimentos em territórios com histórico de vulnerabilidade 

social, a exemplo do território estudado. Assim como no cenário nacional, o plano 

local também apresenta alguns desafios, que transcendem a própria participação 

social; diz respeito a uma correlação de forças que confirma a perspectiva de 

governança de Harvey (2005), a partir da qual, o poder de decisão sobre a 

reorganização urbana da cidade se encontra em outras partes, e não no Estado. 

Sendo assim, a governança diz respeito a uma coalizão de forças e interesses.  

Ainda no mesmo Plano, encontram-se previstas as Operações Urbanas 

Consorciadas, viabilizadas pelas parcerias público-privadas. São definidas no artigo 

169, como “[...] o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder 

Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental” 

(RECIFE, 2008, grifo nosso). Com a finalidade de: 

 

I - implantação de equipamentos estratégicos para o 
desenvolvimento urbano; II - otimização de áreas envolvidas em 
intervenções urbanísticas de porte e reabilitação de áreas 
consideradas subutilizadas; III - implantação de programas de 
habitação de interesse social e de regularização fundiária; IV - 
ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte público 
coletivo; V - implantação de espaços e equipamentos públicos; VI - 
valorização e conservação de patrimônio ambiental, histórico, 
arquitetônico, cultural e paisagístico; VII - melhoria e ampliação da 
infra-estrutura e da rede viária; VIII - requalificação, reabilitação ou 
transformação de áreas com características singulares; IX - 
potencialização da dinâmica econômica e de oportunidades de novas 
localidades para o uso habitacional; X - implementação dos serviços 
de saneamento ambiental; e, XI - Implantação de acessibilidade 
universal. (RECIFE, 2008). 
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O Plano também legitima a criação de leis específicas sobre a matéria 

determinando regras e prazos para adoção dos instrumentos do parcelamento, 

edificação e utilização compulsória dos imóveis. Legitima-se o que Vainer expressa 

como a cidade de exceção, a democracia direta do capital, em que o que é ilegal 

torna-se legal pelas leis de exceção. Assim:  

 

A cidade de exceção se afirma, pois, como uma forma nova de 
regime urbano. Não obstante o funcionamento (formal) dos 
mecanismos e instituições típicas da república democrática 
representativa, os aparatos institucionais formais progressivamente 
abdicam de parcela de suas atribuições e poderes. A lei torna-se 
passível de desrespeito legal e parcelas crescentes de funções 
públicas do estado são transferidas a agências ‘livres de burocracia e 
controle político’. (VAINER, 2011, p. 10). 

 

O discurso do Estado é fortemente compreendido como a única saída, desse 

modo é possível mover-se estrategicamente, fazendo da exceção, uma regra, uma 

técnica de atuação do Estado. Como enfatiza Poulantzas (2000, p. 31): “Um fato de 

aparência paradoxal é que tudo ou quase tudo que a burguesia e o poder realmente 

fizeram, foi dito, declarado, catalogado publicamente em algum lugar por um dos 

discursos do Estado, mesmo se incompreendido na época.”   

Levanta-se também como problemática no que diz respeito às parcerias ou 

técnicas de gestão o financiamento de campanhas eleitorais. Ressalte-se que, por 

se tratar de um tema de tamanha complexidade, aqui, só se apontará como um dos 

elementos que colaboram com a análise feita neste trabalho. Como hipótese, 

observa-se que as parcerias e os acordos começam já nos períodos eleitorais, tendo 

em vista os investimentos feitos por grandes grupos imobiliários e construtoras nas 

candidaturas. Destacam-se as candidaturas municipais, correspondendo às apostas 

no projeto político de cidade mobilizada economicamente pelo setor imobiliário. 

Pegamos como exemplo as campanhas municipais que elegeram João da 

Costa (PT) em 2008 e Geraldo Júlio (PSB) em 2011. Observar-se-ão apenas as 

doações realizadas por pessoa jurídica correspondente a grupos imobiliários e 

construtoras, assim, não será possível traçar percentuais. As informações 

apresentadas podem ser consultadas e verificadas amplamente no portal do 

Tribunal Superior Eleitoral.43 Nas Tabelas 1 e 2, é possível observar o significado 

                                                           
43

 Disponível em: <http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-contas-partidarias>- 
Acesso em: 27 dez. 2013. 
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político que essas “doações” assumem pós-processo eleitoral; como acordos já 

formulados, podem apontar para uma tendência a processos de negociação e 

favorecimentos.  

 

Tabela 1 – Financiamento de campanha municipal 2008 João da Costa (PT) – grupos 
imobiliários e construtoras 

Empresa CNPJ Valor doado 
(R$) 

A.C. Empreendimentos Ltda. 35.623.289/0001-80 1.000,00 

BLG Negócios Imobiliários Ltda. 35.484.492/0001-12 2.000,00 

CC Estrada Construtora Ltda. 48.919.010/001-71 25.840,00 

Concrepoxi Engenharia Ltda. 80.646.930/001-98 100.000,00 

Construtora Andrade Guedes 80.732.640/001-87 3.500,00 

Construções e Com. Camargo Corrêa S/A 61.522.512/0001-02 200.000,00 

Construtora Ingazeira Ltda. 00.749.205/0001-74 2.000,00 

Construtora Lion Ltda. 18.629.660/001-09 3.000,00 

Construtora Muniz de Araújo 24.457.863/0001-50 200.000,00 

Construtora Venâncio Ltda. 12.574.539/0001-33 2.500,00 

DHF Engenharia Ltda. 16.634.760/001-75 1.500,00 

Edificarte Const. e Incorporadora 03.828.764/0001-68 1.000,00 

Engemar Construções e Serviços Ltda. 02.416.742/0001-28 24.500,00 

Galvão Engenharia S/A 01.340.937/0005-00 200.000,00 

GB Gabriel Bacelar Const. Ltda. 09.450.065/0001-03 10.000,00 

Jatobeton Engenharia Ltda. 00.507.949/0001-82 52.000,00 

Jepac Construções Ltda. 03.608.944/0001-34 42.500,00 

Marinho Construções Ltda. 07.811.641/0001-75 2.000,00 

MF Engenharia e Equipamentos Ltda. 05.646.333/0001-06 500,00 

Phentagono Construtora Ltda. 05.777.162/0001-54 500,00 

SL Engenharia 03.480.539/0001-83 1.000,00 

Trópicos Engenharia e Comércio Ltda. 11.542.750/0001-01 35.000,00 

Jatobeton Eng. Ltda. (Direção Partidária)* 00.507.949/0001-82 100.000,00 

DHF Engenharia Ltda. (Direção partidária) 01.663.476/0001-75 15.000,00 

Concrepoxi Eng. Ltda. (Direção partidária) 80.646.930/001-98 50.000,00 

Total R$ 1.075.340,00 

 
Fonte: Autoria própria, 2014 
* Recurso enviado direto para a Direção Nacional do Partido e depois enviado à direção de 
campanha municipal. 

 

Em processo de campanha, no mês de junho de 2012, em reunião com 

empresários do setor imobiliário e da construção civil, o atual Prefeito do Recife 
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assumiu apoio ao empresariado, enfatizando: "A cidade precisa ficar atenta às 

oportunidades e se colocar de maneira pró-ativa. Trazer para a economia mais 

empreendedores. O Recife pode abrigar os escritórios, os centros de pesquisa e 

outros núcleos das empresas que desembarcam em Pernambuco.” (GERALDO..., 

2012). 

Em contrapartida à sua fala, os empresários ressaltam sua importância para a 

cidade, tendo em vista sua atuação na gestão do estado de Pernambuco. Gustavo 

Dubeux, diretor-presidente da Moura Dubeux,44 elogia-o dizendo: “Se você for na 

Prefeitura 50% do que foi no Governo do Estado, será o melhor prefeito do Recife.” 

(GERALDO..., 2012), ressaltando a importância de Geraldo Júlio nos processos de 

diálogo e confirmação da vinda da Fiat para Pernambuco. 

 

Tabela 2 – Financiamento de campanha municipal 2012 Geraldo Júlio (PSB) – grupos 
imobiliários e construtoras  

 
Empresa CNPJ Valor doado 

(R$) 

Cinkel Construtora Inc. Kelner 12.763.975/0001-50  50.000,00 

Construtora OAS Ltda. 14.310.577/0030-49 500.000,00 

GB Domus Empreendimentos Ltda. 12.031.606/0001-73  11.200,00 

GB Salei Empreendimentos Ltda. 12.343.795/0001-10  13.800,00 

Queiroz Galvão Bom Retiro Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda. 

 
12.052.137/0001-79 

 
150.000,00 

Queiroz Galvão Bosques do Japi Desenv.Imobiliário 
Ltda. 

 
11.233.997/0001-46 

 
150.000,00 

Moura Dubeux Engenharia S/A (Doação realizada 
diretamente no comitê nacional e repassada para 
campanha local)* 

 
 
12.049.631/0001-84 

 
 

500.000,00 

Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda. 
(doação realizada diretamente no Comitê Nacional e 
repassada para campanha local) 

 
 
04.239.328/0001-16 

 
 

100.000,00 

Construtora Queiroz Galvão (doação realizada 
diretamente no Comitê Nacional e repassada para 
campanha local). 

 
33.412.792/0001-60  

 
  

200.000,00 

Total  .675.000,00 
 

Fonte: Autoria própria, 2014 
* Esse tipo de doação se observa como doação invisível, tendo em vista o trâmite de repasse do 
recurso que pode ser justificado como um repasse do Comitê Nacional, sem citar a fonte primária do 
recurso. 

 

                                                           
44

 Incorporadora imobiliária que atua em Recife há mais de trinta anos. Responsável pela concepção 
das Torres Gêmeas no Cais de Santa Rita. Compõe o Consórcio do Projeto Novo Recife. 
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Neste ponto convém ressaltar a doação realizada para a campanha do 

candidato no valor de 500 mil reais, somando-se ao fato de que a Moura Dubeux é 

uma das empresas do Consórcio Novo Recife, projeto esse em discussão 

efervescente entre movimentos sociais urbanos emergentes, Ministério Público e 

gestão pública municipal. 

 

2.6.2 A atuação localizada e a lógica da fragmentação do lugar 

 

Outro aspecto destacado no que concerne à relação Estado e as relações de 

produção, apontado por Harvey (2005), diz respeito à atuação localizada. Desse 

modo, não é a cidade, mas são os lugares dessa cidade capazes de receber 

investimentos que passam a importar. Aspecto esse também evidenciado na análise 

de Albuquerque e Gomes (2013), sobre os vetores do atual processo de produção 

do espaço em Recife. As autoras observam:  

 

À luz da reprodução do espaço urbano no Recife, a simples 
apreciação dos planos e projetos, permite revelar que a totalidade do 
espaço e da sociedade sequer ultrapassa os desenhos físicos, sendo 
banalizada em discursos a partir de indicadores de desenvolvimento 
e parâmetros que registra a desigualdade substancial. Na prática 
seguem as marcas dessa substancialidade em determinado 
segmento ou parcela espacial segundo determinado contexto e 
conjuntura socioeconômica. [...] recuperando a concepção de 
obsolescência programada, elevam-se ou investe-se em 
determinadas parcelas efetivamente em detrimento (temporalmente 
circunscrito) de outros espaços. Numa lógica de confecção de 
reservas a serem integradas em um movimento cadenciado. 
(ALBUQUERQUE; GOMES, 2013, p. 4). 

 

É a economia do lugar, e não da cidade, do território em sua totalidade. 

Desse modo, pode-se ressaltar como exemplo de uma visão empreendedora a 

construção de vias, shoppings e de empresariais que possam atrair novos mercados 

refletindo a perspectiva de investimentos locais e imediatismo (ALBUQUERQUE; 

GOMES, 2013).  

Mais uma vez, destacam-se os discursos realizados à época da construção 

do Shopping, chamando a atenção para uma das falas do prefeito João da Costa 

quando apontava essa perspectiva de atuação localizada e criação de um grande 

complexo que envolve os bairros do Pina, Recife Antigo, Coque (Ilha do Leite) e 

outras localidades do entorno. Diz ele: “A revitalização do Recife Antigo, a 
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consolidação da Ilha do Leite e o RioMar, juntos, deverão ser o grande centro 

moderno da Região Metropolitana do Recife e até da Região.” (JOÃO DA COSTA..., 

2011, grifo nosso). 

Ao se observar as Figuras 12 e 13, pode-se confirmar essa perspectiva 

banhada pelo discurso de obras fragmentadas. Contudo, na prática, todas elas estão 

interligadas, a exemplo da Via Mangue, Projeto Novo Recife, Polo Jurídico na Ilha do 

Leite e o Shopping RioMar como uma das obras já consolidadas. Nesse sentido:  

 

[...] sugerem que haja uma irracionalidade no processo de 
reprodução do espaço urbano, uma vez que à primeira vista, ou se o 
indivíduo se contente em identificar só o aparente da forma, 
parecendo que as obras são propostas individualizadas. 
(ALBUQUERQUE; GOMES, 2013, p. 4). 

 

Ampliando o olhar sobre o território estudado, nota-se que, ao longo dos 

anos, outros empreendimentos foram construídos, dando conta de ações 

localizadas, porém não fragmentadas no território. Na Figura 12, observam-se 

construções de 1999, a exemplo do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, 

localizado na Ilha Joana Bezerra (1).  

 

Figura 12 – Localização de empreendimentos e obras no entorno do território estudado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Googlemaps, 2013 

 1 Fórum Rodolfo Aureliano 

 2 Empresarial do Grupo JCPM 

 3 Torres Gêmeas na zona portuária 

 4 Construção da Via Mangue 

 5 Shopping RioMar 

 6 Projeto Novo Porto 

 7 Nova sede da Ordem dos Advogados do 
Brasil 

 8 Projeto Novo Recife 
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Depois se seguiram outras obras na tentativa de consolidar não só o centro 

da cidade, com a construção das chamadas Torres Gêmeas na zona portuária (3), 

mas outros territórios do entorno – Empresarial do Grupo JCPM em Brasília Teimosa 

(2) – como áreas modernas da cidade. “Estes equipamentos podem ser 

identificados, a partir de uma análise mais aprofundada, como vetores de 

valorização de algumas áreas da cidade.” (ALBUQUERQUE; GOMES, 2013, p. 6-7). 

À luz de Maricato (2012), o que predomina no planejamento urbano é a ótica 

da “modernidade” ou modernismo, resultado da importação dos padrões de 

planejamento urbano dos países do centro do capitalismo, que funcionou na 

manutenção das discrepâncias sociais, garantindo a chegada da modernidade 

apenas para uma parte da população. Modelo esse que vem funcionando como um 

instrumento eficaz de dominação, resultando sempre em cidades segregadas, cujo 

resultado final se expressa nas várias cidades em uma só cidade, sendo uma cidade 

oficial, formal ou legal, e outra a marginalizada por não representar a modernidade.  

Esse processo de modernização das cidades é incompleto e excludente. São 

obras que se complementam, a partir das quais, observam-se as PPP e os 

benefícios diretos proporcionados pelo poder público a obras privadas. Desse modo, 

Harvey (2005, p. 174) resume o modelo de governança urbana afirmando: 

 

Normalmente o novo empreendedorismo urbano se apóia na parceria 
público-privada, enfocando o investimento e o desenvolvimento 
econômico, por meio da construção especulativa do lugar em vez da 
melhoria das condições num território específico, enquanto seu 
objetivo econômico imediato (ainda que não exclusivo).  
 

Com as ações aqui destacadas (parceria público-privada e atuação 

localizada), os governos locais acionam algumas estratégias para garantir sua forma 

de governança empreendedora em uma condição de disputa necessariamente 

presente. A divisão internacional do trabalho seria uma delas, trazida aqui para a 

escala local, consistindo no uso das vantagens específicas, sejam elas de 

localização, ambiental, sejam investimentos realizados no âmbito físico ou social do 

lugar. Como exemplo, observa-se o mar, o mangue, que, mesmo com parte dele 

suprimida, continua sendo também apropriado como mercadoria que soma valor ao 

produto final – a exemplo do Shopping, que ostenta a bandeira de ser um shopping 

sustentável.  
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Outro exemplo é a criação do Projeto Polo Jurídico, representado na Figura 

13 (pontos 1 a 7), em processo de readequação por parte da gestão municipal atual 

de Recife. 

A realização do Polo Jurídico, depois da instalação de edifícios empresariais 

que abrigaram instituições jurídicas do município e do Estado (Ordem dos 

Advogados do Brasil, Ministério Público de Pernambuco, Escola Superior de 

Magistratura, Defensoria Pública e Fórum Criminal), já vem trazendo consequências 

negativas para algumas comunidades do entorno, principalmente para o Coque. São 

obras que demonstram a visão do Estado e do mercado, segundo a qual, esses 

territórios são passíveis de expropriação. 

Esses equipamentos, embora materializados em diferentes momentos, e 

estrategicamente fragmentados, “[...] se realizam em um mesmo lapso de tempo, ou 

seja, intensa e mais rápida quando comparada com a construção da cidade na 

história, além de estarem articulados no nível das ações hegemônicas que 

produzem este espaço”. (ALBUQUERQUE; GOMES, 2013, p. 7). Como se observa 

na Figura 13, a cidade passa por um momento de intensas mudanças, que podem 

ser observadas a partir de vetores de valorização que transformam os territórios. 

Outra estratégia aqui destacada diz respeito à divisão espacial do consumo 

com a criação de estruturas com design que segue os padrões hegemônicos da 

globalização-modernização, oferta de serviços que favorecem a qualidade de vida, a 

exemplo do entretenimento. Nessa estratégia evidencia-se a inovação urbana, a 

estética dessa nova cidade e o que ela tem a oferecer (mesmo que seja apenas pela 

força do discurso). Desse modo, a cidade mais que um espaço vivido, é uma 

imagem, um lugar a ser consumido, consistindo na: 

 

[...] valorização de áreas urbanas degradadas, a inovação cultural e a 
melhoria física do ambiente urbano (incluindo a mudança para estilos 
pós-modernistas de arquitetura e design urbano), atrações para 
consumo (estádios esportivos, centros de convenção, shopping 
centers, marinas, praças de alimentação exóticas) e entretenimento 
(a organização de espetáculos urbanos em base temporária ou 
permanente) [...] Acima de tudo, a cidade tem de parecer um lugar 
inovador, estimulante, criativo e seguro para se viver ou visitar, para 
divertir-se e consumir. (HARVEY, 2005, p. 176). 
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Figura 13 – Representação das transformações no território do Pina e entorno, compreendendo o Centro, Joana Bezerra e zona portuária 

 

Fonte: Jornal do Commercio, 24 fev. 2013, Encarte. 
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Como sublinha o autor, essas estratégias são complementares e não 

excludentes, elas se reforçam mutuamente e podem ser acionadas juntas ou 

separadamente. Ainda que uma das perspectivas da globalização seja a 

homogenização e o consequente apagamento das especificidades locais, no 

contexto de disputa intraurbana provocada pela ênfase na criação de localidades de 

interesse, encontra-se um paradoxo, uma vez que, tendo como ponto de partida as 

mesmas estratégias de inserção no contexto de globalização, as cidades tornam-se 

iguais, tornam-se homogêneas. Elas reproduzem os modelos considerados de boas 

práticas e “shoppingcenterização” das cidades, a fim de se igualarem entre si na 

disputa.  

Contudo, por outro ponto, a especificidade nesse contexto passa a ser mais 

uma moeda de valorização, as pequenas diferenças passam a ser valorizadas. É 

nesse contexto que os grandes e pontuais eventos passam a ser mais valorizados e 

as especificidades locais também passam a fazer parte do mesmo circuito de 

mercadoria. 

 O olhar sobre a imagem da cidade é um dos pontos fundamentais em nossa 

análise, pois, a todo tempo, na governança empreendedora, é a reificação dessa 

cidade, ela como coisa que está à venda. Nesse sentido, a governança da cidade é 

muito semelhante à governança de uma empresa. Essa visão da cidade estratégica 

e empreendedora coloca alguns desafios à participação política nesse modo de 

gestão, uma vez que: 

  

Transfigurada em mercadoria, em empresa ou em pátria, 
definitivamente a estratégia conduz à destruição da cidade como 
espaço da política, como lugar de construção da cidadania. A 
reivindicação de poder para as comunidades e coletividades locais, 
conquistada numa luta travada em nome do autogoverno, se 
consuma como abdicação em favor de chefes carismáticos que 
encarnam o projeto empresarial. (VAINER, 2012, p. 98). 
 

Tratando-se da versão contemporânea do empreendedorismo urbano, Harvey 

(2005, p. 188) analisa que é possível elaborar uma crítica considerando os seguintes 

aspectos: a) “[...] enfocar o contraste entre o vigor superficial de diversos projetos de 

regeneração de economias urbanas debilitadas e as tendências subjacentes da 

condição urbana”; b) reconhecer que “[...] sob a camuflagem de muitos projetos de 

sucesso, existem alguns problemas sociais e econômicos muito sérios, e que isso, 
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em muitas cidades, está assumindo um caráter geográfico”, atentando para o fato da 

permanência da cidade dupla entre centro a ser regenerado e uma pobreza que 

cresce a cada dia; c) atentar para as consequências provocadas pela coerção 

macroeconômica, sendo uma delas a competição intraurbana que gera; d) a criação 

do espetáculo por meio da imagem oculta o cerne dos problemas sociais, e posto 

que gere benefícios políticos imediatos, em longo prazo, é deletéria. 

 

2.7 NÃO É UM SIMPLES CASO AFINAL: AS DISPUTAS POLÍTICAS DO PROJETO 

NOVO RECIFE 

 

Na seção anterior, observaram-se alguns aspectos da governança 

empreendedora (HARVEY, 2005) e seus desdobramentos nas configurações 

socioespaciais e políticas. Finalizou-se a seção chamando a atenção para a 

hipótese de que as Parcerias Público-Privadas iniciam-se já nos processos de 

financiamento de campanhas, quando visualizados os investimentos privados em 

determinados candidatos, ou melhor, investimentos nos projetos políticos que 

representam. Aqui se revisita o conceito de projeto político de Evelina Dagnino 

(2002) como conjunto de interesses, crenças, concepções de mundo e da vida em 

sociedade, questões que orientam a ação política.  

Mesmo o Projeto Novo Recife não fazendo parte diretamente do estudo aqui 

apresentado, contudo, é um dos vetores de valorização com rebatimento direto no 

território do Pina (ALBUQUERQUE; GOMES, 2013). Pensa-se ser pertinente registrar 

um momento emblemático da discussão travada entre os movimentos urbanos 

emergentes, o Ministério Público e o Consórcio responsável pelo projeto, sendo 

possível observar quais interesses estão em jogo e prevalecem na disputa pela 

cidade. 

Na manhã de 27 de fevereiro de 2013, realizou-se uma Audiência Pública na 

Assembleia Legislativa de Pernambuco, para tratar dos rumos do Projeto Novo 

Recife. Antes dela, alguns outros momentos de diálogo já haviam ocorrido, tendo 

sempre uma esfera de tensão revelando modos de opressão que aludiam a 

condições históricas de coronelismo na administração do poder público. Ressalte-se 

que o Projeto Novo Recife é uma das mais emblemáticas intervenções no bairro do 

Recife, acenando para uma mudança de paisagem e de modo de ver e vivenciar a 

cidade. 
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A análise dos discursos proferidos naquela manhã evidencia a 

preponderância da visão empreendedora sobre a cidade e os interesses políticos e 

econômicos. A primeira questão a ser evidenciada trata-se do apoio de grupos 

comunitários do entorno do empreendimento às intervenções a serem realizadas 

pelo Projeto. A principal crença ou argumento era que, diante da ausência do Estado 

e de um projeto melhor, a iniciativa privada salvaria os bairros antes esquecidos pelo 

poder público.45  

A fim de compreender melhor essa trama, destaca-se a fala de um morador 

do bairro do Recife, e posteriormente adestra-se nas cenas subsequentes a referida 

Audiência. A primeira fala a ser destacada é a de Albino Sérgio, morador do bairro 

de São José, na qual destaca: 

 

Infelizmente, a gente não vê projetos, não vê nenhuma ação no 
nosso bairro, na nossa comunidade. A gente tem que se apegar nas 
coisas modernas. A gente tem de acreditar no privado porque o 
poder público não está fazendo. A gente vai acreditar em quem? Sou 
a favor do projeto em nosso bairro porque acredito que a gente vai 
ter oportunidade de sentar e conversar (Grifo nosso). 

 
 

 A ausência de um projeto a ser desenvolvido e apostado pelo Estado nessas 

localidades, naquele momento, transformou-se em um ponto fundamental da 

discussão, pois se o Estado se ausenta,46 vem o mercado e toma conta, e essa 

atitude é legitimada. Mais que isso, o capital imobiliário é observado como o agente 

que dialoga diretamente com os territórios a serem reconfigurados. As reuniões 

provocadas pelos agentes nos territórios são vistas como a real possibilidade de 

abertura de diálogo e de negociações sobre os rumos do território. 

 O aspecto de adesão, embora não represente as diversas vozes desses 

territórios, demonstra um quadro complexo e desafiador, restando as reflexões sobre 

trama a ser compreendida e desemaranhada nessa grande colcha de interesses 

políticos e econômicos que ora se contrapõem, ora se comungam em uma marca de 

contradições e fragilidade de argumentos, mostrando que nesse campo as táticas e 

                                                           
45

  Contudo, a informação posterior é que se tratava de grupos e pessoas específicas que receberam 
recurso e locação de ônibus para participar da audiência, o que, não tira a gravidade do problema, 
tendo em vista a cisão colocada nas comunidades entre dois projetos distintos que dizem da 
permanência ou não dessas populações no entorno do Novo Recife a ser criado.  

46
 Apesar das falas destacarem a ausência do Estado, salientamos que, na perspectiva de 
crescimento da cidade, o Estado tem uma profunda participação no fortalecimento do mercado, 
legitima que o mercado tome conta. 
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estratégias do capital são exitosas e as contra-hegemônicas precisam saber para 

qual futuro aponta mediante novas táticas e estratégias. 

A segunda observação quanto à Audiência é sobre o que ocorreu depois de 

sua realização. Antes desse relato, vale observar que, durante todo o processo de 

contraposição ao Projeto Novo Recife, algumas vozes foram evidenciadas ganhando 

uma referência enorme em termos de fundamentação da argumentação contrária.  

Uma dessas vozes foi a de Belize Câmara, promotora da 12.ª Promotoria de 

Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (meio ambiente e patrimônio histórico-

cultural), que elaborou documentos demonstrando as provas de violações ao 

ambiente físico-natural e possíveis violações aos direitos humanos das populações 

do entorno. A atuação dela foi festejada tendo em vista a força do Ministério Público 

de Pernambuco (MPPE), raramente percebida em casos semelhantes. 

Feito esse parêntese, segue-se o relato com o emblemático afastamento da 

promotora, dias depois da realização da audiência pública. Observa-se que, 

certamente, suas argumentações e empenho contrários ao Projeto incomodaram o 

caminho do poder econômico local.  

Depois de ganhar duas liminares que impediam que construções ilegais 

fossem realizadas por algumas empresas imobiliárias, especialmente a Moura 

Dubeux  – mesma empresa que fez a “doação” de 500 mil reais para a campanha do 

candidato a Prefeito Geraldo Júlio (PSB) –, bem como liminar na justiça estadual 

pelas irregularidades do Consórcio Novo Recife, responsável pelo projeto “Novo 

Recife”, foi afastada do cargo. 

À época, muitas manifestações contra o afastamento foram realizadas pelas 

redes sociais, com cartas de apoio à promotora e contra a postura do MPPE, 

manifestações vindas por parte da OAB-PE, grupos sociais e pessoas que se 

contrapunham ao projeto em sua versão original. O Professor Dr. Érico Andrade, 

coordenador da Pós-Graduação em Filosofia da UFPE, foi uma das vozes que, à 

época, mostraram seu apoio, ressaltando:  

 

O processo burocrático venceu a promotoria de meio ambiente. A 
maior representante do interesse coletivo foi afastada. Tudo 
previsível, mas paradoxalmente inacreditável. O ministério público do 
estado de Pernambuco foi capaz de agir na letra da lei administrativa 
para desonerar o poder público da sua obrigação de lutar pelo 
interesse coletivo. A derrota da sociedade é proporcional à vitória dos 
que usam a lei para ocultar interesse privados. O direito não é mais 
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apenas uma farsa. Não se trata apenas do direito ser incapaz de 
promover a justiça. Disso já sabemos. O mais grave é que ele agora 
é um disfarce por meio do qual o interesse privado se veste de lei, 
venda os olhos do Estado, para chancelar o império do interesse 
privado. (ANDRADE, 2013).  

 

Em nota, a promotora destacou a surpresa com a notícia de seu afastamento 

e afirmou a preocupação com a continuidade dos processos e debates:  

 

Na manhã do dia de hoje (01/03/2013), fui surpreendida com a 
dispensa das minhas atribuições junto à 12ª promotoria de justiça de 
defesa da cidadania da capital (Meio ambiente e patrimônio histórico-
cultural) e designação para a promotoria da infância de Jaboatão dos 
Guararapes. [...]. Lamenta-se que o ato tenha ocorrido justamente 
quando começam a ser colhidos os frutos de um árduo trabalho, 
realizado com a imprescindível colaboração da sociedade civil. É 
preocupante, ainda, o fato de que, também na data de hoje, nenhum 
promotor tenha sido designado em meu lugar na referida promotoria 
de justiça, onde vários procedimentos de investigação relevantes 
estão em curso. Por outro lado, já existe promotor de justiça em 
atuação na promotoria da infância de Jaboatão dos Guararapes, para 
a qual fui designada também no dia de hoje. (BELIZE..., 2013). 

 

Diante das manifestações públicas, o MPPE divulgou em nota a justificativa à 

saída da promotora argumentando:  

 

O Ministério Público de Pernambuco decidiu por dispensar a ilustre e 
competente colega Belize Câmara, titular da 3.ª Promotoria de 
Justiça Cível de Jaboatão dos Guararapes, da acumulação 
temporário da Promotoria de Meio Ambiente da Capital, porquanto 
naquele município de Jaboatão faltam promotores da Infância e 
Juventude, e, designá-la para o exercício cumulativo na mencionada 
Promotoria. (MPPE..., 2013). 

 

De forma alguma, quaisquer que sejam as análises realizadas sobre o 

contexto de crescimento econômico do Recife, não devem deixar de lado esse 

momento histórico como revelador da sinergia entre poder político e econômico.  

Desse modo, a lógica do sistema-mundo moderno-colonial não toma o lugar 

do Estado, mas o Estado é um dos seus protagonistas e facilitador dos interesses 

dos grupos econômicos. Até mesmo em um discurso de inclusão e garantia de 

direitos prevalecem interesses privados sobre as decisões políticas. O mercado é o 

grande definidor do espaço, quer seja urbano, quer seja rural, atuando 

preponderantemente no urbano. 
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3 “PARA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES”: PERCEBENDO AS 

CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA E ALIMENTANDO UTOPIAS 

 

 

3.1 PÓS-POLÍTICA: SOLICITAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 

 

Até agora foi possível analisar a perspectiva de governança empreendedora 

em curso na cidade do Recife que sinaliza a permanência de um desenvolvimento 

geográfico desigual (HARVEY, 2005), assegurando os interesses internos e 

externos de crescimento econômico da maior cidade do Nordeste brasileiro, Recife. 

Os empreendimentos de grande porte instalados em diversos territórios da cidade, a 

exemplo do objeto de estudo aqui apresentado: Shopping RioMar e o grupo de três 

torres empresariais instaladas no território do Pina, no entorno da ZEIS 

Pina/Encanta Moça, são uma das expressões desse crescimento. Com isso, 

consideraram-se as parcerias público-privadas, a fragmentação estratégica e o mais 

preocupante, as relações de interesse dos diversos agentes de produção do 

território, sinalizando para uma perspectiva bem pessimista em relação aos rumos 

da cidade. 

À luz de Swyngedouw (2011), verificam-se as reflexões sobre a pós-política, a 

partir da qual, as formas de governança, também estão alicerçadas nos jogos 

políticos que envolvem estratégias, táticas e técnicas, sustentadas pelo 

funcionamento supostamente coerente da sociedade. Contudo, aposta-se, também, 

na emancipação política como forma de romper com o círculo vicioso e garantir uma 

disputa efetiva sobre os territórios. 

Nos últimos anos, os aspectos que caracterizariam a democracia, 

principalmente no tocante à participação social cidadã, têm sido foco de discussões, 

falando-se até mesmo na “erosão da democracia” ou a visualização de um momento 

pós-democrático (SWYNGEDOUW, 2011).  

Para a análise aqui, lógica da cidade-mercado e as transformações 

socioespaciais, esse desgaste pode ser observado por meio da privatização dos 

espaços públicos, as transformações socioespaciais, a heterogeneidade das lutas, a 

relação público-privada e as transformações escalares do ambiente físico natural, 

como ressalta Swyngedouw, as transformações recentes na governança urbana: 

“[...] mark the emergence of consensual modes of policy making within new 
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institutional configurations articulated around public-private partnerships operating in 

a frame of generally agreed objectives ‘like sustainability, competitiveness, 

responsibility, participation, etc’.” (SWYNGEDOUW, 2011, p. 371).47 

Também como afirma Zizek (apud SWYNGEDOUW, 2011, p. 343): “[...] is the 

growth of a managerial approach to government: government is re-conceived as a 

managerial function, deprived of its proper political dimension.”48 Como já observado, 

essa perspectiva também é apresentada por Harvey (2005) como a mudança na 

governança que passa a ser uma governança empreendedora, com a parceria 

público-privada como uma de suas expressões, desse modo dessa técnica de 

gestão gerencial.  

Como conceito de pós-democratização, Swyngedouw, observa:  

 

[…] is a particular procedure of colonization of the political predicated 
upon the disavowal of antagonism through the progressive 
inauguration and institutional arrangement of consensus in a 
pluralistic liberal order and the de-politicization of the sphere of the 
‘economic’ understood as the procedures of wealth creation and 
distribution.49 (SWYNGEDOUW, 2011, p. 373). 
 
 

A pós-democracia pode ser associada a: 50 a) gestão pública pelo consenso, a 

partir da qual, a política é desenhada pela interação de governos e os donos dos 

meios de produção, prevalecendo os interesses do capital, e, por outro lado, 

garantindo a confiança das massas; b) desgaste de direitos e valores democráticos; 

c) substituição da democracia por um despotismo relativamente benevolente 

(SWYNGEDOUW, 2011). 

No que se refere à erosão do controle político, outras técnicas de gestão 

surgem, em que o Estado atua cada vez mais a distância, dando lugar a arranjos de 

governança em diversas escalas. O autor chama a atenção para as entidades de 

                                                           
47

 “[...] marca o aparecimento de modos consensuais de elaboração de políticas em novas 
configurações institucionais articuladas em torno de parcerias público-privadas que operam em um 
quadro de objetivos geralmente acordados (como a sustentabilidade, competitividade, 
responsabilidade, participação, etc.).” (Tradução nossa). 

48
  “[...] é o crescimento de uma abordagem gerencial de governo: o governo é reconcebido como 
uma função gerencial, privado de sua dimensão política adequada.” (Tradução nossa). 

49
 “[...] é um procedimento especial de colonização do predicado político sobre a negação de 
antagonismos com a inauguração progressiva e arranjo institucional de consenso em uma ordem 
liberal pluralista e a despolitização da esfera do ‘econômico’ compreendido como os procedimentos 
de criação e distribuição  de riqueza”. (Tradução nossa). 

50
 Como referências à definição de pós-democracia, o autor recorre ao pensamento de Richard Rorty, 
Jacques Racière e Colin Crouch. 
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desenvolvimento urbano, a Parceria Público-Privada, União Europeia e Organização 

Mundial do Comércio que: “[...] reorganize the institutional forms of governing as well 

as their scalar gestalt. Such arrangements of governance-beyond-the-state have 

become part of the system of governing, of organizing the ‘conduct of conduct’.” 

(SWYNGEDOUW, 2011, p. 372).51  

Em Recife, como observado, a parceria público-privada tem sido evidenciada 

como uma saída possível em um modo de gestão que tende ao distanciamento do 

político. Essa técnica de gestão tem demonstrando eficiência quanto à dinâmica 

econômica local, contudo, por outro lado, também demonstra a cumplicidade entre 

poder econômico e poder político, tendo em vista que, longe de ser uma opção 

tensa, as PPP são uma forma eficiente, antes, durante e pós-gestões, sendo 

possível falar em uma erosão do político, prevista, e em muito desejada. 

Soma-se a esse processo a extensão de poderes reguladores, que o autor 

descreve como especialistas, gestores dos mecanismos de governança participativa, 

consultores, entre outros. Também chamado por Beck (apud SWYNGEDOUW, 

2011, p. 372) de unauthorized actors (atores não autorizados). Essa perspectiva é 

amplamente incorporada, uma política neoliberal que: 

 

[…] combines a desire to construct politically the market as the 
preferred social institution of resource mobilization and allocation, a 
critique of the ‘excess’ of state, an engineering of the social in the 
direction of greater individualized responsibility, and the consolidation 
of the ‘tyranny of participation’. (SWYNGEDOUW, 2011, p. 372).52 
 

Essa “tirania da participação” muitas vezes é operada por regras e 

procedimentos velados, opacos; as disputas estão centradas na procura de novas 

tecnologias de governança que dão conta de regras, cálculos, avaliação e 

quantificação, transformando o fazer política em uma forma reduzida de gestão 

social institucionalizada, pela qual os problemas/conflitos são tratados mediante 

técnicas gerenciais e procedimentos administrativos (SWYNGEDOUW, 2011). 

Assim, o discurso pós-democrático trata de ajustar a percepção de que o modo de 

                                                           
51

 “[...] reorganiza as formas institucionais de governo, bem como a sua ‘gestalt’ escalar. Tais acordos 
de governo-além do Estado tornaram-se parte do sistema de governar, de organizar a ‘conduta da 
conduta’." (Tradução nossa). 

52
 “[...] combina um desejo de construir politicamente o mercado como instituição social preferida de 
mobilização de recursos e alocação, uma crítica ao ‘excesso’ de Estado, uma engenharia do social 
no sentido de maior responsabilidade individualizada, e a consolidação da ‘tirania da participação'.” 
(Tradução nossa).  
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produção capitalista e a economia de mercado são inevitáveis, sendo assim, deve 

passar a ser a estrutura organizacional social e econômica. 

Por meio do estabelecimento do consenso, o terreno das contestações e dos 

dissensos trazidos pelas lutas sociais, e limpo, dando lugar a formas de resolução 

baseadas em um planejamento técnico e administrativo. Contudo, como ressalta o 

autor, a: “Post-democracy as consensus politics, however, inaugurates neither the 

disappearance of serial exclusion, radical socio-political conflict, antagonism and 

occasionally violent encounter, nor greater political inclusion”53 (SWYNGEDOUW, 

2011, p. 372). 

Assim, os processos de despolitização não apagam o político totalmente, o 

que se pode observar que tem suas expressões nas erupções urbanas violentas, no 

aumento do racismo e das rivalidades religiosas, em que são expressos os 

antagonismos. O consenso da pós-democracia e os processos de despolitização 

são sempre incompletos, deixando abertas promessas de retorno do “político”. 

O político pode ser compreendido pela concepção de espaço público 

amplamente compartilhado, dando ênfase à vivência em conjunto/comunidade. Por 

outro lado, a política é observada como: a) jogos de poder entre agentes políticos, a 

partir dos quais, indivíduos e grupos perseguem seus interesses com articulações, 

estratégias e estratégias de relação com o poder; b) tecnologias de governança; c) 

funcionamento supostamente coerente da sociedade. 

Para se sustentar como modo de gestão, a política precisa suprimir as origens 

políticas do político. Assim, a “colonização do político”, que pode ser compreendida 

como a sublimação do político à fusão do político na ordem de gestão política. Essa 

colonização ocorre principalmente pelo processo de institucionalização da 

espacialização, oferece a possibilidade de criação da sociedade, compreendida na 

totalidade, supostamente coesa e inclusiva, muito embora, por trás desses 

processos, estejam presentes formas totalitárias de exclusão e silenciamento. Sendo 

assim, aposta-se nas perspectivas de: “comunidade” = unidade coerente; “povo” = 

nação, etnia; “organização”; “gestão” e “boa governança”, como aspectos simbólicos 

que sustentam os consensos (SWYNGEDOUW, 2011). Segundo o autor, a forma de 

funcionamento da sociedade se dá pela política, por meio de:  

                                                           
53

 “A pós-democracia como política de consenso, entretanto, não inaugura nem a extinção da 
exclusão em série, nem a radical sociopolítica do conflito dos antagonismos e encontros 
ocasionalmente violentos, nem a maior inclusão política.” (Tradução nossa). 
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[...] a socio-spatial distribution and allocation of people, things, and 
activities, quilted through forms of institutionalization, modes of 
representation of the social order, and routinized or ritualised 
practices of encounter, relating and exercising power. 
(SWYNGEDOUW, 2011, p. 373).54 

 

 Na perspectiva lacaniana, o autor observa que, além da dimensão técnica, a 

política também opera com ideologias, com o simbólico, sendo possível encontrar os 

significados que dizem do lugar e as atribuições que todos têm nessa forma de 

gestão. Institui um modo de viver coletivamente por meio dos interesses dos agentes 

e forças políticas envolvidas: programas, projetos, partidos, organizações sociais e 

tantos outros agentes. Contudo, assim como o processo de despolitização, as 

formações simbólicas não conseguem dar conta da totalidade, e é possível 

encontrar algumas lacunas e espaços vazios que resistiram à simbolização. É esse 

hard kernel,55 o qual não foi possível simbolizar, que atrapalha e desestabiliza, 

destacando-se como garantia de retorno do político. 

 Quanto a esses aspectos, apresentam-se, nas próximas seções, alguns 

apontamentos sobre uma política emancipatória capaz de subverter a distribuição 

socioespacial apresentada pela política. Concordando com Swyngedouw (2011, p. 

375), afirma-se que a “emancipatory politics is the refusal to be restricted to the 

places distributed to them in the police order (the factory/the home); it disrupts and 

declassifies, and claims what is not authorized”. A emancipação política 

desestabiliza, questiona a ordem das coisas, questiona os ordenamentos 

socioespaciais, destarte, “In the end everything in politics turns on the distribution of 

spaces” (RANCIÈRE apud SWYNGEDOUW, 2011, p. 343).56  

 Por fim, a atividade política provoca o desvelamento de problemas antes não 

percebidos, o corpo rebela-se mudando o local atribuído a ele, e dialeticamente 

muda o destino do lugar, transformando os ruídos em discursos, vozes que anseiam 

mudanças, é a interrupção de uma ordem historicamente naturalizada. Concluindo 

com Swyngedouw (2011, p. 376), afirma-se que “political struggle proper is therefore 

not a rational debate between multiple interests, but the struggle for one’s voice to be 

                                                           
54

 “[...] uma distribuição socioespacial e alocação de pessoas, coisas e atividades, acobertado por 
formas de institucionalização, modos de representação da ordem social e práticas rotineiras ou 
ritualizadas de encontro, relacionando e exercitando o poder.” (Tradução nossa). 

55
 “Núcleo duro.” (Tradução nossa). 

56
  “Política emancipatória é a recusa de ser restrita aos lugares que lhes são distribuídos na ordem 
da polícia (a fábrica/a casa), que perturba e desclassifica, e afirma que não está autorizado. [...] 
Afinal, tudo na política gira em torno da distribuição dos espaços.” (Tradução nossa). 
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recognized as the voice of a legitimate partner […]”.57 É nas condições materiais de 

pós-política que se torna pertinente refletir sobre a emancipação política que nega 

os espaços sociais naturalizados historicamente.  

 

3.2 A IDEIA COMUNISTA: CRIANDO POSSIBILIDADE DE EMANCIPAÇÃO 

 

Dando continuidade ao estudo das questões abordadas na seção anterior, 

tomamos como referência as reflexões de Alain Badiou (2012), no que corresponde 

à formulação de seu caminho teórico sobre a “Ideia do comunismo”. A escolha 

dessa discussão se dá pela pertinência e debate atual sobre a emancipação política 

tendo em vista o caminho necessário de enfraquecimento do Estado, ou como diz o 

autor, “estado de situação”, compreendido como “o sistema de imposições que 

limitam justamente a possibilidade dos possíveis” (BADIOU, 2012, p. 138). 

Segundo o autor, a ideia do comunismo tem três componentes, o político, o 

histórico e um componente subjetivo. No primeiro, o político, chama-se a atenção 

para o conceito de “verdade política”, como “[...] uma sequência concreta e datada 

em que surgem, existem e desaparecem uma prática nova e um pensando novo a 

respeito da emancipação coletiva” (BADIOU, 2012, p. 132). Nas condições históricas 

brasileiras, um dos exemplos de verdade política seria o regime militar no Brasil 

(1964-1985).  

O componente histórico trata do “processo de verdade”, o devir, que se 

relaciona com o espaço, o tempo e a antropologia, assim, a verdade política tem 

uma dimensão histórica. Essa marcha histórica, para utilizar as palavras do autor, 

demonstra as relações entre verdades diferentes nos diversos tempos históricos. O 

componente subjetivo traz a dimensão de decisão de se tornar parte ou não do 

processo de verdade política que cada Sujeito tem. É a decisão sobre a: 

 

[...] incorporação: o corpo individual e tudo que ele carrega com ele 
em termos de pensamentos, afetos, potencialidades ativas, etc. 
tornam-se um dos elementos de outro corpo, o corpo de verdade, 
existência material num mundo determinado de uma verdade em 
devir. (BADIOU, 2012, p. 134). 

 

                                                           
57

 “A luta política adequada não é, portanto, um debate racional entre múltiplos interesses, mas a luta 
pela sua voz a ser reconhecida como a voz de um parceiro legítimo [...].” (Tradução nossa). 
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A incorporação é a abertura do indivíduo que se reconhece em comum, 

abrindo mão de uma visão individualista. Swyngedouw (2011) também trata dessa 

questão por meio da subjetivação, processo de rompimento com uma identidade 

imposta pelo “estado de situação” (SWYNGEDOUW, 2011; BADIOU, 2012). Segundo 

Badiou (2012, p. 134), a subjetivação é “[...] sempre o movimento pelo qual um 

indivíduo fixa o lugar de uma verdade em relação a sua própria existência vital e ao 

mundo em que essa existência se manifesta”. 

Chega-se assim ao conceito de Ideia: é a “[...] subjetivação de uma relação 

entre a singularidade de um processo de verdade e uma representação da História”. 

E completa: “[...] uma Ideia é a possibilidade do indivíduo de compreender que sua 

participação num processo político singular ‘sua entrada num corpo de verdade’ é 

também, em certo sentido, uma decisão histórica.” (BADIOU, 2012, p. 134). A 

participação do indivíduo no movimento da História ocorre pelo pertencimento ao 

novo Sujeito.  

Limpando a arena de discussão sobre a palavra comunismo, que segundo o 

autor não pode ser observado como um adjetivo que qualifica uma política,58 

destaca-se que a palavra comunismo tem status de uma Ideia, denotando uma 

síntese da política, da história e da ideologia. Assim, mais do que uma noção, é uma 

“operação” a partir da qual se constitui o devir Sujeito político, a projeção do 

indivíduo na História, “[...] é na operação da Ideia que o indivíduo encontra o recurso 

de consistir ‘em Sujeito’.” Por fim, a Ideia comunista “[...] é a operação imaginária 

pela qual uma subjetivação individual projeta um fragmento de real político na 

narração simbólica de uma História” (BADIOU, 2012, p. 136-137). 

Para melhor compreensão da projeção do real na narração simbólica de uma 

História, revista-se o conceito de “evento”, apreendido como “[...] uma ruptura da 

disposição normal dos corpos e das linguagens tal como ela existe para uma 

situação particular” (BADIOU, 2012, p. 138). Nos eventos, encontra-se a criação de 

possibilidades. Em simples palavras, um evento é o que interrompe a repetição de 

                                                           
58

 Nessa discussão o autor se remete à dialética hegeliana, a partir da qual, a realização histórica é o 
real, assim, “segundo o legado especulativo hegeliano, temos boas razões para pensar que a marca 
histórica, sob o nome de ‘comunismo’, das sequências políticas revolucionárias, ou dos fragmentos 
díspares da emancipação coletiva, revela a sua verdade, que é o progredir de acordo com o sentido 
da História” (BADIOU, 2012, p. 137). Afirma que, para combater essa perspectiva, “[...] não existe 
nenhum real da História, portanto, é verdade, transcendentalmente verdade, que ela não pode 
existir” (BADIOU, 2012, p. 137). 
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algo, gerando possibilidades em uma situação que era aparentemente impossível de 

ser pensada.  

Nesse caminho, volta-se ao conceito de Estado, que, contrário aos eventos, 

“o Estado é sempre a finitude da possibilidade, e o evento é a infinitização” 

(BADIOU, 2012, p. 138-139). A economia capitalista, as leis, as formas de 

governança, os aparelhos repressivos (polícia, exército, prisão) e ideológicos 

comungam de um mesmo objetivo:  

 

Impedir que a Ideia comunista designe uma possibilidade, o Estado 
organiza e mantém, com frequência pela força, a distinção entre o 
que é possível e o que não é. Daí resulta claramente que um evento 
é uma coisa que advém enquanto livre da força do Estado. (BADIOU, 
2012, p. 138). 

  

Dessa forma, é pertinente ressaltar a diferença entre evento e fato. O primeiro 

já visto como momentos de possibilidades. Também como já observado por Badiou 

(2012), a História não existe como real, e os fatos, segundo o autor, são efeitos da 

existência do Estado, e consequentemente os fatos não estão livres de suas forças, 

concluindo que, “[...] a História é a história do Estado” (BADIOU, 2012, 139). 

Badiou (2012) acentua que a história da vida individual ocorre no Estado e, 

por esse motivo, a história da vida é uma história sem decisão, sem escolha é 

puramente uma parte da história do Estado. É nesse contexto que se insere a 

necessidade da emancipação encontrada nas funções da Ideia, projetando as 

exceções na existência e, convencendo o entorno “[...] de que existe também a 

fabulosa exceção das verdades em devir, de que não estamos fadados à formatação 

de nossa existência pelas exigências do Estado” (BADIOU, 2012, p. 144), saindo 

das amarras da prescrição do Estado do que é possível e o que é impossível, 

chegando ao processo de subjetivação decidindo sobre sua incorporação ou não no 

“corpo da verdade”. 

Reforça-se, nesse sentido, que a “Ideia de comunismo” afirma a possibilidade 

de que uma nova verdade é possível, tendo como conteúdo, o enfraquecimento do 

Estado. Badiou (2012, p. 147) destaca: 
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[...] estamos diante de um capitalismo cínico, certo de ser a única via 
possível de organização racional das sociedades. Insinua-se por toda 
parte que os pobres não tem razão de ser pobres, os africanos são 
atrasados e o futuros pertence ou às burguesias ‘civilizadas’ do 
mundo ocidental, ou àqueles que, a exemplo dos japoneses, 
seguirem o mesmo caminho. Tanto hoje quanto naquela época, 
encontramos zonas extensíssimas de miséria no próprio interior dos 
países ricos. Tanto entre países quanto entre classes sociais, 
encontramos desigualdades monstruosas e cada vez maiores. O 
fosso subjetivo e político entre os camponeses do Terceiro Mundo, 
os desempregados e os assalariados pobres de nossas sociedades 
‘desenvolvidas’, de um lado, e as classes médias ‘ocidentais’, de 
outro, é absoluto e marcado por uma espécie de indiferença 
rancorosa. 

 

As condições revelam que o fundamento do poder político é o poder do 

capitalismo, demonstrando a emergência não da vitória da ideia comunista, mas da 

existência da hipótese comunista, ou da ideia comunista nas consciências 

individuais (BADIOU, 2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Países de tradição colonial, em especial de origem ibérica a exemplo do 

Brasil, apresentam na estrutura político-espacial evidências marcantes da 

transladação de modelos e estereótipos no processo de organização territorial. Essa 

herança direta do processo colonial que prevalece até os dias atuais, com novas 

roupagens e técnicas, aguçando vorazmente com a hegemonia do sistema 

capitalista nessa era da Globalização as disputas políticas/econômicas. Um simples 

exercício em um plano local de um recorte espacial, o denominado Desenvolvimento 

Geográfico Desigual (HARVEY, 2005) desafia compreensões atentas a esse 

processo na atualidade. É nessa perspectiva que se insere este estudo que usou 

como eixo de análise as marcas históricas do modo de produção capitalista no 

território do Pina, zona sul da cidade do Recife. 

Verifica-se, também, que os processos de construção de empreendimentos 

imobiliários e comerciais em territórios vulnerabilizados e a perspectiva 

empreendedora não são elementos inéditos na cidade do Recife. Tomamos como 

exemplo o Shopping Recife e Tacaruna, mostrando que esses passos vêm de longe 

e são fortalecidos a cada ano pela aspiração do crescimento econômico da 

metrópole recifense, representado pela chegada de grandes investimentos. 

Constata-se que Pernambuco e consequentemente sua metrópole, Recife, 

tem protagonizado um crescimento econômico, com base nos índices de 

crescimento do PIB, o que tem sido considerado e festejado como um novo 

momento de Recife, literalmente um “Novo Recife”. Com esse novo, chegam 

também os conflitos territoriais de apropriação e uso do território tendo em vista a 

perspectiva do espaço urbano como mercadoria valiosa nas condições atuais de 

grandes investimentos públicos e privados em áreas estratégicas para o mercado 

imobiliário e comercial, configurando o que poderíamos chamar de “Ilhas de 

crescimento”, sendo inevitáveis os processos de especulação imobiliária e 

expropriação. 

Nesse contexto, o território do Pina torna-se um caso emblemático, mais 

especificamente na relação dos novos empreendimentos com a Zona Especial de 

Interesse Social Pina/Encanta Moça, demonstrando um risco iminente de 

especulação imobiliária e expulsão dessa população. O Shopping RioMar e os 

empresariais, localizados em um território outrora desprestigiado de perspectivas de 
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intervenções urbanísticas, agora vivenciam um cotidiano referenciado pelo 

fortalecimento da geografia social do capitalismo em favor dos grupos imobiliários 

locais  e de uma agenda de projeção nacional e internacional. 

Nas condições atuais, observou-se que os espaços de discussão política 

sobre os rumos das ZEIS, a exemplo do próprio Fórum do Prezeis e da Comul, 

assim como organizações localizadas no próprio território, não têm realizado 

reflexões efetivas. Observa-se certo esvaziamento de sentido da pauta política antes 

levantada, que é a discussão sobre a função social da propriedade e da terra 

urbana. Por outro lado, estão presentes os processos de negociação pautados em 

jogos políticos que só fortalecem os processos já em curso de especulação e, em 

alguns casos, expropriação. 

A relação estabelecida entre o Estado e as relações de produção também se 

destacam como um dos importantes elementos para que o projeto político do capital 

dê certo. Destacaram-se a parceria público-privada e a atuação localizada como 

principais estratégias dessa relação, ressaltando a hipótese de que as parcerias 

iniciam-se ainda nos processos eleitorais com o significativo financiamento de 

campanha por parte de construtoras e incorporadoras do setor imobiliário. As 

operações urbanas, previstas no próprio Plano Diretor, são uma das materializações 

das parcerias público-privadas. Por meio de obras públicas, os projetos privados 

ganham sustentação e legitimidade.  

Soma-se a isso a ausência de transparência quanto à viabilidade ambiental e 

sustentabilidade urbana dos grandes empreendimentos; os projetos de mobilidade 

não garantem o acesso universal de deslocamento, são desenhos localizados e 

voltados para empreendimentos específicos, quando não, a contrapartida dos 

empreendimentos são operações urbanas que só favorecem os próprios 

empreendimentos. 

Determinados territórios urbanos, na perspectiva do capital, são estruturados 

e desestruturados de acordo com os interesses de grupos corporativos e 

imobiliários. Sendo assim, as decisões sobre grandes empreendimentos passam ao 

largo dos espaços de diálogo com a sociedade, a exemplo dos Conselhos, e quando 

são postas em discussão, é em um contexto de pressão de interesses coorporativos 

nas esferas públicas de participação. 

Por outro lado, chegando à discussão sobre os processos de participação 

social diante das condições atuais, observou-se que as formas residuais de 
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resistência não dão conta de um diálogo mais efetivo com os agentes políticos e 

econômicos da gestão urbana, a teia observada conta com processos de 

negociação e interesses mais fortes e desafiadores ao campo da participação social, 

tendo em vista as contradições observadas nesse campo, que é amplo, diversificado 

e complexo. 

Especificamente nas condições da ZEIS Pina/Encanta Moça, evidencia-se 

que muito embora existam organizações que desenvolvem projetos comprometidos 

com mudanças de concepção e de existência das moradoras e moradores locais, as 

relações de negociação e de disputa prevalecem. Levam-se em consideração os 

interesses pessoais, e não da população. Apesar de se manter o discurso da 

“representação”, esta de fato é frágil e, na maioria das vezes, inexistente, sendo 

possível falar em possíveis “donos” de território político, que em nada contribuem 

para uma mudança efetiva nas condições de existência, mas quer garantir o “curral 

eleitoral” para as eleições futuras. 

A relação das representações da ZEIS Pina/Encanta Moça com o Fórum do 

Prezeis é outra problemática presente, pois as discussões não são realizadas dentro 

da própria ZEIS por seus representantes, dado o contexto de autoritarismo e 

disputas pelo poder, o que reflete diretamente na ausência de debates amplos sobre 

o rumo da ZEIS. Esse quadro, mesmo localizado no Pina, leva a considerar uma 

relevante fragilidade no campo da participação social de forma mais ampla. 

Ainda sobre o acesso à moradia, a burocratização tem sido uma constante, 

uma vez que muitos movimentos e ONGs têm gerido papeladas e recursos 

recebidos, deixando um pouco de lado o debate político sobre a cidade. Nesse 

sentido, esquece-se o debate central da questão fundiária, e a agenda centra-se na 

construção de habitacionais, dando abertura para a legitimação dos “balcões de 

negociação”. 

A fragmentação também é uma pedra de toque, os movimentos sociais e 

ONG não se articulam, cada grupo toma conta de suas demandas. Por um lado, 

apresenta-se como hipótese a crença de que lutar coletivamente enfraquece as lutas 

específicas, não pensam a cidade em sua complexidade; por outro, pelas disputas 

internas que o próprio campo tem, o que confirma uma crise política dos espaços de 

participação política: expressões de uma pseudoparticipação. 

Diante do exposto, finda-se o estudo com uma aposta na perspectiva trazida 

por Badiou (2012), sobre a Ideia de comunismo, que, mais do que um adjetivo que 
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indica uma política, é a possibilidade de emancipação política e enfraquecimento do 

Estado, que impede a possibilidade de mudanças. Enquanto a economia capitalista, 

as leis e as formas de governança apresentam como saída apenas o crescimento 

econômico, a Ideia comunista aposta nas possibilidades dos possíveis. 

Sendo assim, a contribuição deixada pelo estudo consiste no olhar crítico 

sobre o momento político-econômico estudado, aprofundando as críticas à 

perspectiva empreendedora para a cidade, igualmente rompendo com a visão 

maniqueísta sobre os movimentos sociais e colocando uma necessidade 

fundamental para uma mudança de paradigma na participação social, que é sua 

própria releitura. Por fim, aposta-se em algumas utopias pautadas nos processos de 

reflexão que venham a qualificar as discussões e enfrentar a perspectiva da ética do 

progresso e do consumismo. 

Este trabalho, como pesquisa para aproximação ilustrativa da problemática 

vivenciada na atualidade, finaliza com muitos questionamentos sobre os futuros 

posicionamentos dos movimentos sociais diante do modelo de crescimento urbano 

com grandes empreendimentos e desdobramentos nas áreas residuais urbanas de 

grande vulnerabilidade social e ambiental. 

Persistindo os desafios colocados, até que ponto seguir-se-á nesse modelo 

de crescimento urbano adotado, ou ainda, quais elementos de releitura do campo 

políticos dos movimentos sociais urbanos seriam possíveis recuperar ou agregar 

novos ingredientes para minimamente questionar o modelo de urbanização adotado 

na contemporaneidade. Essas e outras questões assolam este trabalho ampliando o 

esforço de novas tentativas de descobrir alternativas. 
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