
 

INTERVENÇÕES            

URBANAS EM 

WATERFRONTS 

 
 

Produção e apropriação do espaço público contemporâneo: 
o caso do Projeto Porto Novo Recife-PE 
 
 

 

MOISÉS FERREIRA CUNHA JÚNIOR 

 
 

 

JOÃO PESSOA, 2018. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenções  
Urbanas  
em Waterfronts 
PRODUÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO CONTEMPORÂNEO: 
O CASO DO PROJETO PORTO NOVO RECIFE-PE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOISÉS FERREIRA DA CUNHA JÚNIOR 

Orientadora 

PRª. DRª JOVANKA BARACUHY CAVALCANTI SCOCUGLIA. 

 

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da UFPB, para obtenção do título de 
mestre em Arquitetura e Urbanismo. 

Área de concentração: Arquitetura e cidade, processo e 
produto. 
 
Linha 1:  Produção e apropriação do edifício e da cidade. 
 
João Pessoa, outubro de 2018. 
 



 



Intervenções urbanas em waterfronts, 
Produção e apropriação do espaço público contemporâneo: O caso do Projeto Porto Novo Recife. 

 

Por: Moisés Ferreira Cunha Júnior 

Dissertação defendida em 30 de julho de 2018 

 

 

________________________________________________ 
 

Jovanka Baracuhy Cavalcanti Scocuglia  
Orientadora – UFPB 

  

 

 

________________________________________________ 
 

Marcele Trigueiro de Araujo Morais  
Examinador interno – UFPB 

 

 

 

________________________________________________ 
 

Lívia Izabel Bezerra de Miranda  
Examinador externo – UFCG  

 

 

 

 

__________________________________________ 
 

José de Souza Brandão Neto  
Examinador externo – UFPE 

 

 

 

 

João Pessoa - PB



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’A cidade conceito se degrada. Isto 
significa que a enfermidade que a 
afeta, a razão que a instaurou e 
seus profissionais, são igualmente a 
das populações urbanas? Talvez as 
cidades estejam deterioradas ao 
mesmo tempo em que os 
procedimentos que as organizam’’ 
(Certeau, 1980). 
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A relação entre a cidade, seus portos e as frentes de água sempre foi bastante 
próxima. No contexto do Recife, sendo determinante para formação, expansão e 
desenvolvimento econômico da cidade. Contemporaneamente, após largo período de 
decadência dessas áreas, vemos uma tendência crescente de propostas de 
intervenção que ‘’reinventam’’ a imagem das cidades (ou de parcelas específicas da 
mesma), convertendo seus usos para atividades ligadas, principalmente ao turismo, ao 
entretenimento e a grandes centros de alta tecnologia, o que tende a revalorizar esses 
territórios e seu entorno imediato. Esta pesquisa trata especificamente da intervenção 
urbana realizada no waterfront do Bairro do Recife com o Projeto Porto Novo Recife, 
observando a dinâmica recente de produção do espaço urbano, a partir de uma lógica 
banalizada de reordenamento territorial que tende conceber espaços funcionalmente 
especializados através da reprodução de espacialidades similares com pouca 
complexidade. São elementos que seguem uma tendência de mercantilização e 
simplificação da paisagem urbana, em concordância ao processo de urbanalização. O 
objetivo central é analisar, caracterizar e experienciar a intervenção urbana no objeto 
de estudo, transitando entre as estratégias projetuais de concepção, como nas formas 
de uso e apropriação do espaço público atual. O método consiste na junção entre 
reflexão teórica, análise documental e análise física do espaço, apoiados em uma 
abordagem etnográfica que nos permitiu aproximar das questões comportamentais, 
sociabilidades e dos conflitos presentes no espaço público contemporâneo.  

Palavras chaves: Produção do espaço, Urbanalização, intervenção em waterfront, 
apropriação e espaço público contemporâneo. 

 

La relación entre la ciudad, sus puertos y los frentes de agua siempre ha sido bastante 
estreicha. En el contexto de Recife, siendo determinante para la formación, expansión 
y desarrollo económico de la ciudad. En el transcurso de largo período de decadencia 
de esas áreas, vemos una tendencia creciente de propuestas de intervención que 
"reinventan" la imagen de las ciudades (o de parcelas específicas de la misma), 
convirtiendo sus usos para actividades ligadas, principalmente al turismo, 
entretenimiento y grandes centros de alta tecnología, lo que tiende a revalorizar esos 
territorios y su entorno inmediato. Esta investigación trata específicamente de la 
intervención urbana realizada en el waterfront del Barrio de Recife con el Proyecto 
Porto Novo Recife, observando la dinámica reciente de producción del espacio urbano, 
a partir de una lógica banalizada de reordenamiento territorial que tiende a concebir 
espacios funcionalmente especializados a través de la reproducción de espacialidades 
similares con poca complejidad. Son elementos que siguen una tendencia de 
mercantilización y simplificación del paisaje urbano, en concordancia con el proceso 
de ''urbanalización''. El objetivo central es analizar, caracterizar y experimentar la 
intervención urbana en el objeto de estudio, observando desde las estrategias 
proyectivas en la concepción, como las formas de uso y apropiación del espacio 
público actual. El método consiste en la unión entre reflexión teórica, análisis 
documental y análisis física, apoyados en un enfoque etnográfico que nos ha permitido 
aproximar las cuestiones comportamentales, las sociabilidades y los conflictos 
presentes en el espacio público contemporáneo. 

Palabras claves: Producción del espacio, Urbanalización, intervención en 
waterfront, apropiación y espacio público contemporáneo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Como ponto de partida dessa pesquisa, é válido destacar a íntima relação com 

o Bairro do Recife, construída durante a graduação em Arquitetura e 

Urbanismo na UFPE. Relação que ultrapassa o interesse do arquiteto pelo 

objeto cidade e a dimensão edificável que a compõe, mas também como 

morador e ‘’praticante’’ do ‘’centro antigo’’ da cidade, com grande interesse 

pelas manifestações culturais e dinâmicas de apropriação no espaço público. A 

experiência acadêmica desenvolvida, principalmente, durante o Trabalho final 

de graduação em 2014, com ênfase no restauro e reabilitação de um imóvel 

em estado de arruinamento no Bairro do Recife, fomentou inquietações 

referentes às intervenções urbanas e transformações funcionais desenvolvidas 

nesse trecho da cidade. Nesse sentido, as constantes propostas para 

revalorizar e reinventar a imagem do ‘’Recife antigo’’ são práticas reincidentes, 

resultantes da articulação entre poder público e o capital privado, sendo 

questões que inicialmente conduziram o percurso dessa pesquisa.     

Em um segundo momento, o contato preliminar como aluno especial junto ao 

programa de pós-graduação da UFPB - (PPGAU), durante a disciplina de: 

Centros urbanos e urbanidades, ministrada pela Profª Drª. Jovanka Scocuglia, 

foi determinante no sentido de situar a reflexão sobre os principais processos 

contemporâneas em centros urbanos, a partir de questões ligadas a: 

reprodução do espaço urbano, retorno aos centros, direito à cidade, 

urbanidades e as suas implicações nas apropriações dos espaços públicos. 

Desse modo, a abordagem da pesquisa evidencia a metrópole contemporânea, 

reestruturada e em constante processo de transformação, nesta temos 

presenciado simultaneamente a ‘’mundialização da economia’’, uma 

complexidade de novos conflitos, sobretudo referente à organização e 

planejamento territorial, através de movimentos direcionados à especialização 

das tradições locais cotidianas e de características formais em parcelas bem 

específicas da cidade. 
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Assim, desde a segunda metade do século XX, constatamos que as relações 

de produção e consumo do espaço urbano, tal como o próprio processo de 

urbanização, encontra-se inseridos em uma lógica de reprodução das relações 

de produção capitalista, marcados por uma ‘’mercantilização’’ (SCOCUGLIA, 

2010), da cidade e da vida urbana. Sob essa perspectiva, pensando a 

produção de cidade enquanto mercadoria, presenciamos os espaços públicos 

como palco central do acirramento das contradições sociais ao invés da 

diluição dessas diferenças. 

É nesse sentido, que segundo Carlos (2001, p.15), a metrópole aparece como 

lugar de superposição de eventos, reproduzida continuamente, como condição 

do processo de valorização do capitalismo no sentido de viabilizar os 

processos de produção, distribuição, circulação, troca e consumo.  

Espacialmente, essa lógica de valorização e criação de novas centralidades, 

apresenta a necessidade por novos valores simbólicos, representativos e 

identificadores, que permitam as cidades criar uma imagem positiva de si 

mesmas. Ao que parece, a reincidência de projetos de intervenção urbana com 

características formais semelhantes, em cidades distintas, tem sido a fonte de 

muitas das críticas ao urbanismo contemporâneo, que funcionalmente tem se 

especializado no turismo global, na redescoberta do setor cultural (através do 

‘’resgate da história’’) e mais recentemente, através dos parques tecnológicos 

como uma alternativa funcional ao reordenamento territorial das cidades. 

Especificamente, este trabalho parte da constatação recente acerca da 

revalorização de antigos terrenos industriais ociosos, sobretudo nas áreas 

portuárias e frentes marítimas que guardam resquícios de uma centralidade do 

período de formação dessas cidades. Com ênfase na cidade do Recife, tal 

reconhecimento ganha especial relevância quando inserido na dinâmica das 

cidades contemporâneas, que dispõem dos waterfronts como espaços 

privilegiados de significação cultural, ambiental e simbólica, e que 

consequentemente desencadeiam a reapropriação desses mesmos espaços a 

partir de novas formas de experienciar o lugar.   

É retomada então uma relação imprescindível entre cidade e água, que outrora 

garantia funções cotidianas básicas para a vida urbana, como abastecimento e 

o deslocamento de pessoas e produtos. Segundo Souza (1997, p.6), é esta 
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importância da água como elemento de estruturação e valorização urbana dos 

espaços portuários como privilegiados para mediação da cidade com a água, 

que justifica a requalificação das áreas portuárias consideradas vacantes. 

Pensando os waterfronts como parcelas estrategicamente indispensáveis para 

garantir as sociabilidades urbanas, o trabalho pretende repensar o conceito de 

espaço público, sua condição na cidade contemporânea e a relação com o 

comportamento dos indivíduos. Destacamos então algumas abordagens sobre 

a relação entre as práticas urbanas e as formas de apropriação no espaço 

público, (SERPA, 2007; LEITE, 2007; FREHSE, 2009, SCOCUGLIA, 2016).  

Normalmente, verifica-se que os espaços públicos que apresentam condições 

favoráveis em relação à vitalidade na sua dinâmica, são marcados por uma 

considerável diversidade social, somada a uma complexidade de usos e com 

formas edílicas diversas e estimulantes. É nesse sentido que nos interessa 

investigar o trecho do waterfront revitalizado no Bairro do Recife, 

correlacionando os aspectos de sua forma urbana com a ambiência local. 

A abordagem analítica que propomos para pensar os modos de planejamento 

urbano, e consequentemente dos espaços públicos contemporâneos, estará 

centrada em uma base teórico-metodológica, que simultaneamente, encara a 

cidade como produto e condicionante da sociedade, ou seja, o espaço sendo 

produzido e modificado cotidianamente, permitindo que a nossa análise transite 

do momento de produção até a apropriação do espaço urbano (LEFEBVRE, 

1992; CARLOS 2001, 2011; SORBARZO, 2006).  

Nesse sentido, diante da necessidade de refletir acerca dos processos 

contemporâneos de produção da cidade, para os estudos de intervenções 

urbanas em áreas de waterfront, definimos como marco conceitual a ideia de 

urbanalização. Desse modo, o conceito de urbanalização definido por Muñoz 

(2010), correspondendo a um conjunto de elementos que caracterizam um 

processo de “urbanização banal do território”. Segundo esse autor, diz respeito 

à uma repetição de aspectos semelhantes em cidades distintas, ativando em 

cada cidade sua vocação, uma marca (branding), um “diferencial” em relação 

às demais cidades, especialmente através da promoção de imagens da cidade 

que as insira no processo de competitividade urbana. Como resultado deste 
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processo, cidades diferentes passam a apresentar referenciais similares, 

caracterizando as formas e funções urbanas da cidade contemporânea. 

Outro parâmetro conceitual importante para refletir sobre as mudanças no 

modo de planejamento e gestão das cidades, consiste no conceito de 

‘’empresariamento urbano’’, que segundo Harvey (1996), consiste em um 

modelo que transitou do gerenciamento urbano, como resposta do poder 

público à crise capitalista desencadeada nas décadas de 1970 e 1980, tendo 

repercussões nas políticas públicas e no próprio desenvolvimento urbano. 

Desde então, os gestores públicos passaram a atuar largamente no sentido de 

buscar novas alternativas de investimento econômico para as cidades. Nas 

palavras de Botelho (2004, p.113), além de buscar facilitar investimentos 

privados no âmbito local, estavam atrelados a competitividade internacional 

entre cidades, explorando vantagens locais e reforçando o grau de atração da 

cidade pela elevada qualidade de vida.  

No que diz respeito ao objeto empírico dessa análise, consolidou-se o 

waterfront no setor leste dentro da ilha do Bairro do Recife e em um pequeno 

trecho do Bairro de São José. Situado em uma área pertencente à empresa 

Porto do Recife S/A, que há alguns anos encontrava-se com uma grande 

extensão de terrenos ociosos ou parcialmente subutilizados, devido à 

diminuição das atividades portuárias. A partir dos anos 2007, uma série de 

estudos foi desenvolvida em parceria estabelecida entre o Governo do Estado 

de Pernambuco e a empresa proprietária do terreno, com o intuito de identificar 

as áreas ociosas e liberá-las para propostas de revitalização dos antigos 

armazéns portuários e dos espaços públicos adjacentes.  

Diante de um contexto em que surgiram novas demandas para reutilização 

dessas áreas, o Núcleo Técnico de Operações Urbanas do Recife, propôs o 

redesenho da área portuária (não operacional), para abrigar um complexo 

destinado ao turismo, cultura e lazer, que seria executado pela iniciativa pública 

com uso cedido a particulares nos termos de lei (BRANDÃO, 2012, p.112). 

Em síntese, o objetivo central dessa pesquisa é investigar o processo de 

revitalização do waterfront do Bairro do Recife, analisando os momentos da 

produção e apropriação do espaço público contemporâneo, no âmbito do 
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Projeto Porto Novo Recife. Com os objetivos específicos, pretendemos: 1. 

analisar o plano urbanístico desenvolvido no Projeto de Revitalização Porto 

Novo Recife, identificando as estratégias projetuais e os instrumentos 

urbanísticos mobilizados; 2. investigar as correlações entre os usos propostos, 

com as novas formas de apropriação desenvolvidas no waterfront do Bairro do 

Recife e, por fim, 3. analisar a experiência do pedestre no espaço público 

revitalizado, relacionando a forma urbana gerada com a sua ambiência. 

Com a devida apresentação das questões centrais que cercam a nossa 

temática e o objeto da pesquisa, a estrutura capitular desse trabalho está 

organizada em quatro momentos. A priori, é importante esclarecer ao leitor que 

adotamos uma sistematização que torna cada capítulo independente do ponto 

de vista conceitual, desviando do hábito de iniciar a estrutura a partir de um 

capítulo exclusivamente contendo os conceitos centrais da análise. Decidimos 

por um arranjo em que cada capítulo esteja sob o aporte de marcos conceituais 

específicos que fundamentam cada etapa da pesquisa.  

No primeiro capítulo, foram relacionados os processos metodológicos 

desenvolvidos durante a construção do trabalho, considerando os 

procedimentos e como eles se relacionam e mutuamente se complementam. A 

princípio, as etapas metodológicas foram executadas para responder aos três 

objetivos traçados, sem necessariamente obedecer a uma ordem cronológica 

rígida, sabido que em determinado momento as etapas se complementaram e 

se retroalimentavam a partir de ferramentas metodológicas que foram 

somadas, como no exemplo do safari urbano e do mapeamento 

comportamental utilizado como bases para etnografia urbana. 

Sendo assim, no capítulo II intitulado: Processos contemporâneos em frentes 

de água; buscou-se compreender os aspectos relativos ao momento da 

produção do espaço urbano no nível das estratégias hegemônicas do ponto de 

vista político e econômico, a partir da articulação entre o poder público e as 

elites locais. Nesse primeiro momento foi retomado um aporte teórico que 

permite refletir sobre casos de intervenções urbanas semelhantes ao objeto de 

estudo, observando o contexto nacional e internacional de experiências 

contemporâneas, as soluções técnicas e proposições urbanísticas que dão 

suporte as estratégias dos poderes institucionais. 
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No terceiro momento do trabalho, o capítulo III: A forma do waterfront: 

configuração atual do território esteve voltada a percepção da forma do 

waterfront abordou a relação entre a forma urbana e as experiências dos 

pedestres, cuja ambiência resultante da intervenção no waterfront nos deu 

subsídios para entender as alterações formais com as práticas urbanas. O 

entendimento da morfologia urbana enquanto um dos aspectos centrais dessa 

pesquisa, não se limitou a uma visão restrita da descrição de formas e dos 

elementos que a compõem, mas buscou transitar e dialogar por outras 

disciplinas, para entender a relação: formas – usos – apropriações. Ou seja, 

com a apreensão da forma urbana, buscamos simultaneamente, alcançar o 

espaço do waterfront enquanto produto e processo, da mesma forma que a sua 

devida contribuição para reprodução da vida humana, englobando os diferentes 

padrões de interface socioespacial. Ainda neste capítulo foi utilizado como 

ferramenta o Safari Urbano. Esse método desenvolvido para analisar calçadas 

lineares na cidade de Nova Iorque, precisou ser ajustado e adequado para 

análise de espaços públicos com formas mais diversas, com ênfase nas áreas 

de waterfront. Foram adotadas fichas de análise para subsidiar a observação 

de campo, e orientar os registros ao mesmo tempo em que iam sendo 

coletadas as informações através do caderno de bordo e registros fotográficos. 

Por fim, com o quarto capítulo, propomos inicialmente uma discussão sobre o 

próprio conceito de espaço público, sendo feito um esforço pelo entendimento 

da condição desse espaço em um contexto atual, onde são reproduzidas 

características similares em cidades com dinâmicas e culturas distintas. É 

nesse momento que a produção apresenta traços mais explícitos da 

desigualdade, repercutindo nas sociabilidades praticadas ou na ausência 

dessas interações, em casos onde o ‘’consumo’’ do espaço como mercadoria é 

mais presente. Foi nesse sentido, que através dos projetos de intervenção 

urbana, surge o discurso de ‘’devolução’’ dos waterfronts para a vida das 

cidades, é fundamental entender em que contexto essa dinâmica ocorre. 

Segundo Carlos (2004, p.46), em espaços marcados pela desigualdade, o seu 

acesso também é desigual diante das condições socioeconômicas da 

população e os interesses dos diferentes agentes.  
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Nesse capítulo: Repensando o espaço público contemporâneo; a pesquisa está 

centrada nas relações de usos e apropriações que se passam no espaço 

público. Explorando a dimensão do público para realização da vida urbana, 

considerando os espaços abertos como ‘’territórios de oportunidades’’ para o 

desenvolvimento das intervenções urbanas.  De acordo com Secchi (2006, 

p.165), são os lugares onde se experimentam e aperfeiçoam as novas ideias. 

A partir do desenvolvimento de cada capítulo, foram sendo gerados ‘’produtos 

parciais’’, aonde com um esforço de síntese, buscamos sugerir algumas 

conclusões referentes a cada etapa realizada, dando indícios do cenário final 

resultante da pesquisa. Concluída essas análises, partimos para as 

considerações finais, onde se destacam os principais aspectos que deram 

condições a realização da proposta para o Projeto Porto Nova Recife, assim 

como do panorama físico acerca do espaço produzido, e de que forma os 

conflitos, tensões e contradições presentes nesse espaço tem influenciado nas 

apropriações e relações humanas. 
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‘’A pesquisa científica tem, portanto, sentido eminentemente intencional. Trata-
se aqui de uma intencionalidade concreta decorrente do processo de produção, 
isto é, do trabalho. Outra característica da pesquisa científica é ser um 
processo social, no sentido de ter motivações pessoais, e ter seus resultados 
submetidos a possibilidade de verificação impessoal’’ (SERRA, 2006, p.19). 

 
 
 

CAPÍTULO 1 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 
O método adotado nesse trabalho assumiu prioritariamente, uma abordagem 

qualitativa, o que não restringiu a pesquisa de ser alimentada por dados 

técnicos, medidas e quantificações que permitiram entender a formação, 

desenvolvimento e desempenho, referente ao cenário do objeto estudado. 

Selecionamos quatro características da pesquisa qualitativa, descritas por 

Stake (2016), que sintetizam a escolha desse método para o trabalho: uma 

abordagem qualitativa é em primeiro lugar interpretativa, fixando-se nos 

significados das relações humanas, a partir de diferentes pontos de vista; é 

experiencial, sendo empírica e estando naturalmente direcionada ao campo; é 

situacional, direcionada aos objetos e as atividades em contextos únicos; e 

também é personalística, pois busca compreender as singularidades, evitando 

generalizações que levem a um reducionismo. 

Dito isso, considerando esta pesquisa qualitativa, assumimos o tipo de estudo 

do tipo exploratório, pois durante sua elaboração foi necessário explorar alguns 

aspectos cotidianos dos usos e apropriações no espaço público 

contemporâneo, ou seja, o ambiente urbano como fonte direta dos dados. De 

acordo com Malhotra (2001), a pesquisa com objetivo exploratório é 

recomendada em casos nos quais seja necessário definir o problema com 

maior precisão, identificando cursos relevantes de ação para obter dados 

adicionais, antes da abordagem. 

Sintetizamos abaixo, a partir de um fluxograma, os procedimentos técnicos 

utilizados nessa pesquisa, sem necessariamente expressar uma ordem 

temporal em que as etapas foram efetuadas.  
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Fluxograma 1: Síntese dos procedimentos técnicos de pesquisa. Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

1.1 
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE PESQUISA 

 
 

1.1.1 

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 Consulta e definição dos parâmetros de análise a partir de fontes (secundárias) 

e (primárias), analisando projetos urbanísticos, Plano Diretor do Recife (2008), 

projetos arquitetônicos referente às intervenções recentes no centro do Recife  

, mapas, e imagens digitais, artigos científicos, revistas, dissertações e teses 

de doutorado relacionadas ao tema. Os acervos consultados concentraram-se 

na: biblioteca da UFPB, setorial do CT- UFPB, acervo do PPGAU- UFPB, 

acervo vinculado ao LECCUR-UFPB, biblioteca setorial do CAC-UFPE, arquivo 

do consórcio administrativo do Porto Novo Recife, Instituto Pelópidas Silveira e 

plataforma digital da prefeitura do Recife. 

 

 Estudos de casos referenciais – Aqui foram selecionados experiências e 

correlatos de intervenção em áreas de waterfront: em cidades como Londres, 

Oslo, Barcelona, Rio de Janeiro, e em outras áreas na própria cidade do 
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Recife.  Contudo, não tivemos a pretensão de compreender os projetos em sua 

totalidade, mas de verificarmos os pressupostos dessa pesquisa no sentido de 

haver um processo de banalização da cidade a partir das intervenções urbanas 

contemporâneas.  

 Produto parcial - Com o desenvolvimento desses procedimentos foi formulado 

um panorama de casos representativos, trazendo o ‘’estado da arte’’ sobre as 

intervenções nas áreas de waterfront. Foi definido os principais autores e 

conceitos que estruturaram a pesquisa através de 3 eixos principais: 1-

produção do espaço urbano; 2-intervenções em waterfronts e espaço público 

contemporâneo. 

 

1.1.2 
CONFIGURAÇÃO FÍSICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 Aproximação da área de estudo, a partir do reconhecimento, in loco, dos limites 

da poligonal do projeto, através da utilização de imagens de satélite obtidas 

junto ao Google Earth. 

 Identificação e delimitação do recorte geográfico dentro da área analisada, para 

realização das observações de campo e aplicação das fichas de análise 

adaptadas do Safari urbano e para os mapeamentos comportamentais. 

 Análise locacional na área estudada e no entorno imediato ao Bairro do Recife, 

com a devida identificação dos principais equipamentos e espaços públicos, 

edifícios icônicos, edifícios com reconhecido valor patrimonial e aspectos 

referentes à mobilidade e conexão viária com influência direta no projeto. 

Adaptação da metodologia do ‘’Safari Urbano’’, para avaliação de calçadas, 

sendo ajustado para análise de espaços públicos em waterfront. (Auxiliando o 

safari urbano, foram utilizados registros fotográficos e diário de bordo para 

coleta de dados em campo). 

 

 Produto parcial - Caracterização física da área de análise e do entorno 

imediato, considerando diferentes aspectos que condicionaram a produção e 

apropriação do projeto estudado. Diagnóstico dos aspectos formais e 

estruturais. 
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Figura 1: mapas gerados na análise física. Fonte: imagem produzida pelo autor, 2018. 

 

 

 

A apreensão da forma urbana na poligonal de análise e em seu entorno 

imediato foi possível a partir dessa caracterização sintetizada em mapas que 

permitem uma leitura mais aproximada do objeto. A leitura que foi feita 

considerou prioritariamente as características referentes a ilha do Bairro do 

Recife, contudo percebemos como mesmo tendo seu acesso limitado, a 

dinâmica urbana do bairro depende diretamente de outros trechos da cidade, 

principalmente dos bairros tangentes (São José, Santo Amaro, Boa Vista, etc.) 

que compõem o centro antigo da cidade do Recife. 

As questões evidenciadas nesses mapas trazem condicionantes que são 

relevantes não apenas para entender a vida cotidiana e o desenvolvimento das 

atividades locais, mas como elementos para determinar as diretrizes projetuais 

no caso do Projeto Porto Novo Recife. 
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1.1.3 
ETNOGRAFIA URBANA 

 
‘’A pesquisa de campo etnográfica consiste em estudarmos o outro, como uma 

alteridade (...)Esta descoberta sobre o outro é uma relação dialética que 

implica em uma sistemática reciprocidade cognitiva entre o(a) pesquisador(a) e 

os sujeitos pesquisados’’ (ROCHA e ECKERT, 2008). 

 

A etnografia como um método de trabalho derivado da antropologia, concede a 

possibilidade de aproximação com a dinâmica urbana, e com as sociabilidades 

nas cidades contemporâneas. Nesse sentido, apoiados nos estudos de 

Magnani (2002), evidenciando a etnografia ligada aos estudos da cidade, nos 

interessam as questões próprias do mundo contemporâneo, das cidades e 

principalmente dos espaços públicos. No caso das cidades a mobilidade, a 

segregação de domínios da vida social, a sobreposição e multiplicidade, de 

escalas e níveis organizacionais, constituem desafios à própria capacidade 

etnográfica. (CARNEIRO, 2010, p.111).  Diante dessa complexidade de 

condicionantes que as nossas experiências e incursões a campo, foram sendo 

desenvolvidas e ajustadas, alinhando uma série de estratégias que utilizaram 

como ferramentas metodológicas (ver diagrama 01): o safari urbano, a 

caminhada teste, observação de campo e o mapeamento comportamental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 01: campo da etnografia urbana e as ferramentas metodológicas de trabalho 
Fonte: Produzido pelo autor, 2018. 
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A etnografia urbana foi utilizada com intuito de alcançar a diversidade dos usos 

e apropriações nos espaços públicos de waterfronts. Segundo Magnani (2006), 

a partir do ‘’olhar etnográfico’’ evitamos que questões urbanas sejam tratadas 

com a ausência de atores sociais marginalizados (moradores de ruas, 

ambulantes, artistas nômades, prostituas, os residentes mais pobres e etc.) 

O que se propõe ao adotar o método etnográfico é buscar uma abordagem que 

Magnani (2002), denomina de um ‘’olhar de perto e de dentro’’, a partir dos 

arranjos dos próprios atores sociais envolvidos. Interessa-nos as formas por 

meio das quais eles transitam na cidade, utilizam seus serviços, em alguns 

casos se apropriando do espaço, estabelecem encontros e trocas nas mais 

diferentes esferas. É uma perspectiva que nos permite retomar a teoria 

Lefebvriana da dupla determinação do espaço, de um lado investigando os 

atores e suas práticas, de outro, a paisagem em que essa prática se 

desenvolve entendida não como mero cenário, mas parte constitutiva do 

recorte de análise.   

Considerando a etnografia urbana como um deslocamento pela própria cidade, 

significa dizer, que ela afirma uma preocupação com a pesquisa antropológica, 

a partir do paradigma estético na interpretação das figurações da vida social na 

cidade. De acordo com Bachelard (1989), para se praticar uma boa etnografia 

o pesquisador precisa aprender a pertencer ao território como se ele fosse sua 

morada. O simples andar, a escolha por determinado percurso, perfilar os 

personagens da rua, descrever suas ações e estilos de vida, foram estratégias 

utilizadas no decorrer dessa investigação: 

 Observação de campo, como ferramenta central de coleta de dados,     

 Mapeamento comportamental – apresentando um perfil do comportamento dos 

usuários ao interagir nas áreas estudadas.  

 Mapeamento de fluxos predominantes e pontos de concentração dos usuários. 

 

 Produto parcial - Cartografias sintetizando as questões comportamentais dos 

usuários, e as formas como interagem e se apropriam do espaço público. 

Assim como uma síntese das análises comportamentais, tomando como base a 

observação realizada em 3 turnos e em dias distintos. 
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1.2. FERRAMENTAS DE PESQUISA 

 
Este capítulo descreve as ferramentas que foram mobilizadas para sistematizar 

e registrar as abordagens diretas da interação entre espaço público e vida 

urbana. A fundamentação para escolha das ferramentas selecionadas esteve 

amparada em questões como o propósito da pesquisa, o tempo de realização, 

e a principalmente na capacidade do pesquisador em manipular cada 

ferramenta. 

Outra questão que mereceu atenção foi a configuração do objeto analisado. No 

nosso caso a delimitação do espaço público de um waterfront como recorte 

para pesquisa, acabou sendo determinante para essas definições 

metodológicas. Mesmo em uma área delimitada, é preciso considerar o 

contexto holístico do estudo, incluindo os aspectos físicos, culturais e climáticos 

locais. (GEHL e SVARRE, 2018, p.22) 

De um modo geral as ferramentas utilizadas são simples e imediatas, grande 

partes dos procedimentos foram realizadas apenas com caneta e papel, sem 

exigir nenhuma especialização o pesquisador. No caso específico do Safari 

urbano, foram necessários alguns ajustes para adequação ao nosso objeto de 

pesquisa e principalmente com o propósito de permitir a comparação dos 

resultados no mesmo estudo ou com estudos posteriores.  

 

 

1.2.1 SAFARI URBANO. 

 

Para realizar uma análise do espaço público que relacionasse ao mesmo 

tempo questões formais e de ambiência urbana, adotamos a metodologia do 

Safari Urbano. Originalmente ela foi desenvolvida em Nova York através do 

estudo ‘’Active design: Shaping the sidewalk experience’’ com a finalidade 

específica para avaliação de calçadas. Recentemente essa ferramenta foi 

traduzida e adaptada ao contexto brasileiro pelo grupo Cidade Ativa1, sendo 

testada e aprimorada em oficinas em cidades como Juiz de Fora, Itapetininga, 

                                                           
1
 Consiste em uma organização social que atua com pesquisa, consultoria e desenvolvimento 

de metodologias para criar/tornar as cidades em ambientes mais inclusivos, resilientes e 
saudáveis, incentivando uma interação mais ativa entre o usuário e a cidade. 
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Campinas e São Paulo. De acordo com o grupo cidade ativa, o conceito central 

do ‘’active design’’ está pautado em como investigar o caminhar nas cidades, 

partindo da premissa que a experiência do pedestre ao caminhar por uma 

calçada é modelada por um espaço físico, que, por sua vez, é regulamentado 

por políticas. Foi essa articulação entre Política - forma urbana - experiência 

do pedestre que buscamos relacionar ao longo desse trabalho. É uma 

ferramenta que ao mesmo tempo em que permite considerar a obtenção de 

dados técnicos (através de tabelas e mapeamento), estabelece um contato 

com os procedimentos ligados a etnografia, ao exigir do pesquisador o contato 

direto com o ambiente físico.     

Para entender a experiência do pedestre em uma calçada, essa metodologia 

propõe um ponto de vista em que, os desenhos técnicos convencionais de 

arquitetura (plantas e seções) são complementados por perspectivas centradas 

na ótica do pedestre. A partir da adoção dessa perspectiva do pedestre como 

referência para leitura do espaço, o trecho observado pelo pesquisador, é 

decomposto, e conformado em quatro planos: o plano da calçada, o plano do 

edifício, o plano da coberta e o plano da rua.  

 

Figura 02: decomposição da calçada nos quatro planos em Rua de Berlim.  
Fonte: La cita vitta/ Flickr. 
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Com a compreensão dos quatro planos e dos elementos que podem estar 

contidos na calçada, o safari propõe ao pesquisador a identificação desses 

dispositivos utilizando o ‘’desenho a mão’’ como principal ferramenta de 

percepção espacial, (ver figura 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: exemplo de decomposição no plano do edifício. 
Fonte: imagem do active design: Shaping the sidewalk experience, alterada pelo autor, 2018. 
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Após a experiência de percepção do ‘’pedestre’' e do levantamento das 

características formais do espaço público, o Safari Urbano propõe a utilização 

de critérios qualitativos para avaliar a qualidade do espaço público. Foram 

selecionadas 6 categorias a partir do active design, que considera essencial 

para ativação do espaço público contemporâneo: 1. Conectividade; 2. 

Acessibilidade; 3. Segurança; 4. Diversidade; 5. Escala humana; 6. 

Sustentabilidade/resiliência. 

1. Conectividade: Considerando a possibilidade de estar bem articulado com 

equipamentos urbanos importantes para dinâmica urbana (hospitais, escolas, 

universidades, parques), ter uma boa conexão com as calçadas adjacentes e 

contribuir para legibilidade do espaço através de uma boa sinalização. 

2. Acessibilidade: Um espaço público acessível deve poder ser utilizado por 

todos os tipos de usuários, com diferentes idades, capacidades distintas de 

locomoção, visão e audição. Deve ser inclusivo, incorporar diretrizes de 

acessibilidade e desenho universal, com espaço igualmente confortável a 

todos. 

3. Segurança: A garantia do uso nas calçadas está diretamente de uma boa 

iluminação pública, presença de outros usuários, diversidade do uso do solo, 

permeabilidade entre espaços públicos e privados, transparência e visibilidade 

no nível térreo dos edifícios e boa limpeza e conservação desses espaços. 

 4. Diversidade: Proporcionar diversidade é garantir uma variedade contínua de 

usos, elementos arquitetônicos, atividades que possam se desenvolver na 

calçada. Essa diversidade garante a variedade de usuários que se sentem 

convidados a usar a calçada.  

5. Escala humana: Calçadas atrativas, interessantes, são calçadas também 

desenhadas na escala de percepção do pedestre. Longe de serem espaços 

estáticos, as calçadas são percebidas em movimento, e por isso a 

complexidade deste ambiente é tão importante. 

6. Sustentabilidade/ resiliência: Calçadas devem estar adequadas a contextos 

ambientais locais para responder as intempéries e mudanças climáticas. A 

arborização e canteiros auxiliam tanto na amenização climática como na 
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drenagem urbana, assim como elementos que protejam da insolação como 

marquises. 

Os parâmetros de análise sugeridos pelo safari urbano, apesar de estarem 

direcionados especificamente para avaliação de uma calçada convencional, 

demonstraram estar associados a questões diversas, permitindo um alcance 

para espaços públicos com formas e características. Enquanto procedimento 

empírico, o método propõe dois momentos. O primeiro através da aplicação de 

fichas de análise (ver Figura 04) e apreensão do espaço urbano, aonde o 

pesquisador irá preencher e identificar uma série de questões sobre as 

características formais do espaço público. No segundo momento, é necessário 

estabelecer pontos fixos de observação, onde o pesquisador ao adotar esses 

pontos irá ‘’decompor’’ a perspectiva de observação nos quatro planos 

descritos anteriormente, em seguida é feito a identificação dos equipamentos e 

elementos que caracterizam cada espaço.  

 
Figura 4: exemplo de ficha de análise aplicada na abordagem de campo. 

Fonte: Ficha ajustada pelo autor, 2017. 
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A partir das particularidades do nosso objeto, a metodologia precisou ser 

ajustada para análise em áreas de waterfront, considerando também espaços 

públicos com formas mais diversas: Parques, praças, largos, espaços residuais 

entre edifícios e calçadões. 

As alterações realizadas nas fichas de análise propostas pelo safari urbano 

foram bem pontuais, algumas fichas voltadas a análise gráfica que exigiam do 

pesquisador o desenho a mão foram descartadas, sabido que ao safari foram 

acrescentadas outras ferramentas. Alguns itens foram acrescentados aos 

relatórios para serem observados em campo, e abrangendo uma quantidade 

maior de elementos que poderiam estar presentes em um espaço público. 

A principal alteração no método proposto pelo safari foi a substituição do 

desenho a mão pela análise gráfica. Após o estudo piloto realizado para a 

Qualificação de mestrado no segundo semestre de 2017, percebemos que a 

proposta inicial do Safari consistia em uma ferramenta interessante enquanto 

exercício de percepção do ambiente e coleta de dados técnicos, contudo o 

desenho a mão exigia um longo período de observação e permanência na área 

de análise, além de demandar a o auxílio de outras pessoas durante a coleta 

de dados. Desse modo decidimos ajustar a ferramenta e utilizar a análise 

fotográfica para conseguir identificar os elementos que configuram o espaço 

público de waterfront.  

Desse modo, após a aplicação das fichas técnicas, foram definidos alguns 

pontos denominados de estações visuais (locais utilizados para observação e 

identificação dos elementos que configuram o espaço público analisado), nesse 

quesito a necessidade das visitas exploratórias, sendo determinante para 

entender, mesmo que superficialmente a dinâmica local e a escolha dos pontos 

de observação em posições estratégicas. Assim ficou definido o 

posicionamento da observação em quatro pontos distintos (ver figura 5): o 

ponto A - em frente ao armazém 13 voltado para bacia do Pina; ponto B- ao 

lado do armazém 12 próximo à Avenida Alfredo Lisboa, no ponto C- na praça 

do marco zero do Recife (de frente ao armazém 12) e o ponto D - na praça do 

marco zero do Recife (voltado para o parque das esculturas). 
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Figura 5: Indicação das estações visuais para observação. Fonte: produzida pelo autor, 2018. 
 
 

A escolha desses quatro pontos permitiu realizar a identificação geral dos 

elementos que configuram o espaço público do waterfront. Baseado na 

proposta do safari e considerando a perspectiva do pedestre, elaboramos uma 

ficha de ‘’decomposição’’ e apreensão desses elementos (ver exemplo na 

figura 06) , permitindo sistematizar os dispositivos presentes nesses espaços. 

 

 

Figura 6: Indicação de ficha de decomposição da perspectiva do pedestre. 
Fonte: imagem produzida pelo autor, 2018. 

 

Trecho público            linha do  edifício            vegetação           equipamentos urbanos             veículos          
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ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

 

A análise fotográfica foi utilizada como forma de evidenciar questões 

morfológicas que caracterizam a área de estudo, assim como destacar 

aspectos comportamentais e tipos de apropriação característicos do espaço 

público. Para realização das análises, foram considerados: a presença dos 

principais dispositivos, os usuários, a infraestrutura urbana, os obstáculos no 

passeio público (lixo na calçada, buracos, obras de infraestrutura, etc.), a 

vegetação e aspectos físicos, como o gabarito das edificações. 

Desse modo, após a definição dos pontos fixos para os registros, as fotografias 

foram efetuadas dentro do perímetro delimitado. Em seguida foram 

examinadas, através da identificação dos elementos físicos que configuram a 

paisagem, com o intuito de entender a relação entre o espaço físico produzido 

com as experiências humanas desenvolvidas. Essa identificação esteve 

orientada a partir de uma legenda composta dos elementos que seriam 

observados no espaço público.  

 A utilização da fotografia como ferramenta de análise proporcionou um ganho 

de tempo importante tanto durante a coleta de dados em campo como durante 

as análises e interpretação dos produtos. Uma condição que não extingue a 

possibilidade de o pesquisador realizar a análise a partir de ‘’desenhos a mão’’ 

ou de utilizar ambas as ferramentas de forma complementar. 

De um modo geral, considerando os ajustes realizados no safari urbano, foram 

seguidas as diretrizes de análise sugeridas pelo active design e interpretadas 

pelo coletivo cidade ativa, respeitando a ordem de execução das etapas e 

considerando as 3 escalas de apreensão do espaço. Apesar de enfatizar o 

plano da perspectiva do pedestre (a escala da calçada), esse método sugere 

ainda uma compreensão de escalas maiores, através da percepção do 

contexto do entorno a esse espaço, identificando a conexão com outras ruas, 

outros espaços públicos e a capacidade de estar acessível a diferentes 

usuários utilizando diferentes modais de deslocamento. No diagrama a seguir é 

possível identificar a ordem que foi realizada às etapas metodológicas 

referentes ao safari urbano. 
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Diagrama 2: síntese das etapas e procedimentos do Safari urbano. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

1.2.2 ‘’CAMINHADA TESTE’’ 

 

Como forma de apreensão da cidade, dos elementos físicos que a constituem e 

das relações humanas que a concretizam, selecionamos nesse trabalho a 

‘’caminhada-teste’’, com o propósito de identificar problemas ou potenciais para 

entender o uso público do espaço. Nesse sentido, percebemos a caminhada 

como um importante instrumento de percepção visual, sendo intencionalmente 

adotada desde os movimentos artísticos de vanguarda, como o surrealismo, e 

mais tarde através do movimento situacionista, que utilizava o caminhar como 

prática de reconhecimento estético da cidade, bem como uma ação política 

(característica essa intrínseca ao domínio do espaço público). É desta prática 

que surge o conceito de deriva, aonde através de errâncias, o indivíduo é 

capaz de mergulhar e investigar as dinâmicas da cidade. Segundo Magnani 

(1996), a caminhada pelo seu efeito de estranhamento que induz, permite 

treinar e dirigir o olhar para uma realidade inicialmente tida como familiar e 

conhecida. 

Nesse trabalho, a definição de um ‘’percurso de imersão’’, foi utilizada como 

ferramenta para sistematizar e registrar observações acerca das interações 

que ocorrem dentro do espaço público de waterfront. Foram reunidas 
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informações que permitiram entender um pouco da dinâmica local, sendo 

fundamental para definir as etapas metodológicas posteriores, durante a 

observação de campo. 

A experiência da caminhada-teste, como sugere Jan Gehl (2018), foi realizada 

a partir da seleção de rotas importantes, evidenciando o tempo do percurso, 

possíveis obstáculos e/ou desvios encontrados ao longo do caminho. Foram 

selecionados 2 dias distintos na semana (terça-feira e sábado) para realização 

desse deslocamento, partindo de um ponto determinado a outro. A partir da 

realização desse percurso (ver figura 7), foi possível delimitar rigorosamente a 

poligonal de observação dentro do trecho do Projeto Porto Novo Recife, 

levando em consideração a dinâmica atual após inauguração da primeira etapa 

do projeto.  

Figura 7:  Percurso realizado pelo autor durante fase exploratória. 
Fonte: Imagem do Google Earth, alterada pelo autor, 2018 

 

O percurso realizado como indicado na imagem acima, partiu do ponto A 

(terminal de ônibus de Santa Rita), no Bairro de São José, em direção ao ponto 

B (terminal marítimo de passageiros). Um trecho de aproximadamente 1,2 km, 

que foi realizado em 16 minutos, considerando a velocidade média de 

caminhada de uma pessoa sem limitação física. As escolhas da origem e do 

destino não foram aleatórias, o ponto de partida consiste em um dos principais 

A 

B 
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terminais de ônibus da região metropolitana, e ponto estratégico para diversos 

indivíduos que entram e saem da ilha do Bairro do Recife. O destino final do 

percurso está situado nos limites do trecho revitalizado, junto ao terminal 

marítimo de passageiros. Não por acaso o terminal consiste em um dos 

recentes equipamentos âncoras na tentativa de consolidar o Bairro do Recife 

como um polo de turismo e entretenimento da cidade. A partir da caminhada 

feita, foi possível entender algumas relações de deslocamento (internas a ilha e 

de conexão dom os bairros do entorno), os principais fluxos, os modais 

utilizados, a conexão entre o waterfront revitalizado com edifícios e espaços 

representativos dentro do Bairro do Recife. A indicação desses espaços (ver 

diagrama xx) levou em consideração a importância para a vida urbana no 

bairro, o grau de atração dos usuários e a referência enquanto marco dentro da 

paisagem urbana. Existem outros trechos e edifícios que atendem esses 

atributos, todavia, eles estavam fora ou muito distante do perímetro revitalizado 

pelo Projeto Porto Novo Recife. 

Figura 8:  Diagrama dos espaços representativos próximos ao percurso realizado 
Fonte: Imagem produzida pelo autor, 2018. 

 

 

1. Cais da alfândega 

2. Shopping paço alfândega 

3. Rua da moeda 

4. Armazéns do porto 

5. Marco zero do Recife 

6. Avenida Rio Branco 

7. Parque das esculturas 

8. Torre Malakoff 

9. Museu Cais do Sertão 
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1.2.3 OBSERVAÇÃO DE CAMPO - MAPEAMENTO COMPORTAMENTAL 

 

A coleta de dados a partir da observação de campo mostrou-se uma técnica 

eficiente para verificar as questões comportamentais dentro dos trechos pré-

determinados. O mapeamento comportamental surge então como uma 

‘’derivação’’ da técnica de observação de campo, referindo-se especialmente 

ao comportamento humano no espaço. A utilização do mapeamento esteve 

voltada tanto para o espaço público como para o indivíduo, reafirmando a dupla 

determinação no momento de produção do espaço evidenciada por Henri 

Lefebvre, onde há possibilidade de espaço e indivíduo condicionarem e serem 

afetados simultaneamente. Nesse sentido essas duas técnicas foram utilizadas 

em conjunto, mas ambas voltadas ao propósito de compreender as relações 

humanas presentes no espaço público.  

É reconhecida que dentro do campo etnográfico a investigação sobre as 

práticas na vida social e as relações cotidianas é uma condição essencial, a 

observação de campo é sem dúvida uma técnica privilegiada para alcançar 

esses propósitos. Ou seja, a aproximação com o objeto de pesquisa através 

dessa interação direta é uma condição intrínseca ao processo de coleta de 

dados. É essa condição que explica a recorrência do uso da observação de 

campo em pesquisas de arquitetura e urbanismo e outras áreas vinculadas 

principalmente a antropologia.  

Durante a abordagem em campo, não houve interação com os indivíduos 

observados, com o intuito de evitar alguma distorção nas análises, em virtude 

de possíveis informações falsas ou respostas politicamente corretas, 

considerando que as áreas que passam por processos de requalificação 

urbana costumam estar ancoradas por um forte marketing para divulgação e 

aceitação do projeto, induzindo nas entrevistas respostas condicionadas. 

Previamente ao processo de observação e consequentemente do mapeamento 

comportamental, ocorreram visitas exploratórias na área (caminhada teste), 

inicialmente para definir um recorte específico (ver figura 09), identificando os 

condicionantes que auxiliaram na elaboração de um protocolo de observação 

contendo a definição dos requisitos de atuação: local delimitado para as 
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observações, o público alvo, a quantidade suficiente de visitas e o período 

analisado (dias, datas e turnos das observações).  

Figura 9: Delimitação da área do Projeto Porto Novo Recife e trecho da observação de campo. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 
 

Essa postura durante a fase prévia a ida a campo permitiu desenvolver uma 

rotina de trabalho, evitando ‘’recuos’’ frente às condições cotidianas que muitas 

vezes se mostraram repetitivas. Durante a observação de campo, foram 

utilizados para auxiliar a coleta de dados, notas e diário de bordo, exigindo rigor 

nas observações e anotações sistemáticas, o que garantiu a padronização no 

processo de coleta de dados, obtendo resultados mais consistentes. Partindo 

dessas considerações, algumas questões foram determinantes para 

elaboração do protocolo de observação e das idas a campo: 

 Determinar o propósito da observação, relacionando-os com os objetivos 

gerais da pesquisa. 

 Determinar os grupos ou indivíduos que a seriam observados: no nosso 

caso a atenção não esteve em um grupo ou indivíduo específico, 

considerando que a observação esteve centrada na relação de uso e 

apropriação do espaço público.   

 Analisar a ‘’acessibilidade’’ dessas populações ao objeto de estudo: 

buscando entender as conexões viárias, a mobilidade e condições de 

sinalização para o pedestre no acesso ao trecho revitalizado do waterfront. 
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 Selecionar o recorte temporal da observação, definindo horários, datas e turnos 

da coleta de dados em cada incursão. Para obter uma análise mais ampla, 

ficou definido a observação em 3 turnos, durante dias da semana distintos 

(divididos em meio de semana - de segunda a quinta-feira e finais de semana - 

de sexta-feira aos domingos). As observações foram realizadas durante 12 dias 

entre os meses de setembro e novembro de 2017, como indicado no protocolo 

de observação. (ver protocolo de observação de campo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: protocolo de observação de campo e períodos das visitas realizadas. 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

 Definir previamente como iríamos tomar notas durante a atividade da 

observação (utilizando sempre quando possíveis recursos audiovisuais): Todas 

as observações foram assistidas de duas fichas de análise (produzidas pelo 

autor) indicando os parâmetros que deveriam ser considerados e indicados no 

mapeamento comportamental, de usos e fluxos dos usuários. 

Enquanto o safari urbano foi utilizado para registrar e coletar dados técnicos 

mais ligados à forma do waterfront, decidimos utilizar o mapear o 

comportamento dos usuários para perceber as atividades no decorrer do dia. 

Desse modo foi possível entender como os transeuntes se deslocam pelo 
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trecho analisado (fluxo dos pedestres), os pontos de maior e menor 

permanência e o padrão de atividades que é desenvolvida. Como foram 

realizadas algumas visitas prévias ao local, foi possível determinar um ‘’grupo’’ 

de atividades praticadas no waterfront, permitindo criar uma tabela com dez 

atividades possíveis que foram inseridas na legenda das fichas de 

mapeamento comportamental.     

Durante a abordagem in loco, os mapeamentos foram realizados através da 

utilização de dois mapas distintos: um de fluxo e concentração dos pedestres e 

o outro contendo os tipos de atividade que eram praticadas. Com o intuito de 

registrar o maior número de atividades em condições distintas, o mapeamento 

foi realizado em 12 visitas (como indicado no protocolo de observação 

anterior), considerando dias e turnos diferentes. Sabido que o trecho da análise 

compreende uma área revitalizada recentemente, era previsto a possibilidade 

de grande incidência de usuários nessa área. Além da condição recente do 

projeto, o fato de estar contido em um trecho de centro patrimonial que 

constantemente passa por períodos de abandono, é comum que a presença 

dos visitantes seja intermitente. Isto posto, e com o propósito de reunir uma 

amostragem mais abrangente os mapeamentos foram realizados durante 

vários dias da semana e em três períodos distintos. Durante esse tipo de 

abordagem, em alguns momentos nos deparamos com um número demasiado 

de usuários, exigindo concentração para captar uma cena por vez, ou seja, 

estando atento apenas ao que esteja à frente, evitando dispersões em busca 

de alcançar várias atividades simultâneas. Como a poligonal de análise 

compreende uma área de aproximadamente 4,5 hectares e 600m lineares de 

waterfront, foi necessário nos deslocarmos por todo o perímetro para efetuar o 

mapeamento, permitindo uma visão integral dos espaços analisados. 

Normalmente para estabelecer um padrão, o mapeamento era realizado em 

intervalos de 30 minutos em cada ponto de parada escolhido. 
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CATEGORIAS DE USOS E FORMAS DE APROPRIAÇÃO 

 
 

 
1. Ambulantes – Foram considerados nessa categoria tanto os vendedores informais e 

terceirizados, que não possuem nenhum ponto ou estrutura de venda fixo. 

 
 
2. Artistas nômades – Consideramos todos os indivíduos ou grupos que não se 

estabelecem por um longo período de tempo em uma determina área. Normalmente 
produzem seu próprio produto, com técnicas de artesanato e matéria prima simples.  
 

 
3. Polícia/ segurança – Foram considerados os profissionais ligados ao poder público: 

Polícia e bombeiros, como profissionais ligados a empresas de segurança privada. 
 

 
4. Limpeza – Funcionários responsáveis pela manutenção da área pública e das áreas 

tratadas como de transição entre a dimensão público e o privado. Trabalham com 
limpeza, jardinagem e apoio nas operações de infraestrutura do consórcio.  
 

 

5. Jogos/ lúdico/ esportes – Qualquer atividade relacionada a brincadeiras, jogos, 

interações culturais como: cirandas, rodas, ou práticas esportivas como: corridas, 
caminhada, ciclismo, patins. 
 
 

6. Usos e Intervenções efêmeras – Atividades esporádicas e itinerantes como: 

manifestações políticas, intervenções de dança, grupos teatrais, esculturas, exposições 
de arte, estruturas e instalações físicas montadas para interação com o público.  
 

 

7. Contemplação/ Turismo – Atividades ligadas ao ócio, passeios sem rumo definido, 

observar a paisagem; visitantes tirando fotos, interagindo com as esculturas e 
monumentos, participando da travessia e passeio de barco/catamarã.  

 
 
8. Flanelinha/ manobrista – Trabalhadores formais e informais responsáveis por 

manobrar/conduzir ou simplesmente ‘’vigiar’’ os veículos dos visitantes.  
 

 
9. Moradores de rua – Pessoas sem residência, normalmente passam o dia como 

pedintes, em busca de pequenos serviços. Costumam aproveitar o fluxo de turistas e 
visitantes para solicitar ‘’esmola’’, encontram-se próximos aos bares e restaurantes.  
 
 

10. Pescaria – Usuários que utilizam a área revitalizada do waterfront como ponto de 

encontro para namorar, visitar e contemplar a paisagem e os armazéns estando em 
casal. 
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Figura 10: Docklands de Londres antes da reforma dos anos 1970.  Fonte: Pinterest/ Rick A.  
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‘’O urbano não pode entender-se como cenário harmônico, mas sim como 
espaço de conflitos, de enfrentamentos, espaço do imprevisível, de 
desequilíbrios, aonde as normalidades se desarmam e rearmam a cada 
momento’’ (LEFEBVRE,1974, p.27). 

 

CAPÍTULO 2 
PROCESSOS CONTEMPORÂNEOS EM FRENTES DE ÁGUA 

 
 
 
 

2.1 
PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

Partimos de uma perspectiva onde a análise da produção do espaço urbano, 

especialmente em áreas de waterfronts, encontra subsídios na geografia 

urbana em uma base teórica Lefebvriana (1974), que adequada ao contexto 

brasileiro, tem sido utilizada atualmente pela Ana Fani Carlos (2001, 2011, 

2015). Estaremos ancorados em uma abordagem que trata o momento da 

produção do espaço, considerando sua dupla determinação. O espaço deixa 

de ser simplesmente passivo: torna-se produto e condicionante da produção. 

Ao concentrar-se na obra de Henri Lefebvre, Carlos (2016, p.56), retoma uma 

dupla determinação da noção de produção: de um lado, a produção de objetos, 

produtos e mercadorias, gerando um mundo mais objetivo, de outro, a noção 

de produção que contempla o processo de subjetivação. Nesse sentido, a 

autora aponta para produção da cidade através de uma nova perspectiva: 

As estratégias dos empreendedores imobiliários, dos bancos e do 
estado orientam suas estratégias de acumulação na produção da 
mercadoria-espaço. (...) Assim, o ‘’espaço mercadoria’’ se propõe 
para a sociedade como valor de troca, destituído de seu valor de uso 
e, nessa condição, subjugando o uso, que é condição e meio da 
realização da vida social (CARLOS, 2016, p.61). 

 

Mesmo quando a relação entre valor de troca e valor de uso é estabelecida de 

forma vertical, a produção de bens materiais não deve ser separada da 

produção e troca dos signos (LEFEBVRE, 1998). De acordo com Sanchez 

(2001, p. 35), ao produzir um objeto material na cidade, uma praça, um edifício, 
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produz-se também a maneira como ele será consumido, através das práticas 

ideológicas que produzem o objeto sob a forma de discurso e objeto. 

Consideramos também a dimensão mais ‘’concreta’’ do espaço, que segundo 

Carlos (2016), tem a sua produção inserida em uma lógica capitalista, onde 

toda produção é transformada em mercadoria’’. Para Lefebvre (1992), essa 

lógica de produção funciona como ferramenta de dominação e controle do 

espaço. Ou seja, fornecendo e reforçando o poder de decidir os rumos da 

dinâmica urbana, que normalmente encontra-se concentrado nas mãos dos 

grupos de maior poder político-econômico. 

Quando no processo de produção do espaço, o exercício de poder é 

direcionado para o controle, e como consequência disso, fomenta uma 

distinção através do consumo do espaço, percebemos um conflito de 

interesses. Como aponta Carlos (2001, apud SOBARZO, 2006), a produção se 

revela como um instrumento político, intencionalmente organizado, manipulado 

pelo estado, nas mãos de uma classe dominante. 

Quando a produção do espaço é direcionada a uma área específica, como os 

waterfronts previamente desvalorizados por grande parcela da sociedade, 

vemos disputas por esses espaços, que invariavelmente resultam em uma 

‘’sociabilidade segmentada’’ conduzida pelos grupos detentores de poder. 

Segundo Sobarzo (2006, p.98), do ponto de vista simbólico, os grupos de maior 

poder, impõem ou tentam impor a sua cidade, ou seja, os seus espaços 

próprios como uma cidade moderna, em oposição ao resto da cidade.  

Considerando a condição mais efêmera dessas interações, referentes às 

transformações espaço-tempo, e nesse sentido, os impactos constantes na 

alteração da morfologia urbana, vemos a perspectiva de Carlos (2001), que 

entende essa condição como resultado de uma construção da metrópole 

através de formas sempre ‘‘fluidas e cambiantes’’: 

Diante de uma metrópole onde as formas mudam e se transformam 
de forma cada vez mais rápida, os referenciais dos habitantes se 
modificam, produzindo a sensação do desconhecido, do não 
identificado; aqui as marcas da vida, de relações e dos referenciais se 
esfumaçam ou se perdem para sempre (CARLOS, 2001, p.18). 

Nesse sentido, as relações tendem a causar um ‘’estranhamento’’ provocado, 

segundo Carlos (2001), pelas mudanças no uso do espaço, e por uma nova 
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organização do tempo na vida cotidiana que coloca o indivíduo diante de 

situações mutantes e inesperadas. Ou seja, com as relações espaço-tempo 

mais efêmeras, a reprodução do espaço a partir das práticas de uso e das 

relações cotidianas, tendem a não criar vínculos permanentes com o lugar. 

No momento que as relações socioespaciais são marcadas por uma 

superficialidade, faz sentido retomar a análise realizada por Dâmaso (2016), 

quando a autora indica uma relação de alternância entre ‘’espaços opacos e 

luminosos’’2 dentro do Bairro do Recife. As estratégias realizadas pelo poder 

público com o intuito de ‘’requalificar’’ algumas áreas do bairro, apresentaram 

uma falta de continuidade nos projetos e nas áreas que foram priorizadas. 

Como a Rua do Bom Jesus, que após alguns anos de atividades teve 

posteriormente seu uso reduzido, e aos poucos foi ficando opaca frente a 

outras áreas mais ‘’atraentes’’ para o poder público e a iniciativa privada. 

Esta alternância, entre escurecer e iluminar, é negativa, 
principalmente em se tratando de áreas históricas, onde a ruptura 
pode ocasionar a perda de referências indenitária dos diferentes 
grupos sociais, os quais vão se relacionar com os fragmentos, 
detentores de valores voláteis e mutáveis, resultando em uma 
relação com o patrimônio construído baseada em mobilizações 
induzidas pelos agentes hegemônicos, cujo objetivo, em geral, é 
forçar o consumo do produto urbano imediatamente visível. Esta 
ação coercitiva prejudica as manifestações espontâneas, das 
descobertas e das diferentes experiências que o lugar pode 
proporcionar, formando um público conduzido a ver aquilo que se 
deseja mostrar (DÂMASO, 2016, p.112). 

Carlos (2016) considera que a produção do espaço traz como 

consequência a sua reprodução. Nesse sentido, é lícito pensar sobre a 

dinâmica urbana a partir da sua prática socioespacial e nas possibilidades 

que resultam da vida cotidiana. Sobre essa perspectiva nos importa o 

conceito de ‘’reprodução do espaço urbano’’, onde a problemática urbana 

refere-se a homem e sociedade, colocando a apropriação do espaço em 

primeiro plano. 

                                                           
2
 A ideia de espaços opacos e luminosos apresentada aqui estabelece um conceito através do 

antagonismo evidenciado por Santos (2013 p.48-49).  Em relação à composição qualitativa do 
espaço, haveria um espaço de maior densidade marcado pela ciência, tecnologia e informação, 
chamado de luminosos, seriam espaços da ‘’racionalidade’’, mais susceptíveis a racionalização 
dos atores, incorporados plenamente as correntes da globalização. Em oposição, o autor 
define os espaços opacos, como mais orgânicos, e por isso, espontâneos, com menos técnica 
e mais inventividade, com menos dominação e mais domínio.  
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Para estruturação teórico-metodológica dessa pesquisa, foi importante 

pensar no conceito de produção do espaço a partir dos níveis de análise 

propostos por Carlos (2001): o da dominação política (referente ao poder 

do estado e das elites locais); da acumulação do capital (acerca da lógica 

do mercado) e o nível da realização da vida humana (com as práticas 

cotidianas de apropriação). Normalmente não existe uma ordem inviolável 

para que esses níveis se manifestem, nos parece adequado pensar então, 

no conceito de ‘’simultaneidade’’ trazido por Lefebvre (1972), aonde mesmo 

sem convergir para uma mesma direção, esses níveis podem se sobrepor e 

se influenciar mutuamente.  

No primeiro nível de produção, acerca dos espaços de dominação, um 

aspecto nos parece fundamental remete a relação de poder que envolve 

esse espaço, e como isso institucionalmente pode ser utilizado como forma 

de controle sobre as relações socioespaciais. No caso específico do 

espaço público, Sobarzo (2006), afirma que sua relação com o poder 

municipal é direta, já que este exerce o seu domínio, do ponto de vista 

legal, constituindo-se, por excelência, no espaço da intervenção do poder 

público. 

A partir da atuação das administrações públicas, que frequentemente, 

tendem a reforçar a hierarquia dos lugares, o espaço público passa por 

intervenções que buscam manter um aspecto de unidade, uma espécie de 

‘’alisamento’’ do espaço público, que facilita a sua gestão e vigilância. As 

relações sociais passam então a ser mediadas por ‘’normas’’, e organizadas 

em função do consumo, inibindo física e mentalmente a presença de alguns 

grupos marginalizados. 

Desse modo, quando o grau de complexidade no território é minimizado, e de 

alguma forma, prioriza-se a apropriação por meio do consumo, ocorre um 

grave conflito de interesse no processo de produção, sabido que o consumo é 

uma ferramenta eficaz no processo de dominação política. É dentro dessa 

tendência de produção, voltada prioritariamente, aos grupos de maior poder 

político-econômico, que Sobarzo (2006), identifica os ‘’espaços próprios’’: 
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O surgimento dos espaços próprios da elite está quase sempre 
associado ao questionamento da relação público-privado. Primeiro, 
por que os espaços da elite são fundamentalmente espaços privados 
ou de acesso restrito. Em segundo lugar por que na sua produção 
quase sempre está envolvido o poder público, seja por ação, 
aplicação de recursos, implementação de obras, criação de leis ou 
por omissão (SORBARZO, 2006, p.98). 

 

Por parte das elites, a apropriação de certos territórios costuma se 

concretizar quando esses novos lugares assumem determinado valor, 

normalmente quando por meio da administração pública, da iniciativa 

privada ou através de parcerias entre ambas. Essa dinâmica pode se 

manifestar desde ações espontâneas e pontuais, partindo de moradores ou 

comerciantes locais, até grandes propostas de requalificações urbanas 

para alterar a imagem do lugar, atribuindo a esse um novo valor.  

É nesse contexto que convém pensar no conceito de ‘’raridade do espaço’’, 

cunhado por Carlos (2001), quando a autora se refere a revalorização de 

parcelas específicas do espaço urbano, a fim de inseri-las dentro de um 

circuito de mercado. Normalmente essa relação é efêmera, os indicadores das 

“novas” tendências mudam constantemente de objetos (lugares), assim como 

retornam ao que, anteriormente, foi considerado ultrapassado. Desse modo, 

não existe de fato uma coerência, mas sim contradição.  Como “afirma Toaldo 

(2008, p.90), o valor dessa moda (aquilo que é novo) é reversível”, os efeitos 

de beleza, o sentimento de utilidade e distinção estão nos mais diversos 

objetos, basta acreditar neles. 

No segundo nível, é abordada a acumulação do capital através do surgimento 

de novos empreendimentos imobiliários. Se durante as últimas décadas vimos 

a proliferação dos shoppings centers e dos condomínios fechados, como 

tipologias que causam danos a dinâmica urbana e a vida pública, 

contemporaneamente vemos novos projetos de intervenção que retomam o 

interesse nas áreas centrais e frentes de água consideradas obsolescentes. É 

uma dinâmica que tem sido intensificada como representação de parcelas da 

cidade como um produto a ser reproduzido e consumido. Nesse sentido que 

ocorre o acúmulo e circulação do capital a partir de novos conteúdos urbanos. 

No terceiro nível, o momento da produção está centrado nas relações humanas 

espacializada no espaço público. Esse nível será explorado de modo mais 
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particular no capítulo 4 dessa pesquisa, onde o espaço público aparece como 

lugar fundamental para o desenvolvimento das práticas cotidianas, dos 

encontros, dos deslocamentos e também dos conflitos. Ou seja, o foco da 

pesquisa passa a ser a ‘’apropriação’’. Nas palavras de Sobarzo (2006, p.18), 

esse seria o plano do vivido, onde se constroem identidades e o sentimento de 

pertencimento das pessoas (...) como uma metáfora de trajetórias de pessoas 

que no seu dia-a-dia, dão (encontram) sentido ao (no) espaço público. 

A articulação entre dominação e apropriação estabelecida nesse trabalho, 

esteve apoiada em uma concepção de produção em que Henri Lefebvre 

(1975), traz esses níveis se contrapondo, contudo, seria uma oposição que não 

os excluem, sabido que ambos atingem seu significado pleno quando postos 

em contraste. Segundo Carlos (2007, p.82), a partir do processo de reprodução 

da sociedade urbana, a acumulação tende a criar uma postura racionalizada e 

homogeneizante, influenciando tanto no processo de produção de objetos/ 

mercadorias como orientando a vida cotidiana: 

Desse modo, a vida cotidiana se apresenta tendencialmente invadida 
por um sistema regulador em todos os níveis, que formaliza e fixa as 
relações sociais, reduzindo-as a formas abstratas através da 
orientação do processo de reprodução espacial. Esse fato tende a 
dissipar a consciência urbana na medida em que o “habitar” hoje a 
metrópole vai, aos poucos, mudando de sentido em função do 
processo de implosão que impõe mudanças nos usos dos lugares e, 
com ele, dos hábitos e comportamentos, dissolvendo antigos modos 
de vida (CARLOS, 2007, p.83). 

 

Nesse contexto, nos parece fundamental transitar entre a dominação e 

apropriação como uma inter-relação intrínseca ao momento da produção, 

reconhecendo que com a dominação se imprima certo grau de influência sem 

que com isso sejam esgotadas as possibilidades de superação desse controle.  

2.2 
  BANALIZAÇÃO DO ESPAÇO: DA PRODUÇÃO AO CONSUMO 

 

O contexto que caracteriza a urbanização contemporânea resulta 

diretamente de algumas transformações no sistema de produção 

econômico, são mudanças tanto na forma de organização espacial como 

na produção de bens de consumo. Se a primeira metade do século XX foi 
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fortemente marcada pelo crescimento do sistema fordista, aquecido 

principalmente pelas duas grandes guerras, tivemos nas últimas décadas 

um intenso processo de desindustrialização que desencadeou uma crise 

em alguns setores produtivos como: metalurgia, siderurgia e indústria 

automobilística, que haviam sido essenciais anteriormente, e 

paulatinamente foram se desgastando. 

O surgimento e avanço de algumas áreas ligadas à alta tecnologia, como 

sistema de informação e comunicação, também trouxe importantes alterações 

tanto no modo de produção como na forma de consumo. Tornou-se 

desnecessário concentrar todo processo de produção em um mesmo lugar, o 

que, mais tarde, seria determinante para o aparecimento de extensas áreas 

vacantes ou com baixo potencial de ocupação. A partir dessa mudança radical 

no modelo de concentração territorial, faz sentido pensar na noção de 

‘’produção flexível’’, que segundo Muñoz (2008, p.16), estaria associado aos 

processos de descentralização administrativa e de dispersão metropolitana, 

que acabaram transformando não apenas os sistemas de produção e as 

formas de consumo, mas também o próprio território, e por extensão o tipo de 

cidade produzida. 

Como convergência dessas alterações no modo de produção, as práticas 

urbanísticas e arquitetônicas têm se caracterizado fortemente por uma 

‘’homogeneização da paisagem’’, que para Sassen (2008), homogeneizar 

poderia meramente significar a utilização de certo tipo de iluminação e 

desenho de espaços abertos e fechados. As diferenças existem, mas são 

operadas a fim de fazê-las comparáveis. 

Desde o último terço do século XX, a ‘’replicação’’ irrestrita, de certas 

características na forma urbana nas cidades contemporâneas, conduziu 

Muñoz (2008), a identificar uma lógica banal de urbanização em certos 

territórios urbanos, lógica que acaba desconsiderando aspectos que 

distinguem cada lugar. Nesse sentido, mais do que pensar em uma lógica 

de urbanização, o autor introduz o conceito de Urbanalização: aonde os 

espaços públicos se igualam a partir de alguns atributos:  
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(1) a imagem passa a ser utilizada como fator determinante na promoção e 

venda dessas cidades; (2) ocorre a implantação de programas de vigilância 

e controle; (3) praças de ócio; (4) o consumo da cidade é desenvolvido a 

um tempo parcial (em virtude da importância dada as populações 

temporárias e turistas). 

 

 

 

Considerando que as administrações públicas atuem com o propósito de 

minimizar a complexidade do espaço público, a partir da recuperação de áreas 

na cidade que perderam parte de sua capacidade produtiva, entendemos que 

exista uma necessidade de controle desses espaços por parte do estado.  

Temos observado que a eficiência nesse controle não depende 

obrigatoriamente, da exclusão por completo dos traços singulares que 

distinguem cada lugar. De acordo com Muñoz (2010), o que existe, 

efetivamente, é uma ‘’Gestão das diferenças’’, quando as diferenças não 

desaparecem, mas a sua adequada gestão garante que não se destaquem 

demasiadamente.  

3. A tendência de conceder a iniciativa privada, a produção e gestão do espaço público, além da 

tematização da cidade, tem resultado em uma replicação de desenhos urbanos que utiliza elementos 

morfológicos monofuncionais, tornando-os mais previsíveis. Como a ênfase no uso é dada para os 

visitantes temporários ou turistas (que quase sempre não possui nenhum vínculo com o lugar), o uso 

acaba sendo realizado, quase sempre, por atividades ligadas ao ócio e consumo.  

 

1. Atualmente a motivação do poder público na hora de intervir e requalificar as cidades, 

encontra-se na sua promoção para um mercado internacional. Ocorre assim a ‘’brandificação’’ da 

cidade através da criação de uma marca que a torne reconhecível.  Retomando a ideia do 

espaço urbano como uma mercadoria, chegamos em um momento aonde a ‘ ’marca’’ sobressai-

se sobre o próprio produto e a experiência do consumo torna-se fundamental. 

2. Nas recentes propostas de requalificação urbana, a segurança tornou-se um elemento chave 

para atrair novos consumidores, também é utilizada como forma de diferenciação para alguns 

grupos na hora de experienciar esses lugares. Garantir essa condição de segurança tem como 

finalidade a produção do que Muñoz (2010) chama de ‘’Paisagens de segurança’’ com a utilização 

de aparatos (tecnologias de vigilância) aonde há regulação de acesso e restrição de usos.  

 

4. Essa condição segundo Muñoz (2010) implica no predomínio da experiência do visitante entre 

lugares mais que do habitante do lugar. Para o autor, essa relação espaço-tempo indica uma nova 

maneira de habitar o espaço urbano, e consequentemente acaba confrontando os espaços da 

realização cotidiana frente aos espaços de consumo.  
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A recorrência dessas experiências programadas preferencialmente para 

turistas e visitantes das camadas de média e alta renda, nas áreas de centro 

patrimonial e/ou frentes de águas, costuma criar uma imprecisão quando 

pensamos na dinâmica de ocupação do espaço público. Em casos como os da 

orla de Puerto Madero em Buenos Aires e na de Barcelona, a imagem que 

prevalece é de homogeneidade, as soluções adotadas tentam recriar um 

padrão que esteja em acordo com ‘’exemplos de sucesso’’ citados 

anteriormente. 

O êxito financeiro obtido em algumas cidades, que passaram por intervenções 

recentes, tem provocado uma ‘’corrida’’ entre os governos municipais de todo o 

mundo, na tentativa de adequação ou mesmo aproximação a esses ‘’modelos 

de sucesso internacional’’. Diante dos investimentos realizados para tornar as 

cidades mais atraentes como centros de consumo e lazer, Harvey (2006, 

p.182), questiona quantos centros de convenções, estádios, Disney, zonas 

portuárias renovadas e shopping centers espetaculares podem existir? Muitas 

vezes o sucesso é fugaz ou se torna discutível pelas novidades semelhantes 

ou alternativas que surgem em outros lugares. 

 

      2.3 
A CRISE NA GESTÃO DAS CIDADES 

 

 

A necessidade por uma postura mais descentralizada da atuação estatal frente 

à gestão das cidades deve-se, em grande parte, à recessão econômica vivida 

pelos países centrais como Inglaterra e Estados Unidos, durante a década de 

1970 e 1980.  O que posteriormente viria a influenciar a implementação das 

primeiras reformas gerenciais no Brasil3, como por exemplo, para elaboração 

do plano diretor em 1995. 

                                                           
3
 Essa reforma gerencial no Brasil, iniciada em 1995, defendia a necessidade da redefinição do 

papel do estado, passando de executor para coordenador das ações públicas, o que segundo 
Mendonça (2014), permitiu a inserção de novos atores na execução dos serviços públicos, 
especialmente no setor privado. 
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Como afirma Scocuglia (2012), a volatilidade da ordem econômica nesse 

período, está associado a uma decomposição ou desconstrução da vida 

urbana, o que mais tarde viria a influenciar no enfraquecimento das instituições 

de segurança social e dos organismos de reinvindicações coletivos (sindicatos 

e partidos políticos).  Essas mudanças provocaram, inicialmente na Europa, 

uma reação dos governos locais e dos principais atores econômicos e sociais 

urbanos. Os primeiros foram além das obrigações legais para atrair 

investimentos, gerar empregos e renovar a base produtiva de suas cidades 

(BORJA, CASTELLS, 1996, p.151). 

Desta forma, esse modelo de administração das cidades, passou a servir de 

referência para reformas de reestruturação do estado. Segundo Mendonça 

(2014, apud Andion, 2012), é uma nova forma de gestão composta de 

princípios administrativos que configuram modelos de gestão voltados para 

eficiência, a descentralização e a excelência do serviço público. Do mesmo 

modo, Ascher (1994), aponta para um novo foco das governanças locais, que 

durante os anos 1980 e 1990 concentraram-se, principalmente, na criação de 

novos empregos, o que naturalmente gerou uma concorrência entre as cidades 

para atração de novas empresas. Para o autor, as cidades deveriam 

apresentar um futuro atraente para si própria. As empresas que criam esses 

empregos precisariam encontrar nas cidades os seguintes elementos: 

Equipamentos que lhe permitam funcionar em escala internacional: 
meios de transporte (com TGV / trem de grande velocidade, serviços 
(um centro de negócios, um local para congressos e convenções, 
etc.), meios de telecomunicações (atualmente todo mundo os tem, e 
eles serão, no futuro, cada vez mais um fator publicitário).  Por outro 
lado, empregos qualificados e altamente qualificados, o que torna 
necessário a existência de uma universidade, qualidade de vida, 
conforto urbano e equipamentos culturais que condicionem a 
presença de jovens profissionais qualificados (ASCHER. 1994, p. 85). 

 

De acordo com Viegas; Grande; Branco (1997, p.10), a cidade transformou-se 

em um ‘’espaço de fluxos’’, alterando a escala e a dimensão territorial da sua 

gestão, onde as dinâmicas metropolitanas, paulatinamente, passaram a 

depender do relacionamento regional ou internacional. Essa nova condição 

geográfica que está inserida o processo da globalização, ou mundialização das 
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cidades4, vêm sendo espacializada através da conversão de extensas áreas 

vacantes, a fim de criar condições para inserção das cidades em uma rede de 

mercado mais ampla. 

Nesse contexto, surgiu à experiência dos programas de ‘’renovação urbana’’, 

empreendidos no final do século XX, e influenciados principalmente pela crise 

do financiamento público, que posteriormente resultou na estreita vinculação 

junto ao capital da iniciativa privada. A partir do governo de Margaret Thatcher, 

no final dos anos 70, e com a experiência das Docklands na revitalização do 

trecho situado ao leste do centro de Londres, ocorre talvez, o caso mais 

representativo de um modelo de urbanismo neoliberal sem intervencionismo 

estatal, que segundo Compans (2004, p.25), delegava o próprio capital para 

gestão de espaços e de políticas públicas. Para Ascher (1994, p. 86), a política 

urbana realizada no governo de Thatcher, estava orientada para um 

desenvolvimento urbano mais ‘’orgânico’’, onde o estado não abandonaria toda 

intervenção pública, mas sim, fazer com que ela dependesse das exigências 

dos atores privados. 

Desse modo, o governo britânico criou as (UDCS) Urbans Development 

Corporation, agências financiadas pelo próprio capital público, que funcionava 

como um órgão descentralizado, sendo administrada por empresários do setor 

imobiliário. As principais funções eram facilitar e encorajar a inciativa privada 

no desenvolvimento de atividades comerciais e industriais, além de prover 

habitação e serviços infraestruturais básicos para população urbana.   

Segundo Compans (2004, p.42), a experiência das Docklands de Londres 

mostrou que o planejamento conduzido pelo mercado pode ser ao mesmo 

tempo um sucesso comercial e um fracasso social e urbanístico. 

                                                           
4
 Para autores como Boudin (1998) e Benko (2002), esse processo de mundialização, refere-se 

a uma internacionalização acentuada da economia das cidades, com crescente integração das 
diferentes partes do mundo, sob o efeito da aceleração das trocas, do impulso de novas 
tecnologias, da informação e da comunicação e dos meios de transportes. 
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Fundada na estratégia de atrair investimentos privados com base em 

operações imobiliárias altamente rentáveis, acabaram por gerar uma 

valorização excessiva que culminou na criação de verdadeiros enclaves 

territoriais para ricos, sobretudo nos luxuosos bairros residenciais as margens 

do rio Tâmisa, na extensão do domínio dos banqueiros da city (centro 

financeiro de Londres) e no distrito do Canary Wharf5 (Ver figura 11) construído 

na Isle of dogs.  

Figura 11: waterfront na região de Canary Wharf.   Fonte: Adam Butler photography, 2013. 

 

Com o sucesso comercial da LDDC6, principalmente devido às subvenções e 

isenções públicas, a zona portuária londrina sofreu uma grande transformação. 

Para Compans (2004), o zoneamento que privilegiava a presença de grandes 

corporações, acabou atenuando a desigualdade na ocupação do espaço: 

Os preços imobiliários e fundiários sofreram uma alta vertiginosa, 
atraindo cada vez mais investimento e contribuindo para acirrar o 
contraste social e a segregação espacial entre as diferentes classes 
que coabitavam a região. Os novos moradores da fronteira norte, são 
em sua maioria yuppies

7
 e executivos que trabalham na city ou no 

lado oeste de Londres. Ao sul das Docklands – uma área 
secularmente ocupada por trabalhadores portuários, – residem 
também os pobres e os imigrantes (COMPANS, 2004, p. 41). 

 

                                                           
5
 A região de Canary Wharfy, está situada ao norte da região conhecida domo ‘’Isle of dogs’’. 

Essa região recebeu nos anos 1980, uma proposta da Olympia e yorks properties (maior 
construtora do mundo na época) para um grande centro empresarial.  Hoje além de um grande 
centro econômico, tornou-se um importante polo de lazer e entretenimento.  
6
 A sigla ‘’LDDC’’ corresponde a abreviação do termo London Dockands Development 

Corporation - uma agência governamental criada pelo governo do Reino Unido durante a 
década de 1980 para gerenciar a regeneração da região das Docklands. 
7
 A expressão da língua inglesa ‘’yuppie’’, é a síntese do termo (Young Urban Professional), se 

referindo a jovens profissionais bem-sucedidos, com boa formação universitária e pertencente 
à classe média-alta. 
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Foi diante dessa reorientação das administrações públicas, que Harvey (1996), 

identificou a passagem do modelo de gerenciamento para um 

empresariamento urbano. Havia um forte consenso de que os governos 

urbanos precisavam atuar de forma, mas inovadora e empreendedora para 

contornar as dificuldades financeiras na gestão das cidades. Um bom exemplo 

para se pensar essa questão, foi a recente intervenção realizada na região da 

Avenida Times Square em Nova York (Ver figura 12), aonde o antigo prefeito 

Michael Bloomberg, conseguiu com a ajuda da iniciativa privada, promover 

uma requalificação dos espaços públicos locais, o que consequentemente 

resultou na revalorização dessa região e consequentemente a ativação do 

espaço público. 

 
Figura 12: trecho público revitalizado na Times Square. Fonte: Archdaily, 2015 

 

Desse modo, Harvey (2006), pensando sobre essa postura empreendedora 

adotada pelas administrações públicas, retoma um pouco da dinâmica vivida 

pela cidade de Baltimore no final da década de 1970, trazendo alguns pontos 

fundamentais sobre como funcionaria esse empresariamento urbano: 

Em primeiro lugar, o empreendedorismo urbano tem como elemento 
central a noção de parceria público-privada, em que a iniciativa 
privada local se integra aos usos dos poderes governamentais locais, 
buscando e atraindo fontes externas de financiamento, e novos 
investimentos diretos ou novas fontes de emprego. Em segundo 
lugar, a atividade da parceria público-privada é empreendedora, pois, 
na execução e no projeto, é especulativa, e, portanto, sujeita a riscos 
associados ao desenvolvimento especulativo, ao contrário do 
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desenvolvimento racionalmente planejado. Em muitos casos, isso 
significou que o setor público assumiu o risco, e o setor privado ficou 
com os benefícios, ainda que haja exemplos onde isso não ocorreu. 
Em terceiro lugar, o empreendedorismo enfoca muito mais a 
economia política do lugar do que o território (HARVEY, 2006, p.172). 

 

Segundo Araújo (2011, p.3), o empresariamento urbano pode ser entendido 

como o comportamento empresarial em relação ao desenvolvimento 

econômico, adotado por todo um complexo de forças mobilizadas e diversos 

agentes sociais na organização da vida humana. Em outros termos, a formação 

de alianças e coligações voltadas para o desenvolvimento econômico das 

cidades, tem por finalidade tentar atrair fontes externas de financiamento, 

novos investimentos diretos ou novas fontes geradoras de emprego, no sentido 

de tornar as cidades mais atrativas. Nas palavras de Botelho (2004, p.113), 

dentre os fatores que podem explicar a opção pelo empresariamento por parte 

dos governos locais, podemos citar: a desindustrialização, desemprego, 

austeridade fiscal, neoconservadorismo, forte apelo à racionalidade do 

mercado e da privatização, declínio do Estado-Nação no controle do fluxo 

monetário multinacional, de maneira que os investimentos tomam cada vez 

mais a forma de uma negociação entre o capital financeiro internacional e os 

poderes locais, os quais fazem o melhor possível para maximizar a atratividade 

no local para o desenvolvimento capitalista. 

Nas definições em relação à modificação do sistema de desenvolvimento no 

espaço urbano, são identificadas algumas estratégias que acabam por fazer 

certa aceleração na modificação do modo de governança administrativa das 

cidades: 

 A primeira estratégia na modalidade de gestão em estudo consiste em: 

explorar as vantagens específicas para a produção de bens e serviços, ou seja, 

vantagens que vêm dos recursos básicos (o que as cidades possuem de 

recursos a serem explorados) ou da localização (onde fica e quais as 

vantagens que podem ser aproveitadas a partir disso). 

 A segunda estratégia está caracterizada por transformar a cidade em um lugar 

mais inovador, excitante, criativo e seguro para viver, visitar, jogar e consumir. 

As cidades acabam por adotar estilos de caracterização que evidenciam seus 

ambientes comerciais, turísticos, geográficos, culturais e históricos. 
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 A terceira estratégia é transformar a cidade em local de controle e funções de 

comando de altas operações financeiras, do governo ou de centralização e 

processamento. As cidades que assumem essa estratégia acabam por se 

tornar referência na questão de ser uma cidade anfitriã e informativa ao mesmo 

tempo. 

 A quarta e última estratégia, é caracterizada por tentar assegurar a 

sobrevivência da cidade através da captura e manutenção de repasses dos 

governos centrais. Mas é importante ressaltar que dentro desta lógica existem 

partes do governo nacional que não podem sofrer diminuição em valores de 

recebimentos (como os setores da saúde, da educação e até medidas 

emergenciais, como alguma catástrofe em territórios nacionais, por exemplo). 

Retomando a ideia da cidade como lugar de reprodução das relações 

humanas, Araújo (2011), identifica no empresariamento urbanas questões que 

prejudicam esse entendimento de cidade. Verifica-se que o ato de idealizar, e 

efetivamente colocar em prática o empresariamento urbano, e o fato de fazer 

com a cidade (com o espaço das relações sociais) uma organização totalmente 

estruturada com o simples objetivo de receber investimentos, acréscimos 

econômicos e um desenvolvimento voltado apenas para a lucratividade 

(Araújo, 2011, p.4). 

No âmbito dos grandes projetos urbanos, essas parcerias, seguindo uma 

tendência internacional de ‘’urbanismo estratégico’’8, acabaram sendo 

justificadas como forma de agilizar a dinâmica lenta do setor público. Mas 

esses projetos tendem a causar uma fragmentação no modo de intervir na 

cidade, substituindo o planejamento mais global por uma atuação pontual. De 

acordo com Sánchez (2011, p.48) a adoção desse modelo empreendedor 

produziu a fragmentação do processo de planejamento e a divisão do território 

em parcelas sob interesse dos respectivos grupos empresariais. 

Em quadro-síntese, desenvolvido por Sanchez (2010), é possível constatar 

como o empresariamento urbano tem explorado as características da parceria 

público privada para reafirmar os benefícios que esse tipo de vínculo pode 
                                                           
8
 Para Rezende e Ultramari (2007), o conceito está associado a um instrumento de 

planejamento e gestão das cidades, considerado mais dinâmico e interativo para determinar 
objetivos, estratégias e ações nas cidades. Elaborado por técnicas administrativas 
complementares, que envolvem de forma ativa os diversos atores do trabalho.  
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trazer na reestruturação das cidades, buscando um consenso popular para 

legitimar determinados ‘’modelos’’ de atuação. 

 

Cidade 

 

Discurso proferido referente ao empresariamento urbano 

 

Rio de Janeiro 

‘’(...) devem ser tomadas medidas para estimular o investimento 
privado, já que atualmente a cidade é a única entidade a investir na 
área, e o investimento privado concentrou-se na Barra da Tijuca. ’’ (RIO 
DE JANEIRO, 2002, p.81). 

 

Barcelona 

‘’(...) acordo entre atores públicos para que a cidade dê um salto’’ 
(BORJA, 1996). 

 

 

Belém -PA 

‘’ A administração é muito semelhante à de uma empresa privada, 
através dos modelos das organizações sociais, que são entidades 
privadas de direito público, cujo vínculo com o poder público está no 
cumprimento das metas com eficiência. ’’ (REVISTA VERÓ´PARÁ, 
2003, n.25, p.48). 

 

 

Niterói-RJ 

‘’ algo desta dimensão deveria ser o portão de entrada de Niterói. Então 
fomos falar com Amaury Andrade para incluir no projeto um novo 
terminal hidroviário. ’’ (TREIGER, 2002, apud SÁNCHEZ e 
BIENENSTEIN, 2003). 

Quadro 2 :  desenvolvido por Sánchez (2010), alterado pelo autor, 2017. 

 

Os exemplos apresentados por Sánchez mostram em diferentes contextos 

(nacionais e internacionais) como a presença desse tipo de coalizão urbana 

pode ser benéfica para o desenvolvimento da cidade. Os discursos que 

convergem para uma ideia de cidade mais competitiva são constantemente 

difundidos enquanto referência de sucesso, e no caso da cidade do Recife 

percebe-se uma mesma linha de atuação, principalmente nos projetos 

desenvolvidos nos últimos 20 anos, como veremos ainda nesse capítulo. 

Por outro lado, os discursos proferidos demonstram como essas coalizões 

entre poder público e iniciativa privada estabelece uma relação de controle que 

transforma a cidade em uma máquina constante de crescimento, e tendo 

acesso ao governo local conseguem viabilizar ou alterar leis que assegurem a 

intensificação do uso do solo nas áreas de interesse do capital privado. 
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‘’Noventa e cinco por cento das grandes cidades do mundo estão localizadas 
perto de rios, mares, estuários ou lagos. Invariavelmente os portos que nelas 
existem ou existiam foram grandes impulsionadores do seu desenvolvimento’’ 
(CARDOSO, 2009, p.15). 

 
2.4  

A RETOMADA DAS FRENTES DE ÁGUA 
 

A relação de interface entre a cidade e a frente de água é reconhecida desde 

as primeiras civilizações, motivadas por uma infinidade de condicionantes e 

com objetivo de atender a várias demandas do homem. Ao longo do tempo, 

essa proximidade com água foi determinante para garantir questões básicas 

como: abastecimento, irrigação e locomoção. Essas demandas foram sofrendo 

alterações e os territórios de frente de água assumiram novas funções 

estratégicas, que iam: desde a defesa as trocas comerciais, que dependiam 

essencialmente da presença e funções portuárias. 

Durante o período das grandes navegações, essa relação tornou-se ainda mais 

imperativa, o porto consistia, talvez, na região mais importante das vilas e das 

cidades, neles que se desenvolviam grande parte das trocas comerciais e das 

relações de abastecimento das cidades.  A relação entre cidade e o waterfront 

ia além, a própria forma de ocupar e expandir os territórios conquistados 

dependia invariavelmente da geografia e da possibilidade de deslocar-se por 

rios e córregos, garantindo uma posição estratégica para proteção do território. 

Nas palavras de Cardoso (2009), na cidade portuária pré-moderna, o porto era 

o destino final da rota de transporte, e a sua infraestrutura estava condicionada 

aos limites da cidade. Em alguns casos chegava a ser difícil fazer a distinção 

entre a cidade e o seu porto, sendo que a cidade era toda ela o próprio porto. 

Essa ligação forte e imprescindível é reforçada segundo Braga: 

Nas cidades, de um modo geral, não havia uma clara distinção de 
onde terminava o porto e onde começava a cidade. O waterfront 
representava o foco da vida urbana, com o surgimento da indústria, a 
expansão do desenvolvimento comercial e as novas modalidades de 
comunicação – ferrovias e navios a vapor – o porto ampliou seus 
limites e conduziu a transformações não só do padrão de uso, mas 
também da ocupação do solo urbano (BRAGA, 2015, p.30). 
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Com as transformações provenientes do crescimento industrial, os portos 

tornaram-se ambientes indesejados, o imaginário do porto e sua relação com a 

população foi se perdendo. Frequentemente, o porto passou a ter sua imagem 

estereotipada, associada a atividades consideradas marginais. Era o lugar da 

prostituta, do bêbado, onde passavam as substâncias e os produtos 

inadequados, perigosos e muitas vezes ilícitos. 

Durante a passagem para o século XX, o auge da industrialização e o 

crescimento das estruturas (físicas) portuárias, contribuíram para criar novas 

barreiras físicas, dificultando ainda mais a relação da população com a frente 

de água.  Com essa ruptura parcial entre cidade-porto, o ordenamento 

territorial portuário avançou de forma desconectada do restante das cidades, 

obedecendo apenas as novas demandas de mercado. 

No entanto, segundo Monié (2015, p.112), os portos precisavam ser 

modernizados para receber navios especializados e de maior porte, ‘’como os 

modelos Ro-Ro que transportavam veículos, e especialmente os navios 

conteineiros’’. O objetivo era manusear e armazenar volumes crescentes de 

mercadorias, conectando-se de forma mais eficiente às suas respectivas 

‘’hinterlândias’’. Ou seja, essa reordenação territorial acaba seguindo a 

demanda de um sistema de produção mais flexível, aonde segundo Harvey 

(1996), as cidades, em um cenário de mundialização, precisam estar 

conectadas a um mercado cada vez mais competitivo. 

Diante desse contexto, o ‘’waterfront’’9 surge como com destaque, justamente 

considerando a crise e restruturação desses espaços, tornando-se 

efetivamente a materialização de uma política de desenvolvimento urbano, de 

dinamização econômica e promoção magistral do bem-estar de comunidades, 

cidades e economias relativamente estagnadas (PONTE, 2004, p.85).   

A espacialização das transformações políticas e econômicas, nas áreas 

portuárias, costuma se expressar, segundo Cardoso, (2009, p.19) por meio das 

pesadas infraestruturas industriais e logísticas, típicas da cidade fordista, 

                                                           
9
 Segundo Vasconcelos (2015), essa terminologia em inglês tem sido utilizada nas pesquisas 

recentes, referindo-se não apenas as características físicas do lugar, mas também como 
lugares que evidenciam novos processos econômicos, sociais e urbanos. 
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entrando em progressiva obsolescência econômica e funcional, chegando a 

atingir o seu colapso. Com o enfraquecimento na atividade portuária e industrial 

dos centros urbanos, tivemos o surgimento de extensos vazios urbanos10, que 

posteriormente viriam a passar por grandes intervenções de reconversão 

funcional. Nas palavras de Viegas; Grande e Branco (1997): 

‘’Alguns dos vazios urbanos, resultantes da recomposição econômica, 
industrial e logística do final da década de 70, puderam tornar-se 
áreas privilegiadas para ‘’capitalização da cidade’’. (...) São exemplos 
dessa conversão das frentes de água: o conjunto de Canary Wharfy 
nas Docklands de Londres; as áreas industriais desativadas de Pu 
dong em Shangai; a construção sobre as ferrovias da Rive Gauche 
em Paris; os novos aterros sobre a água como suporte de 
condomínios de luxo no Baterry Park em Nova Iorque e a fixação da 
Teleportown em Tokyo’’ (VIEGAS; GRANDE e BRANCO, 1997, p.11). 

 

Para Souza (1997, p.6), a importância desses espaços na nova 

‘’competitividade urbana’’, está associada aos custos econômicos e sociais que 

envolvem a concretização destas operações e a diversidade dos fatores em 

questão, contribuindo para que atualmente, a discussão não se centre apenas 

nas características dos projetos, mas também na avaliação dos seus 

resultados.  

No último terço do século XX, essa dinâmica acentuou-se, e grandes 

extensões territoriais consolidadas no tecido urbano, tiveram suas atividades 

deslocadas para áreas periféricas nos limites metropolitanos. Com o passar do 

tempo a relação porto-cidade foi se perdendo e a dependência de suas 

atividades já não era fundamental, como afirma Cardoso: 

Assim os portos mudaram para as zonas afastadas do tecido urbano, 
mesmo quando em algum dos casos permanecia a principal fonte de 
atividade da cidade, como exceção mantiveram-se, no centro, 
algumas das redes de transporte e alguns terminais de passageiros 
ou de determinados tipos de mercadorias. Com o decorrer do tempo, 
na maior parte dos casos e apesar da sua relativa proximidade, essas 
cidades foram deixando de depender de seus portos e esses 
começaram a ser cada vez mais vedados, separados da vida 
cotidiana urbana, controlados e geridos por entidades autónomas 
(CARDOSO, 2009, p.21). 

Com o término ou diminuição das atividades logísticas e de transportes em 

algumas cidades, as áreas portuárias acabaram assumindo novas funções. 

                                                           
10

 O Conceito de vazio urbano considerado nessa pesquisa traz como referência o termo 

Terrain Vague adotado por Solá-Morales, como grandes extensões de terra na cidade, 
desocupadas, obsoletas e improdutivas, mas com grande potencial para sua reutilização.   
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Outra grande alteração relativa aos territórios portuários deu-se com os 

chamados: CDBs (Central Business District), que como o nome indica, 

tornaram-se os centros de negócios das cidades mais desenvolvidas. Os CBDs 

são zonas que muitas vezes surgem do zero. Como consequência, são 

compostas por edificios recentes em relação aos pré-existentes, atingindo 

alturas superiores às da envolvente com grande impacto na paisagem 

(CARDOSO, 2009, p.25). 

2.4.1 
CRISE E REESTRUTURAÇÃO DAS ZONAS PORTUÁRIAS 

 

Segundo Hoyle (1996, apud CARDOSO, 2009, p.39), as alterações no papel 

funcional das frentes de água, podem ser resumidas em duas fases bem 

distintas: A primeira corresponde ao afastamento das infraestruturas industriais 

e de carga do porto. Entre as décadas de 1960 e 1970, ocorre a separação 

entre porto e cidade, que durante o período pós-industrial atinge o seu ápice. 

Já a segunda é relativa à difusão da regeneração das frentes de água, com o 

deslocamento das infraestruturas portuárias, as administrações municipais 

redescobrem as potencialidades das frentes de água e as repensam através de 

novas funções. 

Nesse sentido, diante das profundas transformações nos modos de 

organização das cidades, alguns espaços perderam sua importância dentro da 

dinâmica urbana, sendo abandonados ou deslocados para regiões mais 

estratégicas. O contexto estabelecido na época indica uma transição clara 

entre um modelo de produção fordista para uma lógica liberal, vinculada ao 

processo de globalização, sendo determinante para direcionar as 

transformações urbanísticas que tiveram como resultado o surgimento dos 

vazios urbanos.  
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Figura 13: vazio urbano do terreno da RRFSA, situado na Avenida. Engenheiro José Estelita. 
Fonte: Brasil 247, 2015 

 
 

Muniz (2015) avança nessa discussão, considerando esses vazios como áreas 

subutilizadas, degradadas, e com perda da funcionalidade urbana e declínio 

econômico. Segundo essa autora, a literatura inglesa considera ainda outras 

terminologias para se referir às áreas ociosas: Brownfields, Greenfields, 

frichesindustrielles, resultantes de áreas industriais (fabris ou portuárias), que 

indicam uma complexidade de interfaces para abordar esses espaços.  

São considerados como espaços de desvalia (vazios urbanos): 
frentes hídricas, especificamente aquelas de zonas portuárias em 
declínio, áreas industriais/urbanizadas desativadas, centros de 
cidades degradados/subutilizados, estruturas subutilizadas ou de uso 
indevido, como faixas de domínio de áreas industriais, de ferrovias, 
de redes de transmissão de energia elétrica, ocupações indevidas ao 
longo dessas e de outras faixas, como aquelas necessárias à 
preservação de recursos naturais (MUNIZ, 2015, p.51). 

 

Como essa pesquisa possui como recorte geográfico um terreno de waterfront, 

pertencente a empresa Porto do Recife S/A, situada no Bairro do Recife, 

achamos pertinente sintetizar algumas experiências de intervenções urbanas 

que vêm sendo desenvolvidas desde a segunda metade do último século. 

Desenvolvemos um quadro-síntese (ver quadro 3), elaborado a partir de Muniz 

(2015), que evidencia alguns casos representativos de intervenções urbanas 

que incidem sobre áreas subutilizadas em várias cidades do mundo. 
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Quadro 3: destacando principais projetos de intervenção urbana em áreas subutilizadas. 
Fonte: Produzido por Muniz (2015) e adaptado pelo autor, 2018. 
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Na tentativa de sistematizar uma cronologia dos projetos de reconversão nas 

frentes de água, Busquets (1997), consegue identificar três gerações com 

características bem particulares: 

A primeira, seguindo o chamado ‘’modelo americano’’, considerado pioneiro, 

estando focalizado no turismo e lazer, ancorado em estratégias comerciais e 

culturais que utilizavam grandes equipamentos urbanos como: aquários, 

centros comerciais e de convenções, hotéis, marinas e etc. É um tipo de 

reconvenção monofuncional que resulta em uma espécie de ‘’ilha’’ isolada do 

resto da cidade e com escalas bem diferentes. 

Figura 14:  waterfront de Inner Harbour na cidade de Baltimore (EUA). 
Fonte: Hyatte place. 

 
 

Em um segundo momento, as experiências realizadas nos EUA, foram 

exportadas para o continente europeu, sendo reinterpretadas de formas 

diversas, a ênfase na cultura e no lazer foi acrescida da criação de alguns 

centros de negócios, como o exemplo da região portuária de Londres, através 

da reconversão do Canary Wharfy. Outro ponto relevante aos casos europeus 

se deu pelo fato da questão patrimonial, nos projetos houve grande 

preocupação com a manutenção das características locais. Diferentemente do 

contexto americano, as características do tecido urbano e a avançada idade 

das edificações, implicavam em maiores restrições e cuidados ao se intervir 

nas áreas de centros patrimoniais. 
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Figura 15:   área portuária do Projeto Kop Van Zuid (Roterdã).  Fonte: Just travell blogpost 

 
No contexto dos projetos asiáticos, temos as propostas consideradas mais 

‘’arrojadas’’, a reconversão territorial acaba extrapolando a região portuária e 

avança para o interior das cidades. Prolongam-se as cidades sobre a água, 

construindo-se ilhas e plataformas que servem de base para expansão urbana. 

Existe uma ruptura com o existente e muitas vezes a intervenção baseia-se na 

reconversão logística de terminais portuários e industriais sobre ilhas artificiais. 

Algumas das cidades que se inserem nesse contexto são Singapura, Hong 

Kong, Kuala Lumpur e Bangkok, cidades que possuem grande crescimento 

econômico e que visam não apenas tornar as frentes de água atrativas, é, 

sobretudo uma estratégia de colocá-las dentro de um circuito econômico 

mundial. 

 

Figura 16–Waterfront de Marina Bay na cidade de Singapura. Fonte: the Straits times, 2015. 
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A sistematização dessas experiências realizadas em waterfronts, situadas em 

momentos e territorialidades específicas, não extingue a existência de um 

conjunto de diretrizes e características que também os aproxima a partir de 

espacialidades bastante similares. Todavia, quando nos concentramos nos 

casos brasileiros, ou de países periféricos, é fundamental estar atento ao 

contexto social que invariavelmente acaba repercutindo nessas intervenções. 

Diante de panoramas tão particulares, nos permitimos ponderar e propor um 

quarto grupo de intervenções dentro dos contextos dos países periféricos. É 

importante ter em conta que esse grupo de intervenções já vem sendo 

desenvolvidas há pelo menos duas décadas, e nesse sentido, é inevitável 

apontar o caso da revitalização em Puerto Madero (Buenos Aires) no início da 

década de 1990. No mesmo período o exemplo implementado na orla da 

cidade de Belém também esteve vinculado a uma série de intervenções que 

destacavam a importância da tradição cultural e a necessidade de ‘’devolução’’ 

dos territórios de frente de água para dinâmica da cidade. Esse projeto 

implementado pela prefeitura municipal de Belém, esteve concentrado no 

centro histórico da cidade, através do Projeto da Estação das Docas. 

Assim como no caso paraense, os exemplos nas cidades do Rio de Janeiro 

(Porto Maravilha) ou no caso do Porto Novo Recife, vemos que as propostas 

estão direcionadas principalmente a reforçar o mercado turístico, ressaltando 

que apenas no caso carioca esse mercado consegue alcançar uma escala 

internacional considerável. 

Como ponto central que interliga essas propostas, destacamos as coalisões 

desenvolvidas entre poder público e capital privado, na medida em que 

normalmente o mercado assume um papel determinante no processo de 

produção, e consequentemente dificulta que a revitalização garanta benefícios 

para além da dimensão financeira. Socialmente o que temos presenciado são 

projetos ineficazes ou com pouco alcance, o que de algum modo tem apenas 

reforçado antigos conflitos, sabido que no contexto desses países periféricos 

as tensões e as disputas pelo direito à cidade acabam se manifestando de 

modo mais desigual. 

Em relação aos mecanismos da administração pública, costumeiramente 

utilizados nessas grandes renovações portuárias, vemos a criação de equipes 
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específicas de gestão, que acabam mediando a dinâmica de apropriação e 

gerenciando o funcionamento dessas áreas. Nesse sentido temos os exemplos 

de Londres com a London Docklands Development Corporation; em Toronto a 

Royal Comissiones of Toronto waterfront; em Roterdã o Kop Van Zuid; em 

Barcelona Porto 2000, em Marselha o Euromed e etc. (BUSQUETS, 1997, 

p.38).  

Entendendo a importância dos territórios da frente de água, não apenas do 

ponto de vista ambiental ou paisagístico, mas pensando na sua posição 

estratégica dentro do tecido urbano consolidado, foi organizada na cidade de 

Liverpool em 2008, a ‘’Waterfront expo’’, com foco no desenvolvimento e 

urbanização das margens de água buscando apresentar potencialidades e 

possibilidades de reconversão para essas áreas. Nessa conferência foram 

aprovados 10 princípios que deveriam nortear os projetos de intervenção em 

áreas de waterfront: 

Princípio 1 - Assegurar a qualidade da água e do ambiente; 

Princípio 2 - As frentes de água são parte do tecido urbano existente; 

Princípio 3 - A identidade histórica traz carácter; 

Princípio 4 - O mix de programas e usos deve ser uma prioridade; 

Princípio 5 - O acesso público é um pré-requisito. 

Princípio 6 - O planejamento partilhado por entidades público e privada 

acelera o processo de desenvolvimento. 

Princípio 7 - A participação pública é um elemento que garante 

sustentabilidade do projeto. 

Princípio 8 - As frentes de água são projetos a longo prazo. 

Princípio 9 - A revitalização é um processo em constante desenvolvimento. 

Princípio 10 - Os projetos em frentes de água ganham com as trocas entre 

grupos que possuem conhecimento referente a essas áreas.  

 

Diante desses princípios norteadores traçados, e dos desafios para se atuar 

em áreas urbanas com tantas especificidades, cabe destacar exemplos de 

intervenções que mesmo através de parcerias aonde o investimento foi 

maioritariamente privado, o estado manteve-se presente no controle sobre 
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essas intervenções. Atualmente uma das mais extensas e complexas 

reconversões em áreas de waterfront em andamento, está situada na cidade 

de Oslo.  

O projeto Fjordbyen (traduzido do norueguês, ‘’cidade do fiorde’’) surgiu nos 

primeiros anos do século XXI, quando a administração pública decidiu retomar 

a ligação da cidade com o mar, através da utilização de áreas subutilizadas 

para preencher algumas lacunas de usos que a cidade possuía, (ver figura 17). 

 

 

Figuras 17:   waterfront requalificado na cidade de Oslo, destaque para os equipamentos 
urbanos próximos a água e o icônico edifício da ópera de Oslo. Fonte: danishculture, 2018. 
 
 

Segundo Cardoso (2009), na área de aproximadamente 225 hectares, foram 

construídos edifícios de escritórios, residenciais, equipamentos culturais e de 

entretenimento como a ópera de Oslo. Para se manter presente a esse 

processo, o estado criou em 2002 a OWPO (Oslo waterfront Planning office) 

para monitorar e definir os parâmetros legais, que mesmo flexíveis, deveriam 

ser seguidos durante a implementação do projeto. Alguns pontos 

implementados são fundamentais para entender o êxito da proposta. 

Inicialmente foi pensado em uma rede de transporte sustentável que 
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percorresse não apenas os trechos revitalizados, mas se integrasse ao resto 

da cidade; o segundo ponto corresponde aos parâmetros rígidos pensados 

para os espaços públicos, de modo a conduzir a forma de implantação dos 

edifícios propostos pela iniciativa privada, e por fim, na tentativa de trazer o 

público para junto do porto, a OWPO criou uma série de atividades culturais e 

de lazer para atingir os mais diversificados grupos de usuários. 

Como no exemplo da revitalização em Oslo, diversas cidades no mundo 

utilizam grandes equipamentos urbanos, projetados normalmente por 

escritórios de renome, e ‘’arquitetos estrelas’’ para evidenciar essa 

revitalização. O edifício passa a funcionar como um projeto âncora para atrair 

os visitantes e incentivar o desenvolvimento do entorno imediato. 

Nesse sentido, Moraes (2016), ressalta o fenômeno da ‘’arquitetura de grife’’ 

nas cidades contemporâneas, e a condição transformadora que essas obras 

possuem na promoção econômica da cidade. A obra enquanto intervenção 

urbana pode ser constituída de um edifício ou de um conjunto. Geralmente é 

destinada a promoção cultural da cidade, através de usos como: bibliotecas, 

museus, teatros, ópera, aquários e etc. O autor defende que a simples inserção 

desse edifício, nas áreas subutilizadas e degradadas, não possa transformar e 

revalorizar esses espaços (MORAES, 2016, p.9).  

As grifes são muitas vezes múltiplas. Associam-se, assim, arquitetos 
(de grife) e instituições (como corporações, fundações e governos). 
Por exemplo, a marca Guggemheim – após Bilbao – é disputada por 
dezenas de cidades em todo o mundo. O Louvre terá uma filial em 
Abu Dhabi, com um projeto monumental de Jean Nouveau. Com o 
crescimento da coleção de ícones, a própria cidade passa a ser 
icônica: Bilbao, Barcelona, Paris, Londres, Kuala Lumpur, Hong Kong, 
Dubai, Abu Dhabi, Rio de Janeiro (MORAES, 2016, p.11). 

 

Corroborando com a teoria defendida em seu trabalho, de que o edifício de 

grife sozinho não dinamizaria determinada parcela da cidade, Moraes (2016), 

utiliza o exemplo da cidade de Bilbao e a construção do Museu Guggenheim 

em 1997, e o sucesso financeiro que esse empreendimento proporcionou para 

a cidade. Contudo, o museu foi apenas o protagonista de um contínuo 

processo de revalorização da área as margens do Rio Nervión. Desde a fase 

de concepção o museu foi pensado em um projeto de desenvolvimento urbano 

muito maior, o alto investimento nesse equipamento visava o crescimento 
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socioeconômico da cidade de uma forma geral. Hoje a cidade é um dos 

principais destinos turísticos da Europa, e o sucesso desse tipo de 

equipamento assumindo a função de âncora em projetos de revitalização 

urbana, é atestado pelo ‘’Efeito Bilbao’’, disseminado em cidades de todo o 

mundo. 

 

Figura 18:  vista do Museu Guggenheim nas margens do Rio Nervión em Bilbao.  
Fonte: Phillip Maiwald (Nikopol), 2009. 

 

2.4.2 
A REINVENÇÃO DA IMAGEM DAS CIDADES 

 

A necessidade de atrair o capital privado e novos investimentos para as 

cidades contemporâneas desencadeou uma competitividade urbana entre as 

administrações públicas, que passaram a representar a imagem dessas 

cidades como um símbolo interessante para o consumo. De um modo geral, as 

administrações utilizam programas de reconversão urbana apoiados em 

festividades e grandes eventos, criando verdadeiros espaços temáticos, como 

retratados preteritamente por Guy Debord (1967) ao apresentar o conceito de 
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‘’espetacularização’’11 e mais recentemente através de Marco Venturi (1994) 

em seu livro sobre a ‘’Festivalização’’12. 

Para Del Rio (2001), essas novas estratégias de competitividade urbana, 

apoderam-se das áreas portuárias e dos waterfronts, como locais perfeitos 

para espetáculos midiáticos e eventos ocasionais. As cidades, por sua vez, 

incorporam essas possibilidades como justificativa para as grandes 

reconversões e para alavancar o seu planejamento estratégico. Como através 

de exposições mundiais, grandes eventos esportivos e feiras internacionais. 

Essa mobilização para o espetáculo é segundo Harvey (1996), um dos traços 

mais marcantes do urbanismo pós-moderno. A competitividade é resultado de 

uma concepção de espaço urbano como mercadoria13, que de acordo com 

Sanchez (2001), a cidade enquanto mercadoria envolve estratégias especiais 

de promoção: sendo produzidas representações que obedecem a uma 

determinada visão de mundo, com o intuito de estabelecer uma ‘’imagem-

síntese’’14 dessa cidade. 

De acordo com Muñoz, (2007), efetivamente há certa tradição em utilizar 

grandes eventos como forma de impulsionar e vender a imagem das cidades 

faz sentido pensar aqui na imagem como primeiro fator de produção da cidade. 

O autor destaca que a produção e o consumo recentes que tem caracterizado 

as cidades, priorizam a imagem da cidade para atração de capital e negócios e 

investimento. De fato, ocorre uma inversão na ordem dos fatores que 

participam do processo de produção, no sentido da imagem que se deve criar 

antes que se reproduza a própria forma urbana. 

Esse espetáculo urbano foi desenvolvido e promovido em diversas cidades, 

como as experiências realizadas em Barcelona, com as exposições universais 

                                                           
11

 O conceito de espetacularização segundo Guy Debord, consiste na relação entre pessoas 

mediadas por imagens, e o espetáculo como capital que tenha sido acumulado até o ponto que 
se converter em imagem. 
12

 Em seu livro La Festivallizzazione della política urbana (1994), Venturi se refere ao 

desenvolvimento de políticas urbanas concebidas a partir da necessidade de um grande evento 
como máquina principal de transformação da cidade. 
13

 A ideia de espaço urbano como mercadoria foi tratada previamente no subcapítulo (2.1). 
14

 O sentido de ‘’imagem – síntese’’ trazida aqui segue a interpretação de Sanchez (2001), 
aonde a imagem que fala pela cidade, nega a possibilidade de existência de outras imagens e 
de outras leituras. Ao operar como imagem-síntese, retira-se da cidade o que lhe é 
politicamente essencial: a multiplicidade enquanto coexistência e possibilidade do conflito. 
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realizadas em 1888, 1929 e, principalmente, com as Olimpíadas de 1992. No 

contexto da década de 1990, tivemos ainda o caso da Expo 98 em Lisboa, com 

a requalificação de um trecho de aproximadamente 5km na frente de água do 

Rio Tejo. 

No caso lusitano, Cardoso (2009, p.75), destaca a opção formal de ruptura com 

a cidade tradicional, contribuindo para que a nova zona se transformasse numa 

espécie de ‘’ilha urbana’’, fatalmente isolada do contexto envolvente. Apesar de 

conceder a cidade importantes equipamentos de cultura e entretenimento, 

como o Pavilhão de Portugal, o Pavilhão de conhecimento dos mares e a 

estação intermodal Gare do Oriente, o caráter efêmero do evento que 

impulsionou a requalificação, acabou distanciando essa área da população. 

Contrariando a perspectiva exitosa acerca do ‘’modelo de Barcelona’’15, Manuel 

Delgado (2007), em seu ensaio crítico, apresenta um ponto de vista que revela 

como uma sofisticada propaganda publicitária conseguiu criar uma identidade 

comum e homogeneizante para recriar a imagem da cidade de Barcelona. Ao 

utilizar os termos ‘’fraude e miséria’’ para descrever a realidade da cidade 

catalã, Delgado estabelece uma reflexão sobre como a eficaz ‘’apresentação 

do produto’’ cidade, seria capaz de encobrir alguns aspectos desiguais durante 

a produção da cidade contemporânea.  

Se por um lado, ações como a abertura da Rambla Raval e a revitalização da 

frente de água nas áreas do Porto Olímpico e no Moll de la fusta, (ver imagem 

19) contribuíram para impulsionar a atratividade turística, por outro, temos a 

omissão do poder público frente à especulação imobiliária, resultando em 

casos de gentrificação, a partir da pressão feita sobre os residentes mais 

populares, que sofrem com alta valorização do preço do solo nos bairros mais 

centrais como ciutat Vella e Raval.  

                                                           
15

 O modelo de Barcelona amplamente difundido e utilizado como referência de êxito para 

projetos de revitalização remete ao processo de intervenções urbanas empreendidas na cidade 
entre as décadas de 1980 e 1990, motivado pelas Olímpiadas de Barcelona de 1992, que 
através de uma sofisticada propaganda colocou a cidade no mapa mundial de competição 
intercidades.   
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Figura 19:  orla de Barcelona, na região do Moll de la Fusta, revitalizada para Olimpíadas de 92. 
Fonte: David Iliff, 2007. 

 

No contexto brasileiro, o Projeto Porto Maravilha na cidade do Rio de Janeiro, 

foi idealizado seguindo padrões de intervenções urbanísticas, influenciado 

principalmente pelas experiências realizadas em Puerto Madero (Buenos Aires) 

e no já mencionado modelo de Barcelona, casos que se alinham com a cidade 

do Rio de Janeiro por seguirem algumas diretrizes comuns: (i) requalificação 

dos espaços públicos (no sentido de ‘’reinventar’’ a imagem da cidade); (II) 

‘’Valorização das tradições locais’’16 e cultura popular (patrimônio imaterial); (III) 

instalação de equipamentos culturais e de entretenimento: museus, aquários, 

centros culturais; (IV) e a promoção de grandes eventos como impulsionadores 

do projeto. (Conferências, festivais, mostras culturais e grandes eventos 

esportivos). Segundo a Lei Municipal Complementar nº101/2009, que 

estabelece as principais metas para o Projeto Porto Maravilha, destacam-se: 

 A revitalização da Praça Mauá e do Píer Mauá. 

 Reurbanização do Morro da Conceição, através da promoção de 

infraestrutura urbana (recuperação de ruas, iluminação pública e melhorias 

no fornecimento de água e esgoto). 

 Instalação de equipamentos culturais: o exemplo do Museu de Arte do Rio, 

Museu do Amanhã (do renomado arquiteto espanhol Santiago Calatrava), 

Museu Olímpico aquário do Rio – AQUARIO e etc. 

                                                           
16

 De acordo com Otília Arantes (1998), a valorização do cotidiano e das características que 
marcam as identidades locais, vem sendo utilizada para reforçar projetos de revitalização que 
favorecem o circuito mercadológico das cidades, em uma espécie de ‘’estetização do 
heterogêneo’’. 
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Figura 20:   cais Mauá revitalizado através do Projeto Porto Maravilha.  
Fonte: Revista VIA, 2017. 

 

É pertinente destacar que para a viabilização do Projeto Porto Maravilha, foi 

determinante não apenas a escolha da cidade como sede de grandes eventos 

esportivos internacionais: Copa das Confederações (2013); Copa do Mundo de 

futebol (2014) e as Olímpiadas (2016). De acordo com Monié (2015, p.117), foi 

necessária uma sinergia entre os três níveis do governo, através de um arranjo 

institucional e técnico–administrativo, elaborado para fornecer as ferramentas 

necessárias à elaboração, planejamento, financiamento e execução do projeto.  

Como visto nesse capítulo, existe uma convergência, enquanto estratégia, para 

produzir uma imagem reconhecível de cada cidade, mesmo antes das 

alterações e intervenções físicas. Atrelada a essa imagem, normalmente temos 

a criação de uma marca que funciona semelhante a um convite de 

reconhecimento para o mercado mundial e para o consumo dos habitantes, 

visitantes e turistas. É a esse processo que os Muñoz (2004, 2008), 

denominam de ‘’brandificação’’ da cidade.  

O processo de estabelecer essa imagem reconhecível das cidades, não é 

interrompido na fase em que a intervenção é executada e os programas de 

divulgação vendem a proposta. Normalmente, a ‘’logo’’ que define a cidade, ou 

parcelas específicas desta, permanece e se junta a slogans publicitários que 

compõem um marketing urbano responsável por consolidar o sucesso da 

cidade ou de determinada experiência. A contradição nesse processo ocorre 

quando o branding urbano é constituído de uma ordem visual semelhante em 

cidades distintas. Apesar de guardar características e traços próprios, as 
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cidades têm explorados elementos e características similares como se 

estivessem sendo produzidas em uma linha de montagem. 

Nesse sentido, é fácil recordar as dezenas de letreiros adotados pelas 

municipalidades como forma de divulgar a cidade (ver figura 21). Se inicialmente 

era uma prática adotada por capitais mundialmente conhecidas e amplamente 

visitadas, como Amsterdã hoje tem a presença desses letreiros inclusive em 

pequenas cidades pelo interior do país. Em alguns casos são utilizados para 

reforçar áreas revitalizadas ou demarcar paisagens enobrecidas dentro da 

cidade, induzindo o turista ou visitante a criar uma imagem específica de 

identificação e reconhecimento da cidade.  

 
Figura 21:  Letreiro turístico em frente ao Rijksmuseum na cidade de Amsterdã.  

Fonte: cityknows. 

 
 

2.5  
BAIRRO DO RECIFE: ORIGEM E EXPANSÃO TERRITORIAL 

 

A área que hoje corresponde a ilha do Bairro do Recife possui 

aproximadamente 100 ha de extensão; sendo delimitada pelo oceano atlântico 

a oeste e ao leste pelo encontro dos rios Beberibe e Capibaribe. A ilha que 

inicialmente servia de ligação com a primeira capital Olinda, hoje mantém o 

contato físico ao norte por meio de um Istmo, na parte conhecida como Praia 
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Del chifre.  O bairro teve origem no ano de 1537, como um pequeno istmo que 

passou por sucessivos aterramentos até atingir a conformação da ilha atual.  

Apesar de sua importância enquanto porto o povoado do Recife até meados de 

1630, teve um desenvolvimento modesto, somente com a invasão holandesa, 

de fato, houve um expressivo desenvolvimento. Segundo Reynaldo (2013, p.3), 

o processo de ocupação do Recife se inicia, efetivamente no século XVII, 

apesar dos 130 anos de colonização portuguesa, se limitava a uma incipiente 

estrutura urbana que tinha como centro um porto natural para embarque da 

produção de açúcar. O grande salto dado pela cidade do Recife, no esforço 

para um desenvolvimento urbano, teve grande impulso com o início do governo 

do conde Maurício de Nassau nos anos (1937 – 1944). Sendo nesse período 

realizado o primeiro plano urbanístico do país, de autoria do arquiteto Pieter 

Post. O plano previa a expansão em direção a ilha de Antônio Vaz (atual Bairro 

de Santo Antônio), nomeando a área de expansão de cidade Maurícia 

(Maurisstad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22:  mapa holandês de 1644, e ponte que ligava a Bairro do Recife a cidade Maurícia. 
Fonte: Desconhecida. 

Após a expulsão dos holandeses, em 1654, a área portuária permanece com o 

nome de Recife, e a ocupação da ilha é intensificada com a construção de altos 

sobrados e casas térreas, refletindo a inexistência de áreas vacantes. De 

acordo com Reynaldo (2013), a paisagem marcada por ruas estreitas de 

traçado irregular, só eram interrompidas pelos largos e pátios das igrejas, 
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sendo essa presença religiosa uma reconquista simbólica, sabido que durante 

a primeira metade do século XVII as manifestações cristãs eram reprimidas 

pelos holandeses. 

A configuração atual no Bairro do Recife decorre, em grande parte, da reforma 

urbana realizada no início do século XX (1910-1913), que apoiada em medidas 

sanitaristas e em planos de ‘’modernização’’, realizou uma intervenção que 

alterou e demoliu edificações (ver figura 23) e principalmente o traçado urbano 

original, conferindo ao bairro uma imagem ‘’modernizada’’, através de edifícios 

ecléticos e de um traçado mais ortogonal de suas ruas e avenidas.  

Figura 23: avenida Alfredo Lisboa durante grande reforma urbana do início do século XX, 
destaque para instalação dos armazéns portuários. Fonte: Bairrodorecife.blogspot. 

 

Com o resultado das ações dessa reforma, duas realidades distintas passaram 

a caracterizar o Bairro do Recife: a parte modernizada e a não modernizada, 

resultando na reconfiguração dos novos usos do espaço urbano. (DÂMASO, 

2016, p.11). Nesse sentido, a ‘’fragmentação’’ que divide o Bairro acabou 

influenciando a dinâmica de apropriação e consequentemente gerando 

imagens distintas dentro do mesmo bairro, o que posteriormente seria utilizado 

para determinar o direcionamento das futuras intervenções urbanas.  

No final da década de 1980, após a falta de continuidade dada ao Plano de 

Revitalização de 1985, os olhares continuaram para dentro da ilha. Foi nesse 

momento que surgiu a proposta para o Plano de Revitalização do Bairro do 

Recife, cujo pilar estava, principalmente, voltado ao incremento do turismo. O 

projeto defendia o potencial para explorar a concentração de pessoas nas 
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áreas públicas, através da criação de um ‘’espetáculo urbano’’, que dentro dos 

objetivos traçados, indicava claramente uma tendência de consolidar uma 

imagem de bairro destinada ao consumo e lazer, um centro de entretenimento 

aonde o patrimônio cultural funcionaria como cenário: 

(...) A noção de espaço do espetáculo urbano, que iria caracterizar 
todo o plano, é um indicador importante de uma política de 
enobrecimento, na medida em que confirma o foco 
predominantemente econômico das ações previstas, bem como o tipo 
de uso esperado para cada uma delas. Para viabilizar a 
implementação da proposta, foram estabelecidos alguns ‘’elementos 
estruturadores ‘’, dentre os quais se destacam: economia local com 
função central plena, espaço público para reunião e espetáculo, 
manutenção e valorização do patrimônio ambiental e cultural e 
recuperação da imagem do bairro (LEITE, 2007, p.181). 

 

De algum modo, o Plano de Revitalização já dava indícios de como as futuras 

propostas de intervenção no Bairro do Recife iriam proceder. Apesar de 

estarem em contextos distintos, é lícito pensar em uma correspondência com a 

proposta recente do Projeto Porto Novo Recife. O plano de 1993 estava 

baseado no princípio de execução e gestão por meio de parcerias entre os 

setores público e privado. Como forma do estado orientar as ações dos 

agentes sociais investidores no bairro, foi criados projetos estruturadores 

(âncoras) como: a construção do shopping cultural Alfândega, o terminal 

marítimo de passageiros (início dos anos 2000) e a proposta para um aquário, 

seguindo o modelo implantado em diversas propostas de revitalização de 

frentes marítimas, como o (National Aquarium em Baltimore e o Oceanário de 

Lisboa). Essas construções pretendiam se criadas, garantir o sucesso e a 

continuidade do plano. 

O resultado das principais intervenções realizadas no Bairro do Recife acabou 

redefinindo a paisagem local, se para os investidores as alterações não 

garantiram a continuidade do sucesso nos empreendimentos, por outro lado, à 

imagem do bairro ficou consolidado como espaço de consumo e lazer, segundo 

Leite (2007) semelhante à praça de alimentação de um Shopping Center.  

Durante mais de uma década, as intervenções no centro histórico do Recife 

(CHR) estiveram focalizadas, quase exclusivamente, no Bairro do Recife, 

mesmo apresentando um estado de abandono e precariedade de edifícios e 

infraestruturas, semelhante ao dos demais Bairros do centro. O tombamento da 
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parte mais antiga do bairro e os demais potenciais patrimoniais prevaleceram 

para criar um foco e evidenciar o potencial não apenas do ponto de vista 

preservacionista, mas permitindo explorar esse patrimônio através do turismo.  

A partir dos anos 2000, percebemos que a revalorização do Bairro do Recife e 

retomada da relação entre a cidade e as áreas de waterfront, despertaram o 

interesse da iniciativa privada em explorar o potencial desses territórios 

específicos. Nesse contexto que surgiram grandes propostas de intervenção 

em outros territórios no entorno do Bairro do Recife, como as propostas: Novo 

Recife no Cais José Estelita e para o terreno da Vila Naval no Bairro de Santo 

Amaro. 

2.5.1 
EXPERIÊNCIAS LOCAIS DE INTERVENÇÃO URBANA 

 
 

Diante da necessidade de compreender o território urbano a partir de uma 

escala mais ampliada, o poder público começou a articular estratégias de ação 

integrada para as cidades de Recife e Olinda. De início, através do Plano 

metrópole 2000, que previa um novo Plano Diretor para região metropolitana 

do Recife, e também por meio do Plano Metrópole estratégica, que segundo De 

Sales (2008), apresentava diretrizes baseadas no desenvolvimento regional a 

partir dos componentes: meio ambiente, cultura, tecnologia, identidade do 

território, inclusão social, habitabilidade, mobilidade, mundo rural e patrimônio.  

No início dos anos 2000, essas propostas foram se consolidando com a 

implantação do Porto Digital, com a concepção do complexo turístico cultural 

Recife-Olinda (em 2003), e nas intervenções contidas em propostas de projetos 

do PRODETUR17, MONUMENTA18 / BID e PROMETRÓPOLE19.  

                                                           
17

 O Prodetur – Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo possui investimentos 
operacionalizados junto ao ministério do turismo, em parceria com organismos multilaterais. 
Buscando organizar intervenções públicas para o desenvolvimento de áreas turísticas. Na 
época o programa estava em sua 2º etapa de implementação com investimentos na 
requalificação em áreas na região central do Recife (Bairros do Recife, São José, Brasília 
Teimosa e em Santo Amaro) e na cidade do Recife com a recuperação do Mercado Eufrásio 
Barbosa, obras no largo do Varadouro, na Praia dos Milagres e no Parque do Carmo. 
18

 O Monumenta/ BID é um programa estratégico do ministério da cultura que procura conjugar 
recuperação e preservação do patrimônio histórico com o desenvolvimento econômico e social. 
Ele conta com financiamento do Banco Interamericano de desenvolvimento e o apoio da 
UNESCO para garantir as condições de sustentabilidade ao patrimônio. 
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Segundo Brandão (2012, p.44), a proposta para o Projeto Recife – Olinda, (ver 

imagem 11) pensava os problemas urbanos em escala metropolitana, através 

da convergência dos empreendimentos que teriam potencial para restruturação 

urbana e ambiental, que costumavam ser feitos anteriormente de forma 

desarticulada. O autor aponta para o cuidado com a questão sócia territorial 

acerca dos ‘‘grupos vulneráveis’’ e sua necessária inserção dentro das 

intervenções na faixa litorânea, estando inicialmente contemplada pelo plano, e 

que pretendia requalificar os assentamentos informais de baixa renda no centro 

do Recife, como os casos da: comunidade do Pilar, Santo Amaro, Azeitona, 

Coque, Coelhos, Brasília Teimosa e Salgadinho.  

Figura 24: (esquerda) delimitação da área para o Projeto Recife-Olinda. No lado direito, 
imagens da proposta de intervenção com o plano de massas. Fonte: HighPlan Portugal. 

 

A proposta previa intervenções em uma faixa litorânea de aproximadamente 

8km, entre os centros históricos das cidades de Recife e Olinda, em um trecho 

                                                                                                                                                                          
19

 O Prometrópole é um programa que visa a melhoria das condições de habitabilidade das 
áreas de baixa renda da região metropolitana do Recife, por meio da implementação de infra-
estrutura urbana. 
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que iria da colina histórica de Olinda até o parque da ex estação da rádio Pina 

no Recife. Dentro dos setores de intervenção estavam importantes terrenos do 

centro das cidades de Recife e Olinda, considerados pelo poder público como 

‘’territórios de oportunidades’’, que em grande parte, foram diagnosticados 

como ociosos ou ocupados com assentamentos precários. Entre esses 

terrenos merecem destaque: o Porto do Recife, o Cais José Estelita e o Cais 

de Santa Rita. De acordo com Brandão (2012), as condições de deterioração e 

‘’ocupação rarefeita’’ foram fatores utilizados para legitimar a necessidade de 

implantação do projeto nessas áreas.  

Nas últimas décadas essa área recebeu novos empreendimentos, com grande 

impacto para região, como a construção do Centro de Convenções (CECON), 

Chevrolet Hall, Parque Mirabilândia e o Shopping Tacaruna, atestando o 

potencial de investimentos para os setores de comércio, serviços e lazer. 

Vê-se então no Recife, mais intensamente, a duas décadas, uma série de 

grandes intervenções urbanas, mobilizadas em parceria entre o capital 

imobiliário junto ao poder público. No contexto recente, projetos como o Novo 

Recife, a proposta para requalificação da Vila Naval e o Porto Novo Recife, 

demonstram como as estratégias de mercado e sua reprodução no espaço é 

determinantes para agregar ou não valor em parcelas específicas do território 

urbano. De acordo com De Albuquerque e Gomes (2013, p.6), essas 

estratégias são elaboradas e manipuladas pelos principais agentes produtores 

do espaço, como o estado e os proprietários dos meios de produção, ou seja, 

pelos detentores de poder. 

Essas áreas de interesse do capital, alvos das intervenções, acabam causando 

impactos no mercado imobiliário através da valorização fundiária local e do seu 

entorno imediato. Segundo Lima Jr e Vainer (2012), um dos aspectos 

analisados, considera as questões fundiárias decorrentes da implantação 

desses grandes projetos, sinalizando para o efeito de ‘’valorização’’ em face 

das novas funções assumidas. Para Moraes (2016, p.99), essa dinâmica 

imobiliária que tem elevado os preços dos imóveis de forma exponencial, trata-

se da especulação imobiliária em sua forma mais extrema, que permite aos 

grandes investidores, mesmo em meio a crises do próprio mercado imobiliário, 

auferirem lucros. 
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Naturalmente que cada cidade possui um contexto com condições político-

econômicas especifica quanto ao mercado de terras, mas a alta dos imóveis 

em áreas revitalizadas e no seu entorno, é uma característica que une todos 

eles. Como podemos observar na tabela abaixo, que retrata a forma como o 

valor do solo sofre alterações consideráveis em diversas cidades do mundo. 

Tabela 1: valor médio dos aluguéis em cidades dom projetos de revitalização.  
Fonte: Da Rocha e Furtado (2017), ajustado do relatório do global property guide 

 

Na tabela acima, fica evidente o aumento do preço do solo nessas grandes 

cidades, nos casos aonde o processo de intervenção nos centros ou em áreas 

de waterfront foram mais intensos ou com maiores proporções, como 

Barcelona e Londres, observa-se uma variação de até 200% no preço do 

aluguel. Esse é um dos fatores que têm causado graves problemas de 

homogeneização na paisagem revitalizada dessas áreas, sabido que os 

habitantes locais com menor poder aquisitivo não conseguem arcar com o novo 

padrão de vida estabelecido nessas áreas. 

2.5.2 
O PARQUE TECNOLÓGICO COMO ALTERNATIVA   

 

No trabalho desenvolvido por Jordi Borja e Manuel Castells (1998), a 

articulação central que os autores propõem esteve centrada nas relações do 

‘’local e o global’, na tentativa de discutir o crescimento da globalização e de 

como isso incide sobre a gestão das cidades contemporâneas. Se por um lado 

constatamos uma intensa dispersão espacial, intensificada pelo avanço dessas 

novas tecnologias que permitem uma relação mais flexível com o território, por 

outro, vemos a integração entre empresas do terciário avançado, que 

estabelecem redes locais ou até mesmo globais a fim de permutar informações 
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e infraestrutura, aproveitando os espaços vacantes resultantes do processo de 

desindustrialização no final do século XX. 

Foi nesse contexto que surgiram os parques tecnológicos, como uma 

alternativa para o processo de reestruturação urbana, sendo estruturas 

produtivas capazes de potencializar o desenvolvimento não apenas econômico 

como urbano. Uma das alternativas encontradas está relacionada as empresas 

de alta tecnologia, que a pelo menos 3 décadas, estabelecem polos de 

desenvolvimento entre empresas de pequeno e médio porte, que se inter-

relacionam e cooperam entre si. Temos como exemplos os casos de Mission 

Bay em São Francisco (o vale do silício), o Poblenou ou 22@ em Barcelona e 

no contexto local o Parque Tecnológico do Porto Digital no Bairro do Recife. 

Normalmente, a localização para implantação desses parques configura um 

fator determinante para seu desenvolvimento e expansão. Ao mesmo tempo, 

que o parque tecnológico promove melhorias socioespaciais, a promoção de 

novas infraestruturas e o surgimento de outros serviços de apoio a essas 

empresas, potencializa uma forte alteração na dinâmica imobiliária no seu 

entorno, como indica Lacerda e Fernandes (2015): 

(...) O foco na elevação de competências inovativas, em que se 
baseia as estratégias dos parques tecnológicos, e o efeito em termos 
de dinamização imobiliária são duas faces da mesma moeda. O 
parque estimula a criação de novas atividades, em um sítio até então 
decadente, onde se torna enfim possível a retomada do crescimento 
das rendas imobiliárias. Os parques seriam simultaneamente, então, 
veículos de dinamização de atividades inovativas e imobiliárias 
(LACERDA; FERNANDES, 2015, p. 332). 

 

O exemplo mais representativo e exitoso de desenvolvimento urbano, a partir 

de um parque tecnológico, configura-se na cidade de São Francisco - 

Califórnia, considerada hoje como a capital do Vale do Silício. Em edição 

comemorativa da revista Exame, lançada em outubro de 2017, é possível 

perceber o crescimento da cidade em diversas questões ligadas a tecnologia. 

Recentemente a cidade foi considerada pela indústria de inovação como a 

primeira colocada no ranking global de cidades com potencial para o futuro. 

Alguns números corroboram para essa afirmativa: São Francisco é hoje a 

cidade com a maior densidade de profissionais com diploma universitário nos 
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Estados Unidos, além de liderar o ranking do número de patentes registradas. 

São fatores que tem tornado a cidade atrativamente interessante para os 

empreendedores e os startups, além das companhias multibilionárias como o 

Facebook, google e LinkedIn. 

Em entrevista para mesma revista20, o economista e especialista em 

Urbanismo Richard Florida da Universidade de Toronto, alerta através do seu 

livro: The new Urban Crisis (A nova crise urbana, numa tradução livre), para os 

riscos da prosperidade que a chamada ‘’economia digital’’ trouxe para os 

centros urbanos, como o aumento da desigualdade e da exclusão dos que não 

trabalham no setor de tecnologia ou a seu serviço. O autor relembra que no 

passado recente, a crise urbana foi provocada pelo abandono das cidades, 

com setores que estariam em decadência, com fechamento de indústrias e a 

migração para os subúrbios das cidades. A nova crise apontada por Richard é 

resultado do sucesso da nova economia digital. São empresas e profissionais 

voltando para os centros urbanos, disputando áreas limitadas, o que eleva o 

preço do solo e torna a moradia muito cara.    

No contexto local, o projeto para o Porto digital foi segundo Marques e Leite 

(2008, p.5), uma iniciativa do governo do estado de Pernambuco (sendo seu 

maior financiador), junto a UFPE e a iniciativa privada, para incentivar o setor 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Esses autores ressaltam a 

importância da criação do NGPD (Núcleo de gestão do Porto Digital), como um 

motor para gestão do projeto, não apenas coordenando, mas através do 

incentivo a reurbanização da região como a recuperação de edifícios para 

instalação das empresas de tecnologia (ver figura 24).  Entre as principais 

propostas sugeridas pelo plano de desenvolvimento do Porto Digital estão: o 

aproveitamento dos conjuntos subutilizados para instalação de empresas 

âncoras; a melhoria da qualidade do espaço urbano; ampliação das áreas de 

lazer; acesso rápido e boa circulação de pedestres; composição de uso misto 

capaz de atrair profissionais e empregar trabalhadores de TIC; e projeção para 

cenário de expansão do projeto para fora dos limites do Bairro do Recife.  

                                                           
20

 Esta edição comemorativa de 50 anos da revista exame, indica como seriam as cidades do 
futuro. Uma cidade sustentável, inovadora e boa para viver, trabalhar e empreender. 
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Figura 24:  edifício Apolo 235, antes e depois de sua reabilitação (2011 e 2017 
respectivamente), abriga hoje o ‘’Portomídia’’, que direciona suas atividades para áreas como: 
multimídia e cinema. Fonte: Ipahn.gov (imagem da esquerda); Jconlineinteratividade (imagem 
da direita).  

 

 

A presença do Porto Digital dentro do Bairro do Recife reafirma essa tendência 

contemporânea de reordenamento territorial em áreas degradadas ou ociosas. 

Dentro da competitividade entre as grandes cidades, a criação de 

oportunidades de emprego, ligados principalmente a atividades de alta 

tecnologia, tende a criar um ambiente propício para revalorização da área 

central da cidade. Um aspecto positivo relativo as estratégias adotadas pelo 

Porto Digital, consiste em seu plano de expansão. Inicialmente concentrado no 

Bairro do Recife, o parque tecnológico está presente em outros pontos do 

Centro do Recife, como no bairro de Santo Amaro com a aceleradora de 

negócios Jump Brasil, recentemente através de um concurso para o restauro 

do antigo edifício do Diário de Pernambuco no bairro de Santo Antônio e fora 

dos limites do Recife, na cidade de Caruaru-PE, através do Armazém da 

criatividade. 
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Quadro 3: valorização do preço do solo urbano na região central do Recife. 

Fonte:  Lacerda e Fernandes (2015), ajustado pelo autor. 
 
 

Com o levantamento realizado por Lacerda e Fernandes (2015), é possível 

constatar como nos últimos anos as intervenções desenvolvidas no Bairro do 

Recife, contribuíram para valorizar o preço do solo urbano. Em comparação a 

outros bairros da região central do Recife, percebe-se como a variação dos 

preços médios do solo, entre os anos de 2008-2013, variou de forma 

acentuada no Bairro do Recife, chegando a um valor próximo aos 132%. Os 

autores destacam que a transformação do bairro em área para lazer e turismo 

favoreceu a supervalorização do metro quadrado de imóveis de comércio e 

turismo, em valores que superam inclusive a média nacional de 121,6%, 

durante o período analisado. 

2.5.3 
O PROJETO NOVO RECIFE 

 

O empreendimento Novo Recife (ver figura 25), corresponde a uma proposta de 

intervenção privada, com forte apoio da prefeitura do Recife e governo do 

estado de Pernambuco, em um terreno de aproximadamente 10 Ha, localizado 

no Cais José Estelita, na margem esquerda da bacia do Pina. Neste espaço, 

atualmente existe um conjunto de equipamentos com instalações portuárias, 

ferroviárias, galpões, armazéns e silos, que pertenciam a extinta REFESA 

(Rede Ferroviária Federal) (BARBOSA, 2014, p.124). 
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A proposta partiu de um consórcio formado pelas construtoras: Queiroz Galvão, 

Moura Dubeux e ARA empreendimento, que propõe transformar o espaço, a 

partir da construção de um conjunto de edifícios residenciais, empresariais e 

hotéis, além de um conjunto de obras viárias, que tendem a alterar 

drasticamente a dinâmica de toda região central do Recife. 

Figura 25:  waterfront do Cais José Estelita, com simulação do Projeto Novo Recife e proposta 
para 16 torres com residenciais, serviço e comércio. Fonte: Diário de Pernambuco, 2014. 

 

Em casos de cidades globais como Barcelona ou de uma metrópole regional 

como o Recife, percebe-se a relevância que o marketing urbano impõe na 

divulgação e consequente aceitação dessas propostas de intervenção urbana. 

As estratégias utilizadas e os discursos proferidos pelos atores responsáveis, 

buscam legitimar as propostas, o que para Barbosa (2014), configura uma rede 

de poder que normalmente está associada a interesses políticos. O autor alerta 

ainda para força que as construções de certas palavras possuem nesse 

processo, no caso em questão, geralmente, a ideia do ‘’novo’’ é colocada em 

pauta, remetendo aquilo que seja ‘’moderno’’ e na direção do progresso. 

Do mesmo modo, Barbosa (2014, apud, CORRÊA, 2011, p.26), afirma que 

nesses casos a toponímia21 expressa uma efetiva apropriação do espaço, pois 

através do ato de nomear espaços, percebe-se uma ação política de atores 

que articulam através da linguagem, o poder territorial e as disputas 

identitárias.  Esse marketing é muitas vezes contraditório sabido que o que se 

pretende vender como novo consiste em um ‘’modelo’’ de intervenção, 

replicado previamente, em diferentes do mundo.  

                                                           
21

 O termo toponímia está relacionado ao estudo da origem do nome de cada lugar. No livro: 
Os conceitos fundamentais da pesquisa socioespacial, Souza (2013), apresenta um conjunto 
de termos utilizados nas ciências sociais, e a simbologia contida por trás de cada expressão. 
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A propaganda utilizada para divulgar o projeto, aponta a ‘’localização 

estratégica’’ do empreendimento como um fator de atratividade, estando 

situado entre as Avenidas Sul e a Avenida Engenheiro José Estelita, que 

funcionam como um dos principais pontos de ligação entre a zona sul da 

cidade (Bairros do Pina e Boa Viagem) com a região central (Bairro de São 

José e do Recife). Barbosa (2014) destaca ainda, como essa frente de água 

atinge um papel de evidência para reforçar a atratividade do empreendimento: 

Ao incorporar usos urbanos qualificados, predominantemente 
habitacionais, o Empreendimento ‘’NOVO RECIFE’’, impacta 
substantivamente o calçadão da Av. Engenheiro José Estelita, 
aproximando as pessoas residentes da beira d’água e do desfrute da 
Bacia do Pina. Assim, a apropriação da qualidade ambiental ofertada 
pela lâmina d’água da bacia do Pina, assegura ao usuário ou morador 
uma condição de proximidade com a exuberante natureza inserida no 
interior do tecido urbano (CONSÓRCIO NOVO RECIFE, 2008). 

 

A proposta para o Projeto Novo Recife, ao ser concebido por uma parceria 

exclusivamente de interesse privado, demonstrou como a produção do espaço 

orientada pelo mercado acaba viabilizando a criação de espaços hegemônicos 

e consequentemente seu ‘’acesso’’ é marcado pela desigualdade. A 

experiência no Cais José Estelita continua tendo repercussão no 

reordenamento da cidade, através de propostas como o Porto Novo Recife e 

Vila Naval, os produtores da cidade (mercado imobiliário, o estado e a 

sociedade civil) passaram a enxergar as áreas de waterfronts como territórios 

fundamentais para dinâmica urbana. 

 
2.5.4 

O PROJETO‘’SANTO AMARO NORTE’’ 
 

Para analisar a proposta de revitalização para o terreno da Vila Naval, é 

importante estabelecer como ponto de partida, uma série de outros projetos, 

que foram pensados aparentemente isolados, mas que têm priorizado áreas 

com características semelhantes (waterfronts) e que através de uma série de 

requalificações e da viabilização de infraestrutura urbana por parte do poder 

público, acabam aumentando o valor do solo e criando uma exploração 

desigual desses territórios.   
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Considerando a revalorização em áreas de frente de água, retomamos casos 

emblemáticos como os das ‘’torres gêmeas’’, no cais de Santa Rita (Bairro de 

São José), e mais recentemente, do acelerado interesse do mercado imobiliário 

pelo trecho ao norte da Rua da Aurora, que tem se consolidado como principal 

foco de verticalização de empreendimentos residenciais na região central da 

cidade (ver figura 26). Diante desse contexto, De Albuquerque; Gomes (2013), 

fazem uma reflexão sobre o atual processo de reprodução urbana na cidade do 

Recife,   

Apesar de estes equipamentos terem sido construídos em diferentes 
momentos, e de maneira fragmentada no espaço, eles 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 nos níveis das ações hegemônicas que 
produzem este espaço (DE ALBUQUERQUE; GOMES, 2013, p.7). 

 

 
Figura 26:  A esquerda, imagem das ‘’Torres gêmeas’’ do Recife, situadas no Bairro de São 
José; e na direita, imagem ilustrativa de novos empreendimentos propostos para Rua da 
Aurora, no Bairro de Santo Amaro. Fonte: Ap_Recife (2010) e Tacaruna imobiliária, 
respectivamente. 
 

Ambos os casos apresentados acima convergem para uma lógica de produção 

da cidade que evidencia a força dos agentes produtores na proposição de 

novos eixos de expansão. Os dois projetos seguem um mesmo padrão estético 

expressado através da verticalização, do contraste com o entorno imediato, 

destinação para um público de média e alta renda e a escolha de terrenos, 

previamente desvalorizados como áreas para os empreendimentos. 

Do mesmo modo, a partir da identificação do terreno da ‘’Vila Naval’’ como um 

território estratégico para o desenvolvimento da cidade do Recife, foi elaborada 

em 1997 uma proposta de revitalização para área pertencente à marinha. Essa 
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primeira proposta realizada pela empresa de urbanização do Recife (URB) não 

saiu do papel devido a vários critérios urbanísticos criticados pelo Conselho de 

desenvolvimento urbano da cidade (CDU). Nos últimos anos, com a 

compreensão das potencialidades dos waterfronts na ativação da dinâmica 

urbana, foi retomado o interesse da marinha em articular junto ao mercado 

imobiliário uma nova forma de ocupar o terreno ocioso.   

Na tentativa de mediar esses interesses, a prefeitura decidiu realizar uma nova 

proposta (ver figura 27), com intuito de garantir diretrizes para um projeto mais 

democrático e sustentável.   Essa segunda proposta está sendo coordenada 

pelo ICPS (órgão técnico do planejamento urbano da cidade), e teve como 

principal alteração o aumento da área de atuação. Esse território mais amplo 

compreende a área do terreno pertencente à marinha, como também a ZEIS 

Santo Amaro, e suas áreas contíguas, conforme determine o Art. 193 do plano 

diretor do Recife - ZEIS Santo Amaro, Vila Naval e Tacaruna. Sendo essa nova 

área denominada de ‘’Santo Amaro Norte’’.  

Figura 27: Proposta de revitalização para Vila Naval.  Fonte: Plano Santo Amaro Norte, 2017. 
 
 

Do ponto de vista da edificabilidade e da forma de ocupar o solo urbano, a 

proposta para o terreno da Vila Naval, na tentativa de atingir um índice de 

aproveitamento mais adensado acaba explorando a opção de verticalizar para 

garantir, ao mesmo tempo, a liberação de mais área verde ao nível da rua. 

Outra questão reincidentemente abordada nas diretrizes projetuais consiste na 

relação do edifício com a rua (o domínio público). Com intuito de garantir o uso 

intenso da rua, de forma segura, é proposta a utilização da permeabilidade 

visual entre espaços públicos e empreendimentos privados, além de estimular 

e regulamentar edificações com usos diversificados e fachada ativa. 
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Diante de intervenções propostas, dentro do centro histórico do Recife, e da 

repercussão que os empreendimentos trouxeram sobre o impacto na paisagem 

da cidade, os responsáveis pela proposta na Vila Naval, buscaram encarar o 

projeto a partir de uma regulação do gabarito dos edifícios que estabelecessem 

maior diálogo com entorno imediato evitando grandes contrastes com a 

paisagem. Esses estudos refletem um grande impasse no desenvolvimento 

urbano contemporâneo, de como propor empreendimentos atrativos ao 

mercado sem gerar impactos prejudiciais na paisagem, na preservação do 

patrimônio e para garantir um uso e ocupação da cidade mais democrática. 

No estudo de gabarito desenvolvido pelo projeto, é possível perceber que a 

proposta estabelece duas relações distintas. A primeira, com relação a macro 

escala urbana, pensando no impacto do entorno do centro como um todo, no 

qual o projeto da Vila Naval não se insere de forma arbitrária. Quando essa 

relação é vista na escala local, o impacto é rigorosamente oposto, 

principalmente se considerarmos o entorno imediato da ZEIS Santo Amaro e 

Tacaruna aonde as tipologias médias não fogem da casa térrea ou de casas 

com primeiro andar. Conquanto, é preciso reconhecer que a proposta busca 

amenizar os impactos dessa verticalização, como indica o projeto desenvolvido 

pelo ICPS na área do (SPA 1 e 2) Setor de Proteção Ambiental: 

 Respeitar a escala do edifício por meio dos afastamentos e gabaritos que 

permitam a ampliação das visadas do mesmo. 

 Escalonar os gabaritos das quadras, com composições volumétricas bem 

inseridas na paisagem urbana, respeitando a transição entre a paisagem do 

centro e da SPA2. 

 Estabelecer diversidade de gabaritos, indicando os máximos e mínimos por 

quadra, havendo gabaritos mais baixos nas proximidades a monumentos 

preservados (Hospital de Santo Amaro). 

A proposta foi revisada e apresentada em 2017, buscando responder a antigos 

questionamentos que haviam inviabilizado a intervenção inicial. Os principais 

aspectos questionados, por parte da sociedade civil, correspondiam 

principalmente a falta de um plano especifico que contemplasse não apenas o 

terreno da Vila Naval, como também a ZEIS Santo Amaro e Tacaruna; o 



.95 
 

segundo ponto apontava para ausência de estudos que incitassem uma melhor 

relação entre a interface do edifício com a dinâmica de rua. 

De acordo com o presidente do ICPS, João Domingos, para elaboração dessa 

proposta, a prefeitura do Recife incorporou estudos feitos em 2014 sobre a 

(ZEPH 19) Zona especial de Preservação Histórico Cultural de Santo Amaro e 

Vila Naval, considerando as diretrizes apontadas pelo Plano centro cidadão22.  

Mesmo apresentando uma proposta mais abrangente, comparando a versão 

preliminar, o plano desenvolvido pelo ICPS, trouxe algumas lacunas 

importantes, tornando difícil sua compreensão. Representantes do grupo 

(Direitos urbanos) questionam a falta de participação popular, principalmente 

durante a fase de concepção projetual, ponto constantemente exigido nas 

grandes operações urbanas recentes. Do mesmo modo, é questionado o 

tratamento desigual do território. Se por um lado, foi elaborado um plano 

específico e minucioso para o terreno da Vila naval, por outro, a proposta para 

a ZEIS Santo Amaro (que funciona como contrapartida da iniciativa privada) foi 

realizada de forma preliminar, sem detalhamento das obras e sem previsão 

para as remoções dos residentes com um cronograma mais específico.  

Enquanto proposta mais recente de intervenção em áreas de waterfront, o 

projeto para área da Vila Naval - Santo Amaro Norte, reitera uma lógica de 

produção do espaço que tem sido propagada em diversas cidades. A produção 

do espaço é direcionada para reverter grandes extensões de terras 

(aparentemente subutilizadas), resultando em parcelas revalorizadas da cidade 

que acabam como palco de uma parcela apta financeiramente a ‘’consumir’’ 

esse espaço. Do ponto de vista da articulação e gestão do projeto, vemos que 

essa proposta se organiza um pouco diferente, a marinha (proprietária do 

terreno da Vila Naval) concede o terreno por arrendamento, a fim de encontrar 

a melhor contrapartida para negociação dessa área. A prefeitura, de forma 

descentralizada, representada pelo ICSP, tentando uma mediação que resulte 

em uma proposta que garanta equilíbrio entre ambiente construído e natural. A 

                                                           
22

 A proposta para o Plano Centro cidadão partiu de um convênio realizado em 2014, entre 
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e a prefeitura do Recife, para elaboração de 
um diagnóstico participativo com diretrizes urbano-arquitetônicas para o ‘’Centro expandido 
continental do Recife’’ (composto pelos Bairros: Coelhos, Ilha do Leite, Paissandu, Soledade, 
Boa Vista e Santo Amaro). 
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questão central desse equilíbrio se encontra na possibilidade de uma 

intervenção que de algum modo estabeleça uma nova dinâmica econômica 

para área sem que haja uma apropriação homogeneizada a partir de critérios 

de renda, ou para um público específico, como nos exemplos já observados. 

 É dentro dessa discussão, aonde a retomada do centro histórico, das áreas 

vacantes de antigos pátios industriais e ferroviários, e dos waterfronts há pouco 

marginalizado, que partimos na direção de entender a proposta do projeto 

Porto Novo Recife na frente de água do Bairro do Recife. A nível de 

planejamento urbano, uma questão central a ser pensada, deve buscar 

entender como articuladas (ou não), as diferentes propostas de intervenção 

urbana vêm causando uma demasiada valorização em determinados territórios, 

o que inevitavelmente acaba privilegiando um grupo seleto da população e 

tende a criar espaços menos diversificados e consequentemente excludentes. 

Na figura 28, apresentada a seguir, é possível constatar como essas 

intervenções recentes, mantém uma lógica de interesse e ocupação por áreas 

semelhantes (com raras exceções), criando uma ‘’cartografia’’ de interesse do 

mercado. A proximidade temporal dessas 3 propostas de intervenção, 

demonstra como a produção e reprodução da cidade e dos seus espaços 

públicos no Recife, vêm privilegiando porções estratégicas da cidade, e através 

da contiguidade dos projetos reforça-se a valorização desses territórios. 

Através da ‘’linha do tempo’’ elaborada em nossa pesquisa (ver figura 28), 

contendo os principais marcos no processo de reflexão sobre as propostas de 

intervenção urbana no waterfront do Recife. Mesmo que as propostas 

oficialmente não estejam interligadas, percebe-se que acabam se articulando, 

não apenas pela proximidade geográfica das áreas de interesse, mas pelas 

características legais mobilizadas e pela articulação com setores ligados ao 

mercado imobiliário: 
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Figura 28: linha do tempo com intervenção no Recife. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

2.5.5 
O CASO DE ESTUDO: PROJETO PORTO NOVO RECIFE 

 
A partir das alterações nas áreas portuárias, resultado das novas demandas de 

produção, transporte e armazenamento de cargas, Cardoso (2009, p.27), 

aponta para introdução de uma nova geografia para os portos e para revisão 

das suas inter-relações. No caso do porto do Recife, para entender sua 

transformação recente e de seu entorno imediato, é importante considerar, a 

opção pela construção do porto de Suape (ver figura 29) ainda no final dos 

anos 1960. Localizado a cerca de 40 km ao sul da capital Recife, o Porto de 

Suape recebeu nos anos seguintes, muitas das atividades do porto do Recife, 

reduzindo as operações deste e deixando áreas ociosas ou passiveis de 

desativação. ’’ Essas áreas suscitaram discursões e planos para sua 

reocupação, implicando na transformação do bairro, com a fixação da 

população residente e ampliação da oferta de comércio, serviços e lazer. ’’ 

(BRANDÃO, 2012, p.107). 

Figura 29: porto de Suape no litoral sul de PE.  Fonte: Fundação homem do mar, 2016. 
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Diante da quantidade de terrenos vazios ou ociosos, e por também estar 

inserido dentro da área de abrangência do projeto Recife-Olinda, foi elaborado 

no ano de 2007 pela empresa Porto do Recife S/A, um estudo para 

diagnosticar em seus terrenos quais áreas seriam operacionais e não-

operacionais. A definição das áreas não-operacionais permitiu indicar 

claramente quais áreas estariam passíveis a receber novos usos através de 

arrendamentos a iniciativa privada.  

As áreas não operacionais do Porto do Recife, liberadas para reciclagem, 

representam uma porção significativa do Waterfront dos Bairros de São José e 

do Recife, incluindo os armazéns e espaços adjacentes. (BRANDÃO, 2012, 

P.111). De acordo com o memorial justificativo de impacto, elaborado pelo 

consórcio responsável pela gestão do projeto: 

A área de influência do empreendimento, conforme já mencionado, 
vive em condições econômicas limitadas. No meio socioeconômico, 
devido ao desuso dos armazéns com a consequente deterioração, 
que vem, mais e mais, perdendo espaço e rentabilidade, seja pela 
ausência de geração de renda para o Porto, seja pelas condições 
inseguras e ponto de atração para atividades marginais (MEMORIAL 
JUSTIFICATIVO DE IMPACTO, 2012, p.85). 

 

Além das questões logísticas e da necessidade de otimização dos espaços 

considerados subutilizados, outros condicionantes foram determinantes para 

reforçar a atratividade nesse território. É importante destacar o potencial da 

infraestrutura já existente, considerando ser uma área de centro já consolidada 

dentro da cidade além de oferecer uma satisfatória rede de serviços. Do ponto 

de vista do caráter contemplativo na área da proposta, é merecido o destaque 

para a presença do Molhe do Recife e da Praça do Rio Branco (Marco Zero da 

cidade). Destacando que ambos passaram por requalificação entre os anos 

1999-2000, no molhe foi construído o Parque das Esculturas de autoria do 

artista plástico Francisco Brennand, e na praça houve alteração do seu traçado 

(para o formato de largo), além da retirada das árvores e dos bancos e o seu 

piso foi alterado recebendo o desenho em forma de Rosa dos Ventos pelo 

artista Cícero Dias. Essas ações foram bastante efetivas no sentido de 

reinventar a imagem do Bairro do Recife. O espaço bucólico de descanso, 

assumiu a função de grande área livre para ‘’contemplação’’ dos visitantes e 

para promoção de grandes festividades, como aponta Leite: 
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A reforma da pequena praça lembrou, em uma escala acanhada, o 

impacto das demolições das primeiras décadas do século. O 

resultado foi a transformação de um espaço que tinha potencial para 

o encontro público em um espaço para espetáculos públicos. Sem 

bancos e sombra, o novo largo repetia uma experiência comum nas 

metrópoles brasileiras: a remoção dos ‘’utensílios urbanos’’ que 

asseguravam a permanência fortuita de pessoas nos locais (LEITE, 

2007, p.187). 

 

A qualidade edílica presente no Bairro do Recife, é outro fator que contribui 

para criar um ambiente atrativo a turistas e visitantes. A singularidade do 

patrimônio arquitetônico pode ser observada, por exemplo, através do conjunto 

de edifícios ecléticos que emolduram a Praça do Marco zero e grande parte do 

bairro.  No entorno do projeto, ainda merecem destaque, a presença de 

importantes equipamentos urbanos: como o Paço do Frevo e o recém-

inaugurado Museu Cais do Sertão e o Shopping Paço Alfândega, que 

funcionam como equipamentos âncoras, construídos para potencializar o 

turismo e entretenimento no bairro.  

Próximo a área de intervenção, vemos a presença de edifícios de reconhecido 

valor patrimonial tombados pelo IPHAN, a nível estadual e nacional: A igreja 

Madre de Deus, igreja Nossa senhora do Pilar, a sinagoga Kahal Zur Israel, o 

Teatro Apolo, O forte e a estação do Brum. É importante destacar que grande 

parte desses equipamentos se enquadra dentro de rígida legislação de 

proteção patrimonial, como a própria Praça do Marco zero que se encontra 

inserida dentro do polígono de tombamento pelo IPHAN. 

Dentro da área do projeto, é importante destacar como elemento estrutural de 

relevância, a ponte 12 de setembro, que faz a conexão entre a Avenida Alfredo 

Lisboa (Cais da Alfândega) com a Avenida Sul (Cais de Santa Rita) 

funcionando como o principal ponto de acesso ao Bairro do Recife. Essa ponte 

construída no início da década de 70 substituiu a antiga Ponte Giratória, 

construída durante a ‘’modernização’’ do porto em 1920. O seu vão central 

giratório permitia a passagem de embarcações para o Cais interior além de 

também funcionar como passagem para o transporte ferroviário até o Porto do 

Recife. 
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2.5.5.1  
ESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Após esclarecer algumas questões que foram determinantes para definir a 

escolha da antiga área portuária como um ‘’território de oportunidade’’ para 

revitalização, ficou definido pelo NTOU que o conceito do projeto estaria 

centrado na valorização do caráter público do lugar sendo garantida a devida 

acessibilidade aos espaços de frente de água. Desse modo, segundo Brandão 

(2012), ficou definido que o programa iria abrigar os seguintes usos: comercial; 

serviços e escritórios; atividades entretenimento; e convenção. 

Nesse sentido, foi decidido que a proposta iria ser realizada em duas etapas 

distintas. E dois fatores acabaram sendo determinantes para essa definição: o 

primeiro é referente a questão geográfica, já que a proposta estava 

concentrada em um trecho importante do waterfront do Bairro do Recife como 

também no Bairro de São José; o segundo fator, diz respeito ao modelo de 

financiamento das obras, sabido que os galpões que abrigam o Museu Cais do 

Sertão e o centro de Artesanato foram realizados através de financiamento do 

ministério público e do governo do estado, os demais projetos, referentes aos 

armazéns: 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, a instalação da CONAB  e o antigo 

edifício do Pescado Silveira iriam passar por licitação e arrendado para 

iniciativa privada.  

Destoando da proposta inicial, que previa o financiamento das obras para 

projeto inseridas no (PAC)23 da copa do mundo FIFA de 2014, apenas o 

terminal marítimo de passageiros (que ocupa os antigos armazéns 7 e 8) foi 

construído sob essa modalidade.  

Para os demais empreendimentos propostos, o governo estadual acabou 

optando pela realização de uma concessão administrativa (Parceria público-

privada), a partir da qual o setor privado teve sua participação ampliada e uma 

posição destacada para propor alterações importantes no projeto final, arcando 

com a reforma de 4 armazéns no Bairro do Recife e com a construção do hotel, 

centro de convenções e marina (no Bairro de São José). 

                                                           
23

 O Programa de aceleração do crescimento (PAC), foi criado em 2007 para promover a 
retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, 
logística e energética do país. 
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Imagem 30: delimitação do projeto Porto Novo Recife e indicação dos armazéns revitalizados. 
Fonte: Produzido pelo autor, 2018. 

 

 

Quadro 4: armazéns revitalizados e usos após a revitalização. Fonte: produzido pelo autor. 

Tipologia Uso pós - revitalização Estado da execução 

A16/17/18 -  Armazéns 16 + 17 +18 Centro de convenções Obras não iniciadas 

A15 - Armazém 15 Hotel + Marina Obras não iniciadas 

EPS - Edifício pescado Silveira Hotel + Marina Obras não iniciadas 

EG -  Pátio do armazém 14 Edifício garagem Obras concluídas em 2014 

A14 - Armazém 14 Casa de shows Obras concluídas em 2017 

A13 - Armazém 13 Restaurantes + escritórios  Obras concluídas em 2014 

A12 - Armazém 12 Restaurantes + escritórios  Obras concluídas em 2014 

MZ - Praça do marco zero Manteve uso original Revitalizada nos anos 2000 

A11 - Armazém 11 Centro de artesanato Obras concluídas em 2012 

A10 - Armazém 10 Museu Cais do Sertão Obras em andamento 

A9 - Armazém 9 Escritórios Obras concluídas em 2014 

A08+A07 - Armazéns 8 e 7 Terminal marítimo  Obras concluídas em 2013 



.102 
 

Segundo o conceito geral da proposta elaborada pelo NTOU24, foi dado grande 

importância ao diálogo entre a ‘’linha d’água’’ com o conjunto edificado. Com 

isso o resgate da paisagem urbana, descrita historicamente por Portugueses e 

Holandeses como a entrada da cidade, passou a ser imprescindível na lógica 

projetual. Compreende-se que os usos são renovados, mas a relação cidade-

água se intensifica (BRANDÃO, 2012, P.117). 

No Recife, esse resgate e revalorização da paisagem dos waterfronts e 

consequentemente da relação de apropriação pelos habitantes, não é uma 

tendência exclusiva do Projeto Porto Novo Recife. Nesse sentido, é pertinente 

mencionar o caso do Parque Capibaribe25, que prevê um grande projeto para 

reconectar os habitantes da cidade com as águas do Rio Capibaribe, 

resgatando a bacia hidrográfica como espinha dorsal da cidade através de 

áreas de lazer, descanso e bem-estar. Em 2016, foi inaugurada a primeira 

etapa do projeto a partir da conclusão do ‘’jardim do Baobá’’ (ver figura 31), 

uma pequena intervenção nas margens do Rio Capibaribe.  

                                                           
24

 O Núcleo técnico de Operações urbanas foi constituído em 2007 na secretaria de 

desenvolvimento urbano (SEPLAG) com o propósito de consolidar conhecimentos para 
atuação de natureza consultiva, propositiva e articuladora de projetos arquitetônicos e 
intervenções urbanas de interesse do governo de Pernambuco. 
25

  É um projeto desenvolvido por meio de convênio entre a prefeitura do Recife, através da 

secretaria de Desenvolvimento de sustentabilidade e meio ambiente com o (INCITI) – 
laboratório da UFPE voltado a pesquisa e inovação para as cidades. Prevê um sistema de 
parques integrados no Recife, que se estenderá ao longo das duas margens do Rio, 
totalizando cerca de 30km de intervenções próximas ao curso d’água. 

Figura 31:  área de influência do Parque Capibaribe no Recife, e trecho do Jardim do Baobá, 
inaugurado em 2016. Fonte: Parque Capibaribe.  
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A proposta desenvolvida entre os anos de (2007-2010), em função de 

demandas turísticas, principalmente pensando a Copa do Mundo que viria a 

ser realizada no Brasil em 2014, acabou não sendo executada em sua 

totalidade. O terminal marítimo situado nos armazéns 8 e 7 foi inaugurado no 

final de 2013, o Museu Cais do Sertão Luís Gonzaga situado no local do antigo 

armazém 10, um projeto de autoria do renomado escritório Brasil Arquitetura, 

que teve sua execução dividida em duas partes: módulos 1 e 2 (ver figura 32).   

Figura 32: museu Cais do Sertão, de autoria do escritório Brasil Arquitetura. 
Fonte: Jornal do Comércio, 2015. 

 

Atualmente só o módulo 1 encontra-se em funcionamento e a segunda parte 

está em fase de conclusão. No local do armazém 11, funciona atualmente o 

Centro de Artesanato de Pernambuco, com um espaço voltado a restaurantes 

e uma loja com exposição de produtos artesanais produzidos em Pernambuco. 

No trecho ao sul do Bairro do Recife, junto à Praça do Marco Zero, está situado 

o Polo gastronômico: ‘’Armazéns do Porto’’, que possui bares, restaurantes, e 

cafeterias além de abrigar nos pavimentos superiores escritórios. Estando 

distribuídos entre os armazéns 12 e 13.  No armazém 14, que preteritamente 

funcionava como espaço para shows e apresentações culturais, abriga hoje 

uma conceituada casa de eventos com nome de ‘’Itaipava catorze’’, que 

passou a receber grandes shows voltados a um público de média e alta renda.  
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Os projetos arquitetônicos dos armazéns, que haviam sido concebidos 

previamente pela equipe do NTOU, e já estavam inclusive aprovados junto à 

prefeitura do Recife, mas, durante a elaboração do edital de licitação ficou 

definido que a empresa vencedora iria refazer os projetos, já que se 

responsabilizaria também pelo funcionamento das atividades, para que 

pudessem ter a prerrogativa de planejar a disposição das atividades conforme 

suas intenções e seus planos de negócio (MENDONÇA, 2014, p.150). 

De acordo com Brandão (2012), o desarranjo entre a proposta inicial e a etapa 

e o resultado final que foi executado, acabou sendo determinante para o 

produto final do projeto. As empresas que venceram a licitação, que 

inicialmente só iriam ocupar e gerir o funcionamento dos armazéns acabaram 

assumindo o protagonismo da proposta e definido as diretrizes finais. Com 

exceção do trecho adjacente ao armazém 14, que deveria se tornar uma 

grande praça voltada a Bacia do Pina e hoje funciona como edifício garagem, 

as diretrizes pensadas para o trecho público do projeto foram mantidas. 

Todavia, boa parte das soluções projetuais na escala do edifício 

desconsideradas. Na proposta executada percebe-se claramente soluções que 

privilegiam a independência do edifício em relação a rua e desconsiderando o 

entorno edificado do Bairro do Recife, virando o edifício para o waterfront, 

‘’voltando as costas para cidade’’.  

Quando pensamos em intervenções nessa escala de cidade, é reiteradamente 

levantada a necessidade da presença habitacional para consolidação do 

projeto, sabido que através de uma diversidade de usos que se torna mais 

próximo a vitalidade urbana. Nesse sentido, segundo Zeca Brandão, havia um 

consenso dentro da equipe do NTOU sobre a importância do uso residencial, 

contudo alguns entraves impossibilitavam uma proposta nesse aspecto. Em 

primeiro lugar, por que o alcance do projeto estava concentrado, 

exclusivamente, no terreno do waterfront pertencente ao governo, implicando 

em questões legais que esbarravam nas diretrizes projetuais que previam a 

instalação de usos voltados ao turismo e entretenimento. A segunda questão, é 

referente a articulação prevista junto à iniciativa privada, que entraria com os 

recursos necessários para execução do projeto. (ver diagrama 3). 
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Desta forma, a intervenção no waterfront foi executada respeitando apenas os 

usos propostos inicialmente e o traçado destinado do trecho público. As 

grandes alterações estão concentradas nos edifícios revitalizados (ver imagem 

33). Os usos considerados nobres estão voltados para frente de água, 

enquanto atividades de suporte como entrada de funcionários e retirada do lixo 

dos estabelecimentos ficavam no lado voltado a Avenida Alfredo Lisboa, 

deixando claro que o potencial paisagístico natural foi privilegiado.  

 

 
 

Diagrama 3:  Processo de produção do espaço.  Fonte: produzido pelo autor. 
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Figura  33A. 

 hotel proposto pelo NTOU no Cais de Sta. 

Rita.. 

Fonte: NTOU 2007-2010. 

Figura  33B. 

hotel proposto pelo NTOU no Cais de Sta. Rita. 

Fonte: NTOU 2007-2010. 

 

Figura  34A. 

Centro de convenções na Av. Sul,  

proposto pelo consórcio. 

Fonte: NTOU 2007-2010. 

 

Figura  34B. 

Hotel e Marina propostos pelo 

consórcio. 

Fonte: NTOU 2007-2010. 
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Figura  35A.  

Trecho do armazém 13 executado pelo 

consórcio. Fonte: arquivo do autor. 

Figura  35B.  

Trecho do armazém 13 proposto pelo NTOU. 

Fonte: NTOU 2007-2010. 

 

Figura  36A.  

Edf. garagem executado pelo consórcio. 

Fonte: Arquivo do autor. 

Figura  36B.  

Edf. garagem proposto pelo NTOU. 

Fonte: NTOU 2007-2010. 
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Mesmo que a pesquisa tenha enfatizado as práticas no espaço público, é 

importante conceder atenção ao conjunto edificado, e nesse caso, ao 

‘’patrimônio industrial’’, frequentemente encontrado em situação de abandono e 

subutilização. Segundo Vieira e Brendle (2012), na tentativa de atrair 

investimentos de capital privado ou público essas áreas são objetos de projetos 

de revitalização, onde nem sempre são tratadas devidamente e submetidos a 

intervenções invasivas que comprometem sua integridade arquitetônica.  

O setor que delimita a intervenção, entre os armazéns 7 e 17, por estarem 

situados em uma área de reconhecido valor patrimonial e ambiental, recebem 

um tratamento diferenciado na legislação urbanística municipal - Lei municipal 

16.290/97, que o constitui como setor de intervenção controlada ZEPH 9 - Zona 

especial de preservação histórica, além de constituir o entorno da área 

tombada pelo IPHAN como conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do 

Bairro do Recife. Essa normativa tem por objetivo nortear as ações públicas ou 

privadas que impliquem em mudanças urbanísticas ou instalação de usos e 

atividades na área delimitada.  

De um modo geral, o projeto de revitalização resguardou o invólucro do 

conjunto dos antigos armazéns portuários. As alterações propostas para os 

armazéns consistiram, em sua maioria, na abertura das fachadas laterais 

gerando permeabilidade entre o edifício com a rua, o que sem dúvida, deve ser 

considerado um ganho quando pensamos na ativação do espaço público. 

Contudo, cabe ressaltar a autorização do IPHAN-PE para demolição do antigo 

armazém 10, e construção do Museu Cais do Sertão: 

Ele reforça a lacuna sobre a lacuna resultante da demolição do 
armazém 10, pois acentua a interrupção do tecido figurativo da 
estrutura urbana do conjunto definidor da área portuária, 
estabelecendo tensões espaciais provocadas pela manipulação das 
dimensões da calha da Av. Alfredo Lisboa, retirando-lhe a supremacia 
da sua escala original e alterando aleatoriamente os componentes e 
qualidade da composição urbana. Apesar de garantida a 
autenticidade da arquitetura contemporânea, o resultado é o claro 
comprometimento da integridade do conjunto (VIEIRA; BRENDLE, 
2012). 
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A proposta desenvolvida pelo corpo técnico do NTOU, não foi executada 

integralmente. Apesar de essa proposta apresentar um diagnóstico bem 

estruturado, funcionou apenas como norteadora para a empresa arrendatária 

que iria executar as obras. De acordo com o Termo de referência para 

contratação: o complexo integrado comercial, hoteleiro, de convenções e 

exposições Porto do Recife deverá ser construído, implantado, explorado, 

operado, conservado e melhorado exclusivamente pela arrendatária: ‘’Porto 

Novo Recife’’. 

Durante o processo licitatório, estava previsto uma readequação do projeto de 

revitalização do Porto do Recife, considerando um prazo de 25 anos, que 

poderia ser prorrogado por mais 25 anos. Segundo Mendonça (2014), a 

empresa vencedora da licitação deveria constituir uma sociedade de propósito 

específico- SPE, tendo a empresa vencedora: Gerencial Brasitec seguido e se 

unindo as empresas GL empreendimentos, máxima empreendimentos e Hima 

participações, constituindo a SPE denominada Porto Novo Recife. 

Como nenhuma dessas empresas era do ramo da construção civil, o consórcio 

Porto Novo Recife (iniciativa privada) responsável pela área dos ‘’armazéns do 

Porto’’, contratou o escritório pernambucano JCL Arquitetos para elaboração da 

proposta dos armazéns 12, 13 e 14. No setor da área portuária, de 

responsabilidade do estado foram executados o Terminal Marítimo (escritório 

Andrade e Raposo) e o Centro de Artesanato (escritório MA BORSOI 

Arquitetura). De um modo geral, o conjunto de armazéns restaurados manteve 

um equilíbrio e o respeito com gabarito do conjunto arquitetônico no entorno 

imediato. Dentro do perímetro da revitalização, a única área que se manteve 

praticamente intacta, foi a Praça do Rio Branco que manteve o traçado e 

ambiência da última reforma, no início dos anos 2000. 
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‘’O poder público e, a seu modo, também a cultura arquitetônica, abandonaram 

por completo a ideologia da compensação urbana que a substituiu pela da 
cidade em partes(...) a atenção pós-moderna ao fragmento, longe de parecer 
um modo de respeitar a diferença, é apenas uma confirmação de 
comemoração da desigualdade’’ (Muñoz, 2008, apud Gorelik,1998).  

               

                                   2.6 
A CIDADE COMO UMA ‘’ILHA’’: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO 

 
O projeto de revitalização nos armazéns portuários e espaços públicos 

adjacentes ao waterfront do Bairro do Recife segue uma tendência de 

intervenção urbana experimentada por diversas gestões públicas ao redor do 

mundo, estando estruturada sob um arranjo institucional financeiro para gestão 

de trechos específicos da cidade. Semelhante a outros exemplos observados, 

vemos no Recife a especificidade da vinculação da proposta de requalificação 

junto ao potencial cultural e ambiental. Desse modo, previamente à proposta de 

intervenção, o território passou por um longo período de desinvestimentos ou 

investimentos calculados e pontuais, desconsiderando usos e moradores 

habituais, o que inevitavelmente resultou na desvalorização e abandono de 

grande parte do bairro. Conforme observado, poderíamos considerar esse 

processo como uma espoliação urbana26. 

Após longo período em que o Bairro do Recife esteve negligenciado por várias 

instâncias da sociedade, presenciamos nos últimos anos, sua renovação e 

consolidação enquanto território capaz de diversificar investimentos, negócios e 

oportunidades de emprego, mesmo considerando uma forte tendência de 

especialização funcional em alguns setores. 

Nesse sentido, as transformações provenientes das políticas de renovação 

urbana e desenvolvimento econômico, propostas desde o início dos anos 2000 

com o Porto Digital, e mais recentemente através do Projeto Porto Novo Recife, 

foram determinantes para estabelecer uma nova dinâmica de uso e 

                                                           
26

 Segundo Mariana Werneck (2016), a espoliação urbana é um processo resultante de 
projetos que supõem a transformação das terras, majoritariamente públicas, da área portuária 
em valores de troca, abrindo uma fronteira para integração aos circuitos de valorização 
imobiliária promovidas pelo capital, ao mesmo tempo que destitui classes populares que delas 
utilizam como valor de uso, e assim podem praticar, ainda que precariamente, o direito a 
cidade.  
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apropriação do bairro. Um uso que tem se caracterizado principalmente pela 

presença de profissionais ligados as empresas de alta tecnologia, do mesmo 

modo que pelos visitantes transitórios atraídos pelos equipamentos turísticos e 

atrativos naturais.  

O benefício econômico alcançado com os investimentos, não se encontra em 

concordância com o contexto de outros trechos do bairro, como na comunidade 

do Pilar (popularmente conhecida como favela do rato) ou mesmo na parte 

norte da ilha, junto a área portuária ainda em funcionamento. Pode-se dizer 

que essas transformações têm acentuado a fragmentação do bairro, reforçando 

e consolidando antigas áreas de exclusão social. Como resultado, a 

transformação pontual no Bairro do Recife que se tem produzido nos últimos 

anos, se encontra alinhada com os quatro requisitos que garantem a condição 

de Urbanalização descrita por Munõz (2012):   

1º com a construção de uma imagem de sucesso nos sucessivos projetos de 

intervenção no centro do Recife, resultando em um produto que todos desejam 

consumir, através da imagem que seja síntese do sucesso da cidade;  

2º através de um avançado e eficiente sistema de segurança, desde o reforço 

no aparato policial até a instalação de vigilância eletrônica por câmeras nos 

trechos revitalizados. No waterfront do Bairro do Recife, o policiamento é eficaz 

mesmo em dias e horários com baixo fluxo de visitantes. Em espaços públicos 

com intervenções recentes, garantir uma sensação contínua de segurança é 

um requisito fundamental para atrair o público consumidor; 

 3º com a presença de usos e equipamentos que são utilizados em períodos 

específicos, ou seja, não há uma utilização ininterrupta do espaço;  

4º a partir da utilização dos espaços públicos de forma controlada e 

homogênea, como um parque de diversão que possa ser facilmente vigiado e 

controlado. 

Nesse sentido, retomando a indagação de Francesc Muñoz: De quantas 

formas é possível se fazer ‘’urbanal’’? No caso específico do Projeto Porto 

Novo Recife, vemos como o modelo de planejamento e gestão encontram-se 

alinhados a exemplos já mencionados de outras grandes cidades, como 

através da forma descentralizada de ‘’empresariamento urbano’’ no caso 

Londrino nas Docklands, ou através da exploração da frente de água com 

projetos enobrecidos para turistas e visitantes temporários, presente no caso 
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de Puerto Madero em Buenos Aires e na área costeira de Moll de la fusta em 

Barcelona.  

O cenário atual do Bairro do Recife, apesar de ser condicionado por fatores 

culturais, econômicos e políticos particulares, tende a resultar na redução das 

especificidades locais, a partir de um modo de conceber a cidade que 

vislumbra reproduzir padrões espaciais reincidentes em propostas pretéritas. É 

como se aos poucos a legibilidade do espaço fosse sendo banalizada pela 

similaridade com experiências constantemente simuladas em outros lugares. 

Durante a fase de concepção do Projeto Porto Novo Recife, a participação do 

NTOU enquanto instituição governamental, demonstra inicialmente um 

posicionamento de liderança do estado nos processos decisórios e de 

implementação da proposta, além de inaugurar um modelo de articulação do 

governo junto a Universidade Federal de Pernambuco, considerando a 

participação de profissionais e estudantes de arquitetura junto a equipe 

responsável. Conquanto, a contribuição do NTOU demonstrou-se limitada, sem 

ter uma articulação permanente junto ao setor privado, e sem autonomia nas 

decisões finais durante a fase executiva do projeto, resultando em alterações 

consideráveis na proposta inicial desenvolvida pelo órgão. Essa condição 

despertara preocupação do coordenador técnico Zeca Brandão, que acredita 

que possa ter interferido na qualidade final da proposta, como na relação dos 

espaços privados com os públicos, sabido que o setor privado responsável pela 

gestão do empreendimento visa prioritariamente o êxito financeiro.  

Do ponto de vista social, devem-se considerar algumas perdas, pensando em 

uma cidade que espacialmente integre e seja acessível27. A concessão do uso 

da área revitalizada resultou em um projeto funcionalmente especializado, com 

pouca mescla de atividades. O uso residencial, por exemplo, é completamente 

desconsiderado e os habitantes locais (comunidade do Pilar) são 

reiteradamente invisibilizados dentro do processo de requalificação. Por outro 

lado, é vigoroso o esforço para acentuar a conectividade, não apenas para se 

adentrar a ilha, mas principalmente no processo de indução do transeunte na 

                                                           
27

 O sentido de ‘’acessibilidade’’ tratado aqui não remete meramente a questões físicas, de 
permitir ou não a entrada de diferentes usuários em uma determinada área. O conceito remete 
uma relação em que o usuário simbolicamente possa ter acesso não apenas a espaço público, 
mas a seus usos. Segundo Serpa (2007), no caso do parque La Villette em Paris, foi 
identificado que o simples acesso não garante a sua apropriação, é necessário que os usos 
estejam adequados aos diferentes padrões culturais. 
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direção da ‘’nova’’ frente marítima. E nesse sentido, cabe destacar o projeto da 

transformação da Avenida Rio Branco em um grande ‘’Boulevard’’, levando o 

visitante da ponte Buarque de Macedo até a Praça do Marco zero. É como se 

os espaços revitalizados fossem sendo conectados, deixando, à margem, as 

porções do território que não sejam atrativas ao mercado turístico. 

Parece lícito concluir nesse momento, que o modelo urbanístico assumido, 

trouxe impactos não apenas na dinâmica interna do Bairro do Recife, de modo 

simbiótico, as transformações ocorridas principalmente com o Projeto Porto 

Novo Recife, despertaram o interesse da especulação imobiliária voltada a 

habitação de alto padrão, que têm ocupado a região central da cidade e 

inevitavelmente tornando o preço do solo bastante valorizado. A configuração 

que tem assumido o centro antigo da cidade, apresenta o Bairro do Recife 

como uma ilha, especializando-se em polo de serviços e lazer, dando o suporte 

necessário para os empreendimentos de alto padrão que surgem no entorno  

das Rua da Aurora, Avenida Cruz Cabugá e Cais de Santa Rita.  

Segundo Brandão (2012), o desenho técnico arquitetônico não é suficiente 

para garantir o bom uso do espaço, ele sozinho não tem essa força. Mas ele é 

determinante para ajudar ou atrapalhar no processo de democratização do 

espaço público. Nesse sentido, é fácil recordar vários exemplos similares, que 

do ponto de vista da coesão social não foram exitosos, mesmo possuindo uma 

boa solução do ponto de vista do desenho urbano. Temos constatado com as 

essas experiências recentes, que o cuidado com a dimensão local tem papel 

fundamental no resultado das intervenções, o que se tem propagado como 

‘’modelo de êxito’’, normalmente está associado à produção de espaços 

destinados ao turismo internacional se sobrepondo as questões cotidianas. 

Um aspecto que nos parece importante para entender as diferenças de 

atuação da gestão pública frente ao planejamento das cidades, diz respeito ao 

nível de estruturação que se encontram as instituições públicas de cada 

localidade. No exemplo específico do Brasil, a fragilidade dessas instituições 

corrobora para uma ineficácia dos instrumentos urbanísticos, como as 

Operações urbanas consorciadas e as Parcerias público-privadas na tomada 

de decisões, e consequentemente resultando em formas urbanas segregadas.  
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Tecido urbano na cidade do Recife e importância dos rios em sua estruturação. Fonte: Incit/ Parque Capibaribe 
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‘’Como fenômeno real, a cidade é espaço arquitetônico de tamanho generoso, 
tecida em várias dimensões físicas e que se mostra como uma totalidade 
formada de outras totalidades, em articulações cambiantes, fazendo com que 
sua lei de organização não seja nem única, nem perene, mas um conjunto 
onde cada edifício, árvore, praça, rua ou acidente geográfico seja parte definida 
em suas características e relacionada às demais e ao todo, segundo certa 
ordem que repetimos, é passageira. ’’ (KOHLSDORF, 1996.). 
 
 

CAPÍTULO 3 
A FORMA DO WATERFRONT:  

 
 

3.1 
 DIFERENTES ABORDAGENS DA FORMA URBANA 

 
 

É bem verdade, que no estudo da morfologia urbana haja um consenso de que 

o cerne da questão trate do estudo do meio físico da forma urbana. Todavia, 

não há, de fato, entre os pesquisadores dessa área a mesma asserção quanto 

há como essas formas urbanas devam ser estudadas. É uma condição de 

complexidade que resulta da diversidade de formulações teóricas que têm 

estruturado esse campo desde a sua origem. 

Desde o surgimento do campo da morfologia urbana, no princípio do século 

XX, com a contribuição das três principais escolas (a inglesa, italiana e 

francesa), representadas pelo geografo alemão M.R.G Conzen; pelos 

arquitetos Savério Muratori; e pela ligação entre os arquitetos Philippe Panerai 

e Jean Castex com o sociólogo Jean Charles de Paule, respectivamente,  é 

reconhecido a sua interdisciplinaridade diante dos diversos aspectos que 

cercam a forma urbana, sendo portanto, uma condição intrínseca aos estudos 

da morfologia urbana.  

É um campo que supõe, por um lado, conhecer a configuração física 
do espaço, com os seus edifícios e espaços vazios, com as suas 
infraestruturas e usos do solo, com seus elementos identificadores e 
sua carga simbólica. Trata-se de elementos profundamente 
imbricados e inter-relacionados, embora com diferentes graus de 
estabilidade. E isso leva a uma reflexão sobre as forças sociais, 
econômicas, culturais e políticas que influenciam em sua 
configuração e transformação (CAPEL, 2002, p.20). 
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Estudando a conformação das cidades, e reconhecendo a possibilidade de sua 

análise a partir da forma física, deve-se destacar ainda a necessidade de se 

estudar os elementos que a compõem. De acordo com Rego e Meneguetti 

(2011), a princípio, o que chama atenção no desenho de uma cidade é sua 

tessitura, a trama dos seus elementos, o que os urbanistas italianos 

denominam de tecido. Para esses autores, o tecido urbano seria configurado 

pelo sistema viário, pelo padrão do parcelamento do solo, pela aglomeração e 

pelo isolamento das edificações assim como pelos seus espaços livres. Em 

outras palavras, o tecido da cidade é dado pelas edificações, ruas, quadras e 

lotes, parques, praças e monumentos, nos seus mais variados arranjos. Nesse 

sentido Conzen (2008), chama atenção para três aspectos importantes do 

tecido urbano como parte da imagem da cidade: em primeiro lugar, possui 

utilidade prática ao prover orientação; ele também possui valor ao orientar as 

referências da cidade através do tempo; e por último, possui um valor estético 

ao configurar referências de orientação e reconhecimento dos lugares. 

Do mesmo modo, segundo Lamas (1993), a forma da cidade define-se pela 

distribuição dos seus elementos primários e estruturantes (bairros, grandes 

estruturas viárias e os grandes espaços verdes). Mas diante da necessidade de 

articular os diferentes níveis de produção do espaço e estabelecer categorias 

que permitam sistematizar esse conhecimento, o autor identifica elementos 

morfológicos que estruturam a forma urbana: O solo, os edifícios, o lote, o 

quarteirão, a fachada, o logradouro, o traçado da rua, a praça, o monumento, 

os elementos de vegetação e o mobiliário urbano. 

Feitas essas considerações preliminares, acerca das diferentes perspectivas 

da morfologia urbana, percebemos uma base teórica convergente, que atesta a 

possibilidade de apreensão da cidade a partir de sua forma física. Segundo 

Moudon (1997, p.45), em seu nível mais elementar, a análise morfológica é 

baseada em três princípios: 

1. A forma urbana é definida por três elementos físicos fundamentais: edifícios 

e os espaços abertos relacionados com estes, parcelas ou lotes, e ruas.  
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2. A forma urbana pode ser compreendida em diferentes níveis de resolução. 

Normalmente, reconhecem-se quatro níveis, que correspondem ao 

edifício/parcela, à rua/quarteirão, à cidade, e à região.  

3. A forma urbana só pode ser compreendida na sua dimensão histórica uma 

vez que seus elementos sofrem contínua transformação e substituição.  

Para esse autor, a forma, a resolução e o tempo constituem os três 

componentes fundamentais da investigação em morfologia urbana, estando 

presente em todos os estudos, independente do campo disciplinar ou do 

contexto histórico. 

Na década de 1980, um novo enfoque foi assumido para o estudo das formas 

urbanas, a abordagem matemática foi então adotada como método para 

analisar as configurações espaciais da cidade. A partir da publicação do 

prestigiado livro: The social logic of space (A lógica social do espaço), de 

autoria de Bill Hillier e Julienne Hanson, esse enfoque ganha notoriedade nos 

estudos urbanos, o livro traz como questão central a conexão entre vida social 

e as estruturas urbanas. O principal objetivo era poder quantificar dados para 

calcular a probabilidade de deslocamento das pessoas nas diferentes regiões 

da cidade. (GEHL e SVARRE, 2018). 

Foi nessa conjuntura que Hillier inaugurou a sintaxe espacial como campo 

teórico para estudar a vida urbana, mas somente nos últimos anos do século 

xx, com o desenvolvimento dos programas de computadores, que a sintaxe 

espacial pode ser aplicada na prática. Apesar de a sintaxe espacial estar 

dependente da computação para processar dados sobre o deslocamento dos 

usuários e a frequência desses movimentos, os princípios norteadores (a 

teoria) estão baseados em dados de observação diretos do comportamento 

humano. Todavia, mesmo buscando relacionar vida e forma urbana, a sintaxe é 

frequentemente contestada por se afastar dos estudos tradicionais, que 

priorizam uma abordagem mais próxima da cidade, no nível da perspectiva do 

usuário. 

No contexto brasileiro, ao descrever a cidade de Brasília como um ‘’espaço de 

exceção’’, Frederico de Holanda (2002), aponta para o caráter simbólico do seu 

uso, onde os rituais cívicos no uso dos seus edifícios se expandem para 
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configuração do espaço público e consequentemente repercutem socialmente. 

Como resultado o autor aponta para o próprio desenho urbano sendo 

determinante para fomentar uma segregação socioespacial.  No caso 

específico de Brasília, sua implantação partiu do pressuposto que a expansão 

se faria através de cidades satélites, e não de uma ocupação gradativa das 

áreas contíguas ao núcleo original.  

Como procedimento metodológico, Holanda acrescenta o uso da sintaxe 

espacial, onde o tecido urbano enquanto um sistema que relaciona as 

diferentes partes da cidade, permitindo uma maior ou menor ‘’medida de 

integração’’, ou seja, sendo mais acessível ao garantir um número reduzido de 

linhas intervenientes para transitar em determinado trecho da cidade. Através 

desse grau de integração entre os eixos urbanos, torna-se possível definir 

fisicamente o que o autor denomina como ‘’centro morfológico da cidade’’.28   

Contemporaneamente, o grupo ‘’Urbanidades’’ coordenado pelos arquitetos 

Renato Saboya e Vinicius Netto, também busca discutir a interação entre forma 

urbana e os padrões socioespaciais. Essa relação é explorada considerando 

uma escala menor de cidade, onde a dinâmica urbana e sua vitalidade 

estariam diretamente atreladas a forma. A garantia dessa vitalidade dependeria 

de fatores como a tipologia edílica, a acessibilidade aos espaços e edifícios 

assim como da densidade de usos e pessoas nos espaços públicos. Esses 

autores consideram as características arquitetônicas incidindo de forma 

determinante no espaço público e na presença de usuários, são os ‘’efeitos 

sociais da arquitetura’’. 

Essa forma de abordagem transpassa nossa pesquisa ao trazer a importância 

do tipo arquitetônico para vitalidade dos espaços urbanos. Em trabalho recente 

idealizado pela Urbana rede de pesquisa sob coordenação de Vinicius Netto, 

esse ‘’efeito social da arquitetura’’ foi demonstrado através de estudos 

realizados na cidade do Rio de Janeiro, onde a tipologia e as características 

formais do edifício acabam sendo determinantes na dinâmica da rua. Esses 

                                                           
28

 A centralidade nesse contexto, abrange questões de acessibilidade de ordem topológica, não 
correspondendo a um acesso ‘’real’’, ou seja, uma distância métrica. 
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estudos resultaram no curta-metragem: arquitetura e o ballet da rua29, 

enfatizando a interface entre o plano do edifício em seu nível térreo como 

chave para garantir a presença dos pedestres nas calçadas.  

Kohlsdorf (1996), traz uma contribuição relevante para essa discussão, ao 

relacionar os mecanismos cognitivos com a apreensão da forma física da 

cidade. Nesse sentido, a autora apresenta três vertentes que observam o 

desempenho morfológico dos lugares, considerando diferentes tipos de 

aspirações. A primeira vertente avalia a forma a partir das expectativas 

estéticas dos grupos sociais; na segunda vertente é avaliada a forma 

considerando as expectativas psicossociais, ou seja, expectativas emocionais 

em relação à configuração dos lugares, e pôr fim, a terceira vertente avalia a 

forma urbana por sua resposta às expectativas de informação, sendo uma 

abordagem do espaço como estrutura de signos se identificando com a 

formação social da imagem do espaço. 

Certamente, o êxito do trabalho de Maria Elaine Kohlsdorf, está no modo como 

essa autora articula a percepção dos lugares que configuram a cidade, como 

um procedimento para entender a forma urbana. Considerando questões 

ligadas a assimilação, a adaptação, a imitação e a identificação, que se 

estabelecem como elos entre o indivíduo e o meio. Logo, a análise formal dos 

espaços urbanos, em termos da identificação e orientação dos indivíduos, 

intenta uma análise a partir dos elementos que visualmente são relevantes. É 

aqui que a autora estabelece a percepção a partir da ‘’técnica de análise 

sequencial’’, cujo objetivo é representar a passagem progressiva do visto para 

o percebido.  

Dentro do urbanismo contemporâneo, vemos novas perspectivas no campo da 

morfologia urbana, acrescentando um viés antropológico, que está para além 

de uma definição tradicional que estuda formas e estruturas da cidade, 

percebe-se uma preocupação recente com o espaço público e 

consequentemente com os processos de apropriação. (SANTOS e VOGEL, 

1985). Em seu livro: ‘’Morfologia urbana e desenho urbano’’, Lamas (1993), 

                                                           
29

 O curta: arquitetura e o ballet da rua é uma produção idealizada e concebida pela Urbana 
rede de pesquisa em 2015, com financiamento da Universidade Federal Fluminense e o 
conselho de arquitetura e urbanismo do Rio de Janeiro.  
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defende a necessidade de ampliar o conhecimento dos processos de formação 

das cidades como base da atividade projetual. Para esses autores, a forma 

física do espaço – a sua materialidade – é uma realidade na qual um número 

de fatores emerge, entendendo as condições socioeconômicas da produção do 

espaço.   

Dentro da abordagem que assumimos nesse trabalho, foi coerente recorrer a 

uma ideia de forma utilizada na geografia, que relaciona a forma urbana, indo 

além da simples observação de aspectos visuais imediatos. Segundo Miyazaki 

(2013, p.29), o estudo das formas na geografia tem suas bases na análise da 

paisagem, que mesmo se restringindo a descrição do visível, num primeiro 

momento, mostrou-se necessário compreender, posteriormente as dinâmicas e 

processos que levaram a configuração da forma em questão.  

Nesse trabalho buscamos superar uma perspectiva restrita do conceito de 

forma, que para Holanda (2000), ao tratar da forma urbana ou do espaço 

urbano, remete-se necessariamente a abordagem dos processos de 

organização social na cidade a partir das características que a configuram. 

Sabido que a definição de forma circunscrita aos seus limites exterior é 

superada a partir do momento em que o termo vem acompanhado da 

adjetivação ‘’urbano’’, que traz consigo vários elementos atrelados ao processo 

de globalização. 

Nessa perspectiva, segundo (Maiyazaki, 2013 apud Roncayolo, 1990, p.90), a 

morfologia urbana como ponto de partida para análise da cidade, deve ser 

contemplada com a perspectiva da produção do espaço, para que se 

contemplem as diferentes funções urbanas, relacionando-as com as formas a 

elas atreladas. É essa condição multidisciplinar que cerca o estudo da forma 

urbana, que nos parece relevante para entender não apenas a dinâmica do 

espaço público, mas entendendo que a dimensão de interface com o edifício, 

assim como os usos a eles atribuídos, influenciando-se mutuamente. 
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3.2 
 O TERRITÓRIO HOJE: ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 
 

Nesse ponto do trabalho, será apresentada uma leitura do território a partir de 

iconografias e cartografia, abordando aspectos formais, ambientais e da 

legislação incidente ao trecho do waterfront do Bairro do Recife. Por fim, com 

base no que foi apresentado, buscamos entender como essas características 

repercutem na revitalização do trecho analisado e na atual dinâmica urbana. 

Com o intuito de entender as relações entre usuário e espaço, é importante 

pensar no conceito de território. Um conceito que originalmente supõe um 

estado fundamentado no direito, considerando questões legais de jurisdição e 

demarcação de poder, ou seja, o espaço como expressão legal do estado na 

qual se organiza as relações humanas (ARROYO, 2007). 

Nesse sentido, vemos os estudos iniciais sobre o território voltados para 

questões de controle físico e simbólico de determinada área, a partir de uma 

escala de controle nacional. Nas últimas décadas, os estudos no campo 

geográfico passaram a abordar o conceito de território atrelado a uma 

pluralidade de formas de associação entre pessoas e espaços. Essas novas 

interpretações do território permitem uma visualização da cidade em disputa, 

dividida entre poder público e grupos organizados. (VALVERDE, 2006, p.120). 

Do mesmo modo, Souza (1995), dialoga com nossa pesquisa ao acrescentar 

uma interpretação da noção de território em que a cidade é entendida como 

espaço de constante disputa, e nesse modo é constituída e delimitada a partir 

de relações de poder.  Esse entendimento permite a compreensão do território 

como lugar que se pode estabelecer um domínio por determinado grupo, e a 

partir desse domínio, controlar e influenciar o comportamento dos outros. 

Quando observamos a atuação desses grupos, na medida em que disputam 

determinado espaço, é importante pensar nas sobreposições, visto que grupos 

ou indivíduos distintos acabam alternando suas ações nesses territórios, e 

muitas vezes acabam gerando fronteiras. Para Valverde (2004, 0.121), nesses 

territórios as fronteiras tanto no nível simbólico como no concreto comunicam 

uma posse ou exclusão, suas dinâmicas geram movimentos que surgem e 

desaparecem, se expandem e se retraem e se organizam segundo hierarquias. 
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Desse modo, essa pesquisa busca evidenciar as questões preponderantes 

para determinar o funcionamento da dinâmica urbana no território analisado. 

São observados aspectos da legislação vigente e dos edifícios com 

reconhecido valor patrimonial; são evidenciados os principais eixos viários e 

como se comportam as redes de circulação no entorno imediato ao projeto e na 

região central do Recife; além do trecho revitalizado do waterfront 

apresentamos os principais espaços livres de permanência, e por fim, fazemos 

a identificação dos espaços com grande impacto para dinâmica urbana do 

Bairro do Recife.  

3.2.1  
ASPECTOS LEGAIS E PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Os armazéns revitalizados durante o Projeto Porto Novo Recife encontram-se 

dentro da área de intervenção controlada e áreas de proteção ambiental, 

exigindo análise especial para aprovação de projetos. O trecho analisado está 

inserido dentro da ZEPH 0930 – correspondente ao sítio histórico do Bairro do 

Recife, com seus limites descritos na lei de uso e ocupação do solo aprovado 

por lei nº 16.176, sendo composto por 3 setores bem definidos: O setor 1 de 

intervenção controlada 1 e 2 – SIC e o setor portuário; o setor 2 de Renovação 

– SR e o setor de consolidação urbana – SCU, referente ao trecho institucional 

localizado no Cais do Apolo. 

Quanto ao patrimônio construído presente na área, vale destacar alguns 

imóveis tombados pelo IPHAN a nível estadual e federal: Igreja Madre de 

Deus, Igreja Nossa senhora do Pilar, Forte de São João Batista do Brum, a 

Estação do Brum, a Torre Malakoff e o teatro Apolo e o Edifício Chanteclair. 

Além destes, é merecido o reconhecimento para o valor patrimonial de edifícios 

como a Sinagoga Kahal Zur Israel, primeira construída nas Américas. O 

tombamento desses imóveis acaba acentuando seu valor e garantindo um 

processo de preservação mais regular, o que explica o bom estado de 

conservação da maioria desses edifícios, diferente da atenção dada aos 

                                                           
30

 Segundo a Lei de uso e ocupação do solo do Recife, considera-se a ZEPH- Zonas especiais 
de preservação do Patrimônio histórico e cultural, relativo a áreas formadas por sítios e ruínas 
de relevante expressão arquitetônica, histórica, cultural e paisagística. 
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demais imóveis que costumam ficar visibilizados aos olhos do poder público e 

investidores privados.  

Do ponto de vista da preservação e reabilitação31 dos edifícios, é importante 

destacar a iniciativa desencadeada pelas empresas do Porto Digital, que 

estabeleceu enquanto diretriz a revitalização do espaço urbano e edificado do 

Recife antigo, simultaneamente ao desenvolvimento do setor de Tecnologia e 

informação. Em parceria com o governo municipal que concede isenção fiscal 

as empresas que se instalam no Bairro, a recuperação dos imóveis têm 

contribuído para preservação do patrimônio construído, ao mesmo tempo em 

que traz mais vitalidade ao espaço urbano. 

Os investimentos que vêm sendo empreendidos para conservação e 

recuperações do Bairro do Recife são em grande parte, decorrentes do 

tombamento do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do antigo 

Bairro do Recife realizado pelo IPHAN em 1998. A poligonal que define os 

limites da área do tombamento corresponde a um dos trechos mais antigos da 

cidade, constituindo o núcleo original e marco zero da cidade. 

Coincidentemente foi esse setor o mais alterado durante as transformações 

promovidas na grande reforma urbana do início do século XX, alterando muito 

de suas características arquitetônicas e urbanísticas. Segundo Leite (2007, 

p.80), o tombamento legitimou a história da evolução urbana do bairro, ao 

atribuir caráter ‘’simultâneo’’ a sua estrutura urbana (...) O bairro é para o 

IPHAN, vestígio de um Brasil holandês, exemplo da Paris de Haussmann e 

representa a arquitetura moderna contemporânea. 

Para Leite (2007), esse processo de tombamento, destoou da maioria das 

justificativas de tombamento de cidades históricas brasileiras, que costumam 

ressaltar a permanência de um determinado estilo ou característica. No caso 

do Recife, o valor que estava sendo ressaltado era o das transformações 

urbanas e alterações estilísticas.  

 

                                                           
31

  Muito difundido nas teorias de conservação contemporânea, o termo reabilitação utilizado 
aqui, consiste em possibilitar um uso eficiente e compatível do edifício, através de alterações 
e/ou acréscimos, salvaguardando o valor histórico, cultural e arquitetônico.  
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3.2.2. 
MOBILIDADE URBANA E CONEXÃO VIÁRIA. 

 

Apesar de estar situado em uma ilha, e fisicamente ter seu acesso limitado por 

4 pontes, o Bairro do Recife é hoje um trecho bastante acessível na cidade, 

principalmente considerando a boa oferta de transporte público que garante o 

acesso a esse território. No entorno imediato, próximo a ponte 12 de setembro, 

está situado o terminal de passageiros do Cais de Santa Rita, que além de 

receber linhas que interligam toda a cidade, também funciona como destino 

final para usuários que residem em várias cidades na região metropolitana. 

Os grandes fluxos de usuários que acessam a ilha do Recife, partem 

basicamente de dois pontos. Ao Sul, pelo trecho que vêm das Avenidas Cais 

José Estelita e Avenida Sul, e dos usuários que vêm da zona norte e da região 

central da cidade passando pela Praça da República e acessando a ponte 

Buarque de Macedo. As demais pontes: do Limoeiro e Buarque de Macedo são 

utilizadas apenas por quem está deixando o bairro. 

Apesar do grande número de passageiros e das mais de 25 linhas de ônibus 

que adentram no Bairro do Recife, principalmente durante a semana, prevalece 

o deslocamento interno no bairro através de automóveis, fato esse corroborado 

pelo número excessivo de veículos estacionados. O bairro possui hoje, grandes 

‘’bolsões’’ de estacionamento privados, o estacionamento do shopping Paço 

alfândega, o edifício garagem dos armazéns do porto e ao norte da ilha o pátio 

de estacionamento da prefeitura do Recife. Além de vazios urbanos e edifícios 

subutilizados que também funcionam como estacionamento. Mas a demanda é 

sempre maior que as vagas privadas, levando os motoristas a ocupar diversas 

ruas do bairro como estacionamento, o que de certo modo, tende a criar uma 

poluição visual dificultando a leitura do patrimônio cultural existente. 

No entorno do projeto de estudo, dentro do chamado centro expandido do 

Recife, cabe destacar o plano de mobilidade do Recife, que vem sendo 

desenvolvido pelo ICSP, que vem tratando de diretrizes para expansão do 

sistema de média e alta capacidade, com destaque para implantação do 

corredor da Avenida Norte. O modelo do plano tem como referência o conceito 

de desenvolvimento urbano orientado ao transporte sustentável (DOTS). 
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3.2.3 

ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS DE PERMANÊNCIA 
 

Definidos como espaço ao ar livre, destinados a todo tipo de utilização que se 

relacione a: caminhadas, descanso, passeios, práticas esportivas, e em geral, 

com recreação e entretenimento em horários de ócio. (BUCCHERI-FILHO; 

NUCCI, p.2006). Segundo Carneiro e Mesquita, os espaços públicos podem 

ser classificados em diferentes categorias: de acordo com a propriedade 

(público ou privado) e com sua função (circulação ou permanência). São 

espaços que devem estar abertos a população em geral, sob condições pré-

estabelecidas pelo poder público. 

Em investigação desenvolvida no Recife no final dos anos 1990, Sá Carneiro e 

Mesquita (2000), realizaram um estudo sobre os principais tipos de espaços 

públicos da cidade, sendo identificados 3 ‘’linhas de força’’ na paisagem: O Rio 

Capibaribe, as áreas litorâneas e os trechos remanescentes de Mata Atlântica, 

o que apenas ratifica a força que o elemento água possui, enquanto elemento 

estruturador da forma urbana da cidade. 

De um modo geral, os espaços públicos assumem um papel fundamental na 

relação entre organizar e orientar a cidade, nesse sentido entendemos os 

espaços púbicos como principais estruturadores de uma imagem da cidade 

clara e organizada, já que, no dizer de Lynch, cada indivíduo cria e assume sua 

própria imagem da cidade, e para que exista um consenso e uma imagem 

coletiva da cidade, a que interessa aos planejadores para criar ambientes 

urbanos apropriados, é necessário que o espaço produza imagens mentais 

públicas as quais são criadas através do reconhecimento dos indivíduos no 

espaço urbano. 

No contexto do Recife, reconhecendo a água como elemento estruturante da 

realidade social, nos seus vários níveis – económico, social, urbanístico, 

ambiental, cultural e simbólico, que a consideramos como espaço público. A 

partir da análise em campo, vemos que a relação com esse espaço não se 

limita a contemplação, no waterfront do Bairro do Recife vê-se a retomada do 

espaço público a partir de diversas formas e por diversos atores. 
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3.2.4 

A PREDOMINÂNCIA DOS USOS 
 
 

Ao analisar os usos predominantes no Bairro do Recife (ver mapa xx), é nítida 

a forma como a distribuição desses usos acabou resultando em espaços 

homogêneos com funções claras. Essa organização se deve em parte das 

orientações normativas instituídas pelo poder público desde o início dos anos 

1990, com o Plano de Revitalização do Bairro do Recife e a criação dos ‘’polos 

de atividade’’. Somado a essas questões legais, a presença do Porto do Recife, 

desde a sua origem, possui um papel determinante na disposição desses usos. 

Inicialmente, a empresa Porto do Recife S/A possuía aproximadamente metade 

do território da ilha do Bairro do Recife, estando concentrado prioritariamente 

na porção norte e prolongando-se pelo waterfront até os limites no setor sul. No 

entorno dessa área, grande parte dos usos estavam ligados às atividades 

portuárias, principalmente com o armazenamento de produtos. Durante a 

última década, o trecho que encontrava-se subutilizado foi colocado à 

disposição para revitalização e atualmente abriga os equipamentos propostos 

no Projeto Porto Novo Recife.  

No centro da ilha junto aos limites da área portuária, encontra-se a comunidade 

do Pilar, que apesar de fisicamente invisibilizada, mantém uma função 

fundamental para garantir a vitalidade urbana dentro do bairro, uma vez que 

concentra praticamente todos os residentes dessa área.  Esse trecho é 

caracterizado principalmente por antigas instalações portuárias subutilizadas e 

habitações precárias, do mesmo modo que pela ausência de boa infraestrutura 

como rede de esgoto e fornecimento de energia elétrica.  

Na região mais ao sul da ilha, o trecho que abrange a poligonal de tombamento 

do Bairro do Recife, seja talvez a região com usos mais diversos, possuindo 

principalmente serviços e comércio como também atividades ligadas ao 

entretenimento e empresas vinculadas ao Porto Digital. Essa diversidade de 

usos repercute em uma dinâmica urbana mais ativa e com maio incidência de 

usuários presentes na rua. Todavia devido a ausência de residências nesse 

trecho acaba causando um esvaziamento no período noturno e nos finais de 

semana. 
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É importante destacar nesse trecho, a presença do complexo comercial do 

Paço Alfândega, composto pelo shopping, pelo edifício da livraria cultura além 

do edifício garagem e a casa de eventos Paço Alfândega. Apesar de 

concentrarem atividades com pouca ou nenhuma integração com a rua esse 

equipamento se consolidou como estratégico para o funcionamento do Bairro 

do Recife. O seu uso comercial potencializa a atração de visitantes a ilha além 

de propiciar postos de empregos diretos e indiretos. 

Desde a implantação do Porto Digital, no início dos anos 2000, houve uma 

espécie de ‘’revolução’’ na dinâmica do Bairro do Recife. Com usos ligados 

principalmente a tecnologia da informação e comunicação às empresas que 

participam dessa organização acabam utilizando como sede, edifícios 

subutilizados situados na ilha do Recife. O que além garantir a presença quase 

contínua de usuários promove a revitalização e conservação do patrimônio 

edificado. Hoje o Porto Digital conta com empresas que dão suporte para o 

desenvolvimento e crescimento de empresas associadas e os 

microempreendedores: as mais representativos são o Núcleo de gestão de 

pessoas e desenvolvimento (NGPD), o CESAR e a incubadora C.A.I.S do porto 

(Centro Apolo de Integração e Suporte a Novos Empreendimentos de 

Tecnologia de Informação e Comunicação -TIC).  

Na porção oeste da ilha, voltado a bacia do Rio Beberibe, está concentrado o 

trecho voltado as atividades institucionais. Segundo a Lei 16.290 de 1997, essa 

porção bairro está inserida no Setor de Consolidação Urbana (SCU), possuindo 

parâmetros urbanísticos que permitem a organização espacial presente, com 

edifícios mais verticalizados destoando do gabarito tradicional do Bairro. Estão 

presentes nessa área: a Prefeitura municipal do Recife, o Tribunal Regional 

Federal, a Polícia Federal e o Tribunal Regional do Trabalho. São 

equipamentos que possuem um horário de funcionamento restrito e invariável, 

o que consequentemente cria horários sem nenhum uso em uma porção 

considerável do bairro. Com a ausência da interação entre o uso privado com a 

rua e consequentemente sem a presença de usuários, uma grande parcela da 

ilha do Recife se torna perigosa em determinados horários do dia. 
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3.3 

OS DISPOSITIVOS QUE COMPÕEM O WATERFRONT 
    

A leitura e compreensão do espaço público urbano possibilita examinar os 

elementos físicos que o constituem e desse modo entender sua influência nas 

formas de interação e de apropriação no espaço público. A orientação 

assumida nesse capítulo encontra subsídios na análise dos aspectos 

morfológicos, a partir da leitura dos aspectos físicos que configuram cada 

espaço, considerando desde as questões de conexão e mobilidade dentro do 

território estudado, como da própria identificação dos equipamentos urbanos 

que deram suporte para implantação do Projeto Porto Novo Recife. Como 

forma de apreensão das questões formais do espaço, adotamos a ferramenta 

do ‘’safari urbano’’ para apreensão do espaço público do waterfront, do mesmo 

modo, realizamos a análise das características físicas nesse espaço a partir da 

identificação dos dispositivos técnicos, segundo a definição adotada por 

Toussaint (2003): 

O termo DSTU - dispositivo técnico e espacial do urbano - foi 
originalmente uma designação aos objetos ‘’manufaturados’’ 
necessários a vida na cidade (...) agrupando no mesmo plano de 
observação todos os objetos necessários para a vida na cidade. 
Passeios, espaços públicos, áreas verdes, transportes, sistemas de 
sinalização, abastecimento, assim como sistemas informacionais de 
gestão do patrimônio e etc.’’ (TOUSSAINT, 2003, p.52). 

 

De acordo com Luc Brackelaire (1999), a ideia de ‘’dispositivo’’ está 

relacionada a fabricação, uma combinação de técnicas abstratas agrupadas 

para uma determinada tarefa que essa combinação visa precisamente 

determinar. Ou seja, os elementos ou artefatos fabricados não são meramente 

aleatórios ou funcionam apenas compondo o espaço público, normalmente são 

dotados de certa inventividade, que associamos a capacidade de proporcionar 

uma maior ou menor interação com o meio, e nesse sentido permitir ou não 

maior autonomia aos usuários ao praticar o espaço público. Segundo Toussaint 

(2003), esses dispositivos também tem a capacidade de ‘’corrigir’’ o efeito 

tecnocrata que os técnicos e planejadores urbanos imprimem ao regular a vida 

na cidade e consequentemente os comportamentos sociais (individual e 

coletivo). 
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Observando o contexto urbano e considerando a cidade como um arranjo de 

dispositivos técnicos e espaciais, Toussaint (2014, p107), reforça a 

necessidade de certa autonomia para os indivíduos, isto é, a existência de 

indivíduos que ao investirem sobre os dispositivos, escapariam da coerência de 

um ambiente social que é homogêneo, como uma condição necessária ao 

funcionamento efetivo do espaço público. Desse modo, a forma do espaço e 

dos elementos que o configuram  (mobiliários, estruturas, materiais) 

influenciando no modo que os usuários interagem e utilizam o espaço. 

É comum perceber no espaço público atual, que a condição criativa da 

inventividade geralmente está vinculada às atividades humanas consideradas 

informais.  Essa engenhosidade  que os dispositivos são investidos pelos 

praticantes é mais frequente quando existe alguma relação de pertencimento 

ou certo grau de interação com o ambiente. É uma relação verificada por 

exemplo em crianças, que percebem e experienciam a cidade sem certas 

‘’normas’’ estabelecidas pelos modos de conduta impostos socialmente. No 

caso de trechos da cidade que passam por intervenções urbanas  e 

refuncionalizam seus usos para atividades destinadas ao entretenimento, 

temos visto que o grau de interação com o meio, tende a ser inibido, 

considerando que muitas vezes o desenho urbano assume uma posição de 

criar ‘’espaços assépticos’’, desinteressantes e com pouca complexidade. 

3.4  
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

Convém ressaltar, que a ideia de cidade que orientou essa pesquisa, está 

fundamentada em uma concepção Lefebvriana (1968), que considera a cidade 

como a projeção da sociedade em um determinado terreno. Nesse sentido, é 

conveniente a avaliação da qualidade do espaço público urbano envolvendo 

não só a mediação das atitudes dos usuários em relação a componentes 

específicos, mas do próprio espaço sendo determinante para garantir a 

presença, ausência e os modos comportamentais. Segundo o modelo de 

avaliação proposto, é enfatizado o processo interativo e dinâmico da avaliação 

comportamental, bem como as características do espaço avaliado, 

considerando que ambos – indivíduos e envolvente – se moldam mutuamente. 
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Diante desse posicionamento, priorizamos uma abordagem qualitativa, que 

segundo Fernandes (2012, p18), depende fundamentalmente da análise das 

atitudes e comportamentos dos usuários do espaço urbano, isto é, a 

compreensão dos efeitos físico-espaciais sobre os indivíduos, ultrapassando a 

simples descrição do espaço nos seus aspectos formais.  

Ao longo do século XX, muitos estudiosos se dedicaram a definir quais os 

parâmetros ou as qualidades necessárias para se alcançar um espaço público 

de qualidade. Desde a década de 1960, o trabalho desenvolvido por Jan Gehl 

constitui uma das contribuições mais relevantes na busca por avaliar os 

espaços públicos. Influenciado por autores como Jane Jacobs (1961) e William 

Whyte (1980), ele reuniu uma série de critérios sintetizados em uma ferramenta 

intitulada de ‘’os 12 critérios de qualidade’’. A lista de critérios de qualidade foi 

desenvolvida com base em conhecimentos fundamentais sobre sentidos e 

necessidades humanas (...) sobre o que faz as pessoas se sentirem 

confortáveis e permanecerem no espaço público. (JAN GEHL, 2018, p.106) 

Intencionando a criação de um material simples e didático, sendo uma 

ferramenta de fácil utilização para pesquisadores e urbanistas, permitindo a 

comparação com outros espaços públicos, foi sendo definida uma lista com 

várias categorias, aonde alguns pontos foram redefinidos ou descartados, 

resultando nos ‘’12 critérios’’ fundamentais, estruturados a partir de 3 temas 

centrais: proteção, conforto e satisfação. 

Figura 37: critérios estabelecidos por Jan Gehl.  Fonte: Alterado pelo autor, 2018. 
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Diante dessa complexidade de condicionantes e critérios que influenciam o 

espaço público, salientando ainda para sua condição estruturadora na 

organização do tecido urbano, vê-se a variedade de opções possíveis para se 

avaliar a qualidade do espaço obedecendo a requisitos referentes a: conforto, 

segurança, variedade, articulação com as dimensões ambientais e históricas 

adjacentes e também aspectos ligados a significância e memória do lugar. São 

parâmetros que independente do viés teórico-metodológico adotado, devem 

colocar o indivíduo no centro da questão, considerando que o espaço público 

da cidade se concretiza enquanto lugar de representação social, a partir das 

manifestações e sociabilidades humanas. Identificamos então algumas 

abordagens contemporâneas convergentes a nossa pesquisa, que sugerem 

parâmetros utilizados para avaliação do espaço público urbano. 

O primeiro consiste em um método de avaliação da qualidade ambiental do 

espaço, desenvolvido por (MORA, 2009), e mais recentemente o modelo 

desenvolvido pela organização americana (PPS) que alinha o planejamento 

urbano a espaços com laços comunitários.  A construção metodológica 

desenvolvida por Maritza Mora em seu trabalho: “Indicadores de calidad de 

espacios públicos urbanos, para la vida ciudadana, en Ciudades Intermedias”, 

considera como instrumento fundamental de trabalho o estudo de campo, 

estando permanentemente associado com a pesquisa documental. Os 

parâmetros temáticos adotados por Mora para orientar a observação dizem 

respeito a: 1- enquadramento do equipamento e funcionalidade urbana; 2- 

imagem urbana (aspecto determinante para sensação de conforto estético e 

psicológico); 3 - componentes e mobiliário urbano (Refere-se ao conjunto de 

componentes simbólicos e utilitários; 4 - equipamentos socioculturais - Refere-

se à análise da existência do equipamento urbano para a cultura e a recreação 

e a sua incidência na qualidade ambiental urbana e 5 aspetos físico-naturais - 

O meio natural em que se insere a cidade é considerado um fator de 

excecional importância, pela sua incidência no grau de satisfação que sente o 

habitante urbano. 

Após a reunião dessas informações, a autora propõe um método analítico 

seguindo uma matriz para reconhecer a qualidade ambiental do espaço 

público, composta por necessidades básicas, que são quantificadas através de 
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algumas variáveis. Cada indicador será valorado consoante a sua importância, 

para assinalar o peso relativo dentro de cada variável. A pontuação máxima 

global repartida será de 100 pontos, equivalentes à presença de condições 

ideais de qualidade ambiental do espaço urbano para a vida sociocultural. 

Baseados no trabalho The street Life, desenvolvido por William Whyte  no início 

dos anos 1970, surge o método de Projeto para espaços público (Project for 

Public Spaces, PPS). Consiste em uma organização americana sem fins 

lucrativos que auxilia pessoas a ciarem e sustentarem espaços públicos que 

formam comunidades fortes. Esse grupo atua apoiado na estratégia de 

Placemaking32 para instigar as pessoas a reinventar os espaços públicos 

através de laços comunitários, reforçando a conexão entre pessoas e os locais 

que compartilham. A ênfase no processo está na participação cidadã durante a 

transformação do espaço. A presença do usuário nesse processo está descrito 

no primeiro dos princípios trazidos pelo PPS, para criação de ‘’bons lugares’’. É 

o princípio da ‘’COMUNIDADE’’. Os onze princípios definidos por esse grupo 

estão detalhados no manual: How to turn a Place Around33. 

Essa organização propõe um diagrama composto por quatro aspectos 

fundamentais para o sucesso de um espaço público, ou seja, quatro qualidades 

que a organização considerou determinante para concepção de bons espaços 

públicos: a sociabilidade; usos e atividades; conforto e imagem; acessos e 

ligações. Do mesmo modo, segundo Lopes (2016), os fatores determinantes 

para criação de um bom espaço público estão relacionados com as pessoas 

que utilizam o espaço, dando especial atenção a mulheres, crianças e idosos: 

atividades existentes que permitem uma maior interação social e por sua vez 

mais vida urbana e por fim, aspectos sensoriais e subjetivos nomeadamente: 

interação das pessoas através dos gestos. 

A metodologia proposta abrange diversos aspectos que devem ser observados 

no espaço público, uma vez, que interliga os usuários, as atividades, a 

conectividade, seu conforto e imagem. Estando focada nas características 

                                                           
32

 O Placemaking é um processo de planejamento, gestão e criação de espaços públicos 
priorizando os usuários, estimulando maiores interações e reforçando os laços comunitários. 
33

 Segundo Gehl (2018), o How to turn a Place Around, é um manual elaborado nos anos 2000, 
que detalha a abordagem e as ferramentas utilizadas pelo PPS. Podendo ser usado 
diretamente como modelo de verificação, tais com o auxilio de planilhas de registro. 
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qualitativas e sensoriais desses espaços, enquanto nos critérios estabelecidos 

por Jan Gehl, vemos uma abordagem mais centrada na preocupação com a 

escala humana. São sugeridos alguns requisitos obrigatórios para produção de 

um bom espaço público, indicando questões relevantes a serem observadas e 

constatadas em espaços bem-sucedidos: 

1. Elevada proporção de pessoas em grupo 

2. Proporção de mulheres superior à média geral, levando em consideração 

que mulheres costumam ser mais seletivas nos espaços que usam. 

3. Pessoas de diferentes idades indica que o lugar possui atividades variadas 

em diversos períodos do dia. 

4. Afeição, mediante a observação de gestos como sorrir, beijar, abraçar e 

cumprimentar. 

Numa abordagem mais sistemática da avaliação qualitativa, após a observação 

de milhares espaços pública em todo o mundo, o PPS concluiu que os mais 

bem-sucedidos correspondem àqueles que reúnem quatro qualidades chave: 

Acessibilidade; atividades; confortabilidade e sociabilidade. Após 

aprofundar esta informação, a PPS desenvolveu um Diagrama do Espaço (The 

Place Diagram) no sentido de fornecer uma ferramenta de orientação na 

avaliação de um espaço, como visto na (figura 38). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 38:  Indicação do (The Place Diagram)  

Fonte: desenvolvido pela organização norte-americana Project the public space (2012) 
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A partir desse modelo, deve-se imaginar que no centro da circunferência 

encontra-se um espaço/lugar específico que se pretende analisar, uma rua, 

uma praça, interseção, um parque, etc. Depois, procede-se a avaliação desse 

espaço seguindo a orientação de quatro critérios pré-estabelecidos e situados 

no segundo anel. No anel posterior, encontram-se vários aspectos intuitivos ou 

qualitativos que auxiliaram na análise do espaço público escolhido. E por 

último, no anel externo, encontram-se os aspectos quantitativos, que podem 

ser medidos a partir de uma contabilização ou levantamento estatístico. 

Esses métodos de avaliação do espaço público, já são desenvolvidos desde os 

anos 1960, ancorados em princípios teóricos investigados por estudiosos como 

Janes Jacobs, Whilliam Whyte e Jan Gehl, deram subsídios para explorar e 

ajustar a ferramenta do Safari Urbano utilizado durante esse trabalho. 

 

3.5  
APLICAÇÃO DO SAFARI URBANO 

 

O trabalho que originalmente foi desenvolvido a partir dos esforços 

multidisciplinares da prefeitura de Nova Iorque, envolvendo as Secretarias 

de Planejamento, Construção, Saúde e Transporte, faz parte de uma coleção 

de estudos e pesquisas que buscam relacionar a forma urbana e o ambiente 

construído a aspectos da saúde pública. A ferramenta sugere uma perspectiva 

de análise que possibilita experimentar e repensar o espaço público sob uma 

série de condicionantes que convergem para o usuário como centro da 

análise.  

O ponto de partida para o desenvolvimento dessa metodologia partiu do 

questionamento de como tornar as cidades mais saudáveis. Durante o evento 

da Fit cities, realizado na cidade de São Paulo em 2014, Skye Dunkan, uma 

das arquitetas responsáveis pelo Departamento de Desenvolvimento Urbano 

de Nova Iorque, alertou para como o planejamento das cidades desconsidera o 

pedestre e consequentemente contribui para agravar a condição de saúde da 

população. 

https://www.archdaily.com.br/br/tag/planejamento
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O conceito do Active design34, inaugurado em Nova Iorque, propõe pensar as 

calçadas como uma ‘’sala de estar’’, onde experienciamos a rua.  

Todavia, quando se considera a percepção do observador acerca dos 

elementos que configuram o espaço público, pode-se chegar a impressões 

variadas, dados os diferentes contextos e as questões culturais intrínsecas a 

cada observador, além dos condicionantes ambientais que influenciam no 

resultado (o tipo de cidade, seu clima, uso do entorno e o horário do dia). Foi 

nesse sentido, considerando as diversas experiências possíveis em uma 

calçada, que se estabeleceram parâmetros que pudessem servir de referência 

para sistematizar os resultados das diferentes experiências em uma calçada, a 

partir de alguns atributos que foram considerados essenciais para ativação das 

calçadas: 1.conectividade; 2.acessibilidade; 3.segurança; 4.diversidade; 

5.escala humana e 6.sustentabilidade/resiliência. 

Durante a abordagem junto ao espaço público, a metodologia considera a 

importância de três escalas de trabalho. São escalas que permitem uma 

aproximação do espaço público a partir de condicionantes e prioridades 

distintas. Como o Safari coloca o usuário no centro da análise, as duas 

primeiras escalas de trabalho funcionam como suporte para entender o 

contexto geral do território, só daí nos voltamos para análise no nível da 

calçada: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
34

 O Active Design é um movimento iniciado nos EUA que busca promover hábitos saudáveis e 
estilo de vida ativo a partir do desenho dos edifícios, cidades, políticas públicas nas áreas de 
planejamento, construção e saúde. As diretrizes defendidas pelo Active Design foram 
consagradas através da publicação do Active Design Guidelines, desenvolvido pelos 
Departamentos de Planejamento, Construção, Transporte e de Saúde da cidade de Nova 
Iorque. 

Figura 39: escalas de abordagem propostas pelo Safari urbano. Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

1 
Contexto da 
vizinhança 

3 
A sala da 
calçada 

2 
Tipologia 

da rua 
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ESCALA 1.  O CONTEXTO DA VIZINHANÇA 

 

Na primeira escala, trabalhamos o contexto de vizinhança, o entorno imediato 

da poligonal de estudo. Dentro do bairro, diferentes condições de calçada 

funcionam juntas para criar uma rede de pedestres abrangente, com caminhos 

e rotas conectando vários destinos. Embora as pessoas possam utilizar 

transporte público ou automóvel para os deslocamentos mais longos, decisões 

de uso do solo podem incentivar oportunidades e informar a hierarquia geral 

das ruas. 

Ao abordar a política de uso da terra, é importante considerar a origem da 

maioria das viagens a pé bem como seus destinos, que podem incluir um 

centro, uma escola, uma fileira de lojas locais ou restaurantes, um mercado ou 

um parque. Proporcionar às pessoas destinos para onde caminhar, bem como 

segurança, contínuo, e caminhos interessantes para viajar, pode ter um 

enorme impacto sobre decisão dos indivíduos de incorporar atividade física em 

suas vidas diárias. 

No exemplo da figura 40, trazemos um recorte junto ao trecho do Projeto Porto 

Novo Recife, indicando como a escala do entorno imediato é importante para 

determinar a integração entre diferentes espaços da cidade. A proximidade a 

equipamentos com diferentes usos e funções é determimante para tornar um 

espaço público atrativo. 

Uma questão importante a se considerar ao analisar essa escala diz respeito 

ao tempo e qualidade de deslocamento que o usuário precisará para alcançar 

esses outros equipamentos, ou se esse percurso irá exigir obrigatoriamente o 

uso do automóvel. No livro cidade para pessoas, Gehl (2010), indica que esse 

tempo de deslocamento aceitavel é fluido, entretanto grande parte dos 

pedestres considera como aceitavel percorrer uma distância de 500m. 

Segundo Gehl, essa distância considerada adequada e confortável para 

deslocamentos a pé normalmente é de 1km, e corresponde exatamente ao raio 

de influência do tecido urbano dos centros históricos medievais, que até hoje 

servem de referência de cidades com uma vida urbana dinâmica e agradável.  

No caso do Bairro do Recife, considerando o marco zero como centro radial 

(ver imagem xx) de 500m, é possível perceber que no seu entorno imediato o 

usuário estaria próximo a diversos equipamentos. Com exceção do uso 
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residencial (restrito a comunidade do Pilar), é possível em um curto intervalo de 

tempo (aproximadamente seis minutos ‘’a pé’’) se dirigir em direção a áreas de 

parque, edifícios residenciais, comércio, serviço, área institucional e espaços 

de lazer. 

 

Figura 40: equipamentos urbanos com influência na dinâmica urbana em um raio de 5km.  

Fonte: imagem elaborada pelo autor, 2018. 
 

 

ESCALA 2.  A TIPOLOGIA DA RUA 

 

Uma vez que entendemos o contexto maior que influencia a dinâmica do 

espaço público, podemos examinar o contexto imediato da própria rua. Cada 

cidade possui tipologias próprias de ruas, que difere dependendo de vários 

fatores: a localização dentro do tecido urbano, o uso da terra adjacente, a 

altura dos edifícios, a largura das ruas, a conformação gerada pela condição 

geográfica e assim por diante. Um dos fatores mais influentes que afetam a rua 

nesta escala é a presença e localização da parede da rua. Quando um edifício 

fica diretamente ou muito próximo do limite do lote, que define o trecho do 

passeio público, as especificações e características estéticas desempenham 
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um papel fundamental na formação da experiência do pedestre. Quando um 

edifício é recuado, no entanto, o design do espaço adjacente e objetos e 

atividades permitidas dentro dela também se tornam considerações essenciais. 

A proporção da altura da parede da rua para a largura total da direita será 

informar como a rua fica aberta ou fechada, dependendo de se a seção é alta e 

magra, contra baixa e larga. 

 

Figura 41: Seções indicando os usos no trecho do waterfront revitalizado. 
Fonte: produzido pelo autor, 2017. 
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EXEMPLO 1 – trecho do marco zero 

 

O perfil apresentado, demostra um padrão presente no contexto da Praça do 

(Marco zero da cidade). Fisicamente, a conformação atual em largo com escala 

monumental é resultado da útima reforma promovida no início dos anos 2000. 

O espaço possui dimensões de aproximadamente 100m de diâmetro, 

resultando no espaço livre público mais importante no Bairro do Recife, e 

consequentemente sendo o que recebe mais visitante. Apesar de não possuir 

elementos que criem uma ambiência de abrigo (envoltória), a relação com o 

uso dos edifícios de entorno e a proximidade com o waterfront, potencializam a 

permanência dos usuários. Esse ambiente entre os armazéns 11 e 12, é 

composto além da praça em formato circular, por um espaço que podemos 

chamar de transição, que funciona como um plinth, sendo o espaço imediato 

de conexão com andar térreo, é o contato direto entre o domínio público e o 

privado. No andar térreo, os usos ligados à atividade turística (bares, 

restaurantes e centro de artesanato), têm contribuído para dinamizar esse setor 

e atrair os visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: acesso lateral do armazém 12 (Bar – Seu Boteco) junto ao Marco zero.  
Fonte: imagem do autor, 2017. 

 

 

 

Trecho de recuo do lote 
Fachada frontal 

Trecho de transição 
Entre o lote e a praça. 
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EXEMPLO 2 – trecho do waterfront e Avenida Alfredo lisboa. 

 

O segundo perfil, apresenta o contexto da Avenida Alfredo Lisboa, e em um 

segundo momento a relação do armazém revitalizado com o waterfront. 

No primeiro caso temos duas calçadas bem distintas, próximo aos edifícios 

ecléticos (que possuem entre quatro e seis pavimentos, com média de 15m de 

altura) as calçadas são estreitas geralmente com 1,5m, possuindo obstáculos e 

sem seguir as normas de acessibilidade. As quadras possuem formas diversas 

com os lotes retangulares e compridos (típicos do tecido da cidade ‘’medieval’’) 

e os edifícios dispostos junto à linha do lote privado. São compostos por 

edifícios ecléticos de quatro a cinco pavimentos, ocupados por atividades 

diversas mais principalmente por serviços e atividades institucionais. Mesmo 

possuindo a fachada permeável com a presença de diversas esquadrias, o 

andar térreo é marcado por pouca interação com a calçada, em virtude da 

quantidade de edifícios subutilizados. O lado da calçada próximo aos 

armazéns, é caracterizado pela presença de uma faixa de estacionamento 

privado, entre os armazéns 14 e 10. A faixa do passeio público possui 4m de 

largura, que normalmente é somado ao recuo dos armazéns criando um 

aspecto de galeria, ampliando o percurso do pedestre (ver imagem 12).  

No trecho do passeio público do waterfront, vemos uma composição uniforme, 

caracteriada pelo recuo do edifício no lote possibilitando sua utilização 

estendendo o uso privado do edifício para rua. O lote possui um desnível de 

aproximadamente 1,5m acima do trecho público. O trecho da calçada possui 

11m de largura e é todo protegido por um guardacorpo metálico em toda sua 

extensão. Apesar do desnível entre o domínio público-privado, a utilização do 

térreo para ‘’fora’’ do edifício permite a interação com os transeuntes que 

percorrem o calçadão.  

Outro ponto positivo na relação entre os edifício com a rua, está na proporção 

entre o gabarito dos armazéns com a calçada, a reforma dos armazéns 

preservou as dimensões originais que permanecem com cerca de 12m de 

altura, e no nível térreo, o volume principal é recuado, criando um efeito de 

galeria, sendo a ‘’casca’’ do edifício aberta (permeável) e suas paredes 

substituídas por um pano de vidro, reforçando o contato com o uso exterior da 

calçada. 
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Figura 43: trecho do waterfront próximo ao armazém 12. Fonte: imagem do autor/ 2017. 

 

Figura 44: trecho públcio próximo a Av. Alfredo Lisboa. Fonte: imagem do autor. 2017. 
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ESCALA 3.  A ‘’SALA DA CALÇADA’’ 

 

Depois de uma compreensão sobre o contexto da vizinhança e dos lotes 

adjacentes, a próxima escala a considerar é a da calçada. Como mencionamos 

na introdução desse estudo, essa metodologia tem sido pensada 

principalmente na escala de percepção do pedestre, como um envelope 

tridimensional dentro do qual o pedestre se desloca no passeio público, 

definida por diferentes graus de permeabilidade e transparência que afetam a 

maneira como percebemos a cidade. É possível ‘’dissecar’’ a calçada em 

quatro planos, cada plano nos ajuda a lidar com a complexa interação de 

‘’jogadores’’, políticas e elementos físicos que moldam a experiência do 

pedestre na calçada. A separação dos planos é útil para investigar os detalhes 

de cada elemento, ao mesmo tempo em que também há muitas sobreposições. 

Nesse sentido, o pedestre nunca experimenta um plano único em isolamento: 

cada um desempenha um papel crítico no ambiente geral da sala de 

composição. 

Enquanto procedimento para apreensão dos elementos que compõem o 

espaço público, propor a decomposição da imagem gerada pela perspectiva do 

pedestre contribuiu para aprimorar a leitura do espaço através de uma escala 

que muitas vezes é desconsidera por planejadores urbanos e empreendedores. 

Essa decomposição permite uma leitura mais detalhada dos diversos 

dispositivos que compoem o espaço e influenciam na dinâmica de uso e 

apropriação do espaço público. Apesar de reconhida a eficácia do Safari 

urbano na avaliação de calçadas públicas, para essa pesquisa, foi necessário 

ajustar os procedimentos de análise do Safari Urbano em 3 pontos: 

1. O uso do desenho  como ferramenta de análise foi substituído pela análise 

fotográfica. Apesar de reconhecer a importância e de termos utilizado em 

diversos momentos, o caderno de bordo e o registro através de croquis na 

apreesão do espaço, a fotografia permitiu registrar de forma mais uniforme e 

com velocidade na coleta das informações durante as observações de campo. 

2. O segundo ponto ajustado, foi que na nossa análise a imagem na 

perspectiva do pedestre não é analisada em quatro planos separadamente. É 

importante destacar, que essa separação em planos proposta pelo safari, foi 
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testada durante o estudo piloto da ferramenta, e serviu como um bom exercício 

de apreensão do espaço público urbano. 

3. O ultimo ajuste, corresponde a um acréscimo aos 4 planos propostos, na 

verdade é um ajuste motivado pela necessidade de avaliação de espaços 

públicos com formas mais variadas. Enquanto no Safari Urbano é previsto a 

avaliação de calçadas lineares convencionais, no nosso caso específico 

tratamos de espaços públicos com formas mais distintas. Nesse sentido que 

acrescentamos ao ‘’plano da rua’’, a possibilidade de encontrarmos tipologias 

de espaço público mais diverso: 1- espaço público de waterfront; 2- espaço 

público de praças ou largos e 3 – espaço público em ruas pedestrianizadas. 

Considerando a relação direta entre as práticas cotidianas de apropriação com 

os elementos que compõem o espaço, nos propomos a observar a escala do 

nível da perspectiva do pedestre, utilizando o safari urbano para ‘’decompor’’ os 

campos visuais através da apreensão dos ‘’DSTU’’, buscando entender como 

formalmente é constituído esse espaço de waterfront revitalizado. 

 Primeiro esses elementos foram identificados dentro do campo visual do 

observador, como é proposto pela ferramenta do Safari urbano, e 

posteriormente eles são apresentados isoladamente, aonde foi descrito alguns 

aspectos que identificam e caracterizam cada perspectiva. Na imagem abaixo é 

indicado os pontos escolhidos para realizad a observação e posterior 

decomposição desses dispositivos no espaço. 

 

Figura 45:  indicação das 4 estações de observação definicas  para o registro dos DSTU.
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DSTU IDENTIFICADOS NO WATERFRONT 
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Figura 46-A: dispositivos identificados no waterfront revitalizado: Fonte: imagens do autor, 

2017. 



.153 
 

DSTU IDENTIFICADOS NO WATERFRONT 
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Figura 46-B: dispositivos identificados no waterfront revitalizado: Fonte: imagens do autor, 

2017. 
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LEGENDA - DSTU IDENTIFICADOS NO WATERFRONT 

 

1. Estátua- homenagem ao percussionista recifense Naná Vasconcelos, a estrutura de 
aproximadamente 4,5m de altura, foi inaugurada em 2017 na praça do Marco zero do 
Recife, próximo ao armazém 12. 
 
2. Torre ou coluna de cristal -  obra do artista plástico Francisco Brennand, com 32m 
de altura está situada no parque das esculturas no molhe do Recife, e apesar de está 
limitado pela Bacia do Pina, é um ponto de visitação e contemplação bastante 
representativo no Bairro do Recife. 
 
3. Totem -  indicando o marco zero simbólico da cidade do Recife, estando situado 
próximo ao centro da praça, ele possui a função estritamente informativa, de pouca 
interação com os usuários. 
 
4. Rosa dos Ventos - projetada pelo artista plástico Cícero Dias, resultou da última 
reforma de intervenção na praça, no início dos anos 2000. É atualmente o local que 
mais atrai visitantes no Bairro do Recife e apesar de sua bidimensionalidade, esse 
dispositivo possui grande simbolismo o que explica a atração dos turistas e visitantes. 
 
5. Guarda corpo de proteção - durante a última revitalização foi instalado em todo 
perímetro voltado a Bacia do Pina, com exceção ao trecho do marco zero, a dimensão 
robusta desse elemento é uma referência ao passado portuário do waterfront do 
Recife. 
 
6. Mirante -  os dois mirantes situados próximo aos armazéns 12 e 13 são de estrutura 
híbrida (madeira e metal) e configuram o local de permanência mais utilizado no 
waterfront, o gazebo de sombreamento e os bancos foram restaurados em 2017. 
 
7. Placa informativa -  estão situados próximos ao estacionamento privativo dos 
armazéns, na Avenida Alfredo Lisboa. Indicam o número e os usos dos armazéns. 
Como ela fica localizada entre a avenida e o estacionamento, está em uma escala de 
percepção ruim para o pedestre, e pela dimensão do texto, também é inviável a 
percepção de usuários que passem de veículos.  
 
8. Placas ‘’normativas’’ - distribuídas por todo o trecho revitalizado, foram instaladas 
desde a inauguração do projeto em 2014, indicam ‘’regras’’ de comportamento e os 
usos permitidos e restritos a esse setor, como: ‘’proibido uso de patins, skate e 
patinete’’. Com o passar o tempo, devido a desconsideração dos usuários a essas 
normas, os usos passaram a ser ‘’tolerados’’, e constituem hoje, práticas constantes 
no Waterfronts. 
 
9.  Iluminação pública -  o trecho revitalizado é composto por duas tipologias de 
postes de iluminação.  A primeira com aproximadamente 4m de altura, encontra-se 
junto aos armazéns e possui uma escala mais próxima do pedestre, o segundo tipo 
encontra-se nas extremidades da Praça do Marco zero, são ao todo 4 torres com 4 
refletores cada, responsáveis pela iluminação de todo o perímetro da praça. 
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10. Escadaria e mureta de proteção -  os dois elementos estão presentes na frente 
dos armazéns 12, 13 e 14, devido à insuficiência de bancos e mobiliários de assento 
na área revitalizada, são utilizados pelos usuários para sentar. Como estão em uma 
área de transição entre lote público-privado, é comum os proprietários utilizarem 
cavaletes de isolamento para restringir a presença de transeuntes que não estejam 
consumindo. 
 
11. Vegetação - a grama, os arbustos, as árvores de pequeno porte e as palmeiras, 
possuem nesse setor uma função mais de embelezamento devido a sua posição ou 
dimensão. Um dos grandes obstáculos para o uso ininterrupto no waterfront é o forte 
calor, e com à ausência de sombreamento pela copa das árvores não é amenizado. 
 
12.  O elemento ‘’água’’ - nessa pesquisa consideramos a água como um dispositivo, 
como foi apresentado previamente, a importância da água no contexto do Recife e do 
Projeto Porto Novo Recife foi fundamental para delimitação dos condicionantes 
projetuais e atualmente condiciona muitas atividades nessa área: pescaria, transporte, 
contemplação, e em alguns momentos, com brincadeiras lúdicas envolvendo o nado. 
 
13. Paraciclos - dentro do perímetro do projeto analisado os 2 bicicletários estão 
situados junto aos mirantes. Como o dispositivo é pouco utilizado considerando a 
quantidade de visitantes, e como o uso da bicicleta não é incentivado, nesse trecho as 
pessoas costumam se deslocar para essa área ‘’a pé’’ ou por transporte automotivo. 
 
14. Banco - esses equipamentos estão situados principalmente nos extremos da 
Praça do Marco zero, junto às palmeiras imperiais. Apesar do bom estado de 
conservação, a pouca quantidade desses dispositivos faz com que os usuários 
improvisem e utilizem outros equipamentos para permanência e assento no waterfront. 
 
15. ‘’Cabeço de amarração’’ - essa estrutura em ferro maciço é outro resquício das 
atividades portuárias do waterfront, serviam como ponto de amarração de cordas ou 
correntes dos navios e barcos que atracavam no porto. Estão situados logo após o 
guarda corpo metálicos e atualmente não possuem nenhuma funcionalidade além da 
questão simbólica e representativa. 
 
16. Caixa de hidrante - estão situadas em todo perímetro de entorno dos armazéns, 
próximo ao waterfront e também da Av. Alfredo Lisboa. Funcionalmente cumprem uma 
função normativa de segurança e não estabelecem nenhuma interação com os 
usuários. 
 
17. Canaleta técnica - cumpre uma importante função do ponto de vista 
infraestrutural, sendo responsável por receber os serviços de lógica e elétrica desse 
trecho, garantindo que nenhum desses serviços fique exposto. Apesar de suas 
dimensões não possuem nenhuma relação interativa com os usuários, além dos 
serviços de manutenção. 
 
18. ‘’Trilhos do bondinho’’ - outra herança do período portuário do Bairro do Recife, 
é um resquício das primeiras décadas do século XX, onde o bonde funcionava como o 
principal modo de deslocamento. Atualmente esse dispositivo cumpre apenas o papel 
simbólico de preservar a memória de um período. Previamente, havia uma proposta 
do NTOU para implantação de um VLT (similar ao implantado na revitalização Rio de 
Janeiro), mas com as alterações no projeto essa alternativa foi desconsiderada. 
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Como fechamento da análise, o Safari Urbano propõe a avaliação do trecho analisado 

considerando os requisitos que qualificam ou não o espaço público, assim como pela 

identificação dos dispositivos presentes. Como anunciado previamente, os elementos 

analisados foram sistematizados em seis parâmetros definidos como fundamentais 

para resultar em espaços mais atrativos. 

O resultado apresentado nesse momento surge como síntese da avaliação realizada 

nos quatro pontos pré-determinados (os trechos fixos da observação). É importante 

entender que apesar de fornecer como resultado um valor numérico, a aplicação das 

fichas intenta alcançar um entendimento mais amplo sobre o espaço analisado, e 

nesse sentido, compreender como as qualidades e/ou deficiências desse espaço pode 

condicionar a dinâmica urbana. 

Referente aos elementos que aparecem como opções para o registro das fichas, 

foram adotadas questões mais gerais, diante da complexidade e diversidade de 

tipologias e elementos que podem surgir dos registros. Nesse sentido ressaltamos a 

necessidade do observador possuir algum conhecimento sobre o local que está sendo 

avaliado, a fim de evitar uma avaliação superficial. 

Com a aplicação das fichas de análise de campo e obtenção de uma valoração que 

pode variar de: 01 (espaço público irregular) até 05 (considerado como um exemplo 

ideal de espaço público) é preciso ter em consideração três questões importantes: a 

primeira é reforçar que o Safari não abrange nenhum aspecto referente ao momento 

das articulações que são organizadas para promover as diretrizes projetuais, ou seja, 

questões como participação popular nas decisões do projeto é um tema que foge 

desse momento da análise. O segundo ponto que devemos considerar, é entender 

que a avaliação considera inicialmente cada um dos parâmetros isoladamente, onde 

podemos ter em um mesmo espaço público boas condições de segurança pública 

simultaneamente a uma baixa diversidade ou uma acessibilidade indesejável. Desse 

modo, cabe ao pesquisador discernimento para considerar esses traços de 

discordância e conseguir alcançar um resultado rigoroso na pesquisa.  A última 

questão a ser apresentada refere-se à dimensão social, que também escapa a 

avaliação das fichas do Safari Urbano. Foi determinante para obtermos uma avaliação 

precisa, estabelecer um cruzamento dos dados sobre aspectos que cercam a forma 

urbana com algumas observações do ponto de vista social, sabido que muitas vezes 

mesmo considerando um bom projeto, com soluções de desenho urbano adequadas, 

não podemos garantir um uso democrático do espaço público e sua apropriação 

garantida em diferentes períodos do dia. 
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Ficha de análise de campo com parâmetros definidos pelo safari urbano, ajustada pelo autor, 2017. 
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De um modo geral esse aspecto é bem atendido no projeto, 
considerando que a proposta foi pensada para permitir o 
deslocamento do usuário por todo o trecho revitalizado com 
poucos obstáculos; a boa conexão com o transporte público e a 
proximidade com terminal de passageiros no entorno é um ponto 
positivo. Como limitações destacamos a ausência de conexão 
com modais como a bicicleta e a dificuldade de travessia do 
pedestre com o trecho fora do polígono revitalizado.  
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A qualidade do passeio público e a ausência de obstáculos para o 
deslocamento é uma questão de destaque no trecho analisado. 
Contudo a ausência de alguns elementos como rebaixamento das 
calçadas, travessias em nível, sinalização sonora junto aos 
semáforos e sinalização em braile para deficientes visuais são 
questões sérias que precisam ser revistas e ajustadas.  
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A boa iluminação pública, a presença de sistema de vigilância 
eletrônica e de policiamento constante, são questões relevantes 
presentes nos trechos analisados. É válido ressaltar a presença 
de um posto policial dentro do trecho analisado. Por outro lado, a 
falta de uso constante em horários distintos cria momentos de 
insegurança mesmo com a presença de policiamento. 
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Esse é o ponto mais ‘’problemático’’ dentro do trecho avaliado, o 
que de algum modo compromete outras questões. A 
monofuncionalidade dos edifícios revitalizados cria de certo modo 
uma homogeneidade na paisagem e consequentemente nos usos 
atribuídos. Recentemente o aumento na diversidade de usuários 
tem garantido uma melhora considerável, principalmente em 
relação ao trecho na Praça do Marco zero do Recife. 
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Considerando a relação dos edifícios com o usuário e do próprio 
espaço público, percebemos que há um respeito interessante 
dessa escala, que torna o ambiente agradável para se transitar. 
Mesmo com uma boa permeabilidade, a ausência de 
sombreamento e de mais mobiliário urbano, dificulta a 
permanência e apropriação em alguns trechos. 
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A Pouca quantidade de canteiros e de piso drenante dificulta a 
absorção de águas, além de impossibilitar o reaproveitamento. 
Apesar da presença de árvores, é importante ressaltar a tipologia 
adotada, com copa pequena e que não garante sombreamento. 
Apesar da presença de uma galeria junto aos armazéns 
revitalizados, a ausência de elementos de proteção contra 
intempéries é um problema é momentos com chuva ou nos 
horários de sol forte. 
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Quadro 6 - descrição da avaliação dos parâmetros do safari urbano. Fonte: produzido pelo autor. 
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‘’O espaço público é a cidade. A história da cidade é a do seu espaço público. 
As correlações entre seus habitantes, aonde poder e cidadania se 
materializam, se expressam na conformação das ruas e praças, nos parques, 
são os lugares de encontro cidadão. (...) Espaços de uso coletivo devido a 
apropriação progressiva de gente, que permite o passeio e o encontro, que 
ordena cada zona da cidade e lhe dá sentido, que são o âmbito físico da 
expressão coletiva e da diversidade social e cultural (BORJA, 2003, p.8). 

. 

CAPÍTULO 4 
USOS E APROPRIAÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO  

     

 

 4.1 
 REPENSANDO O CONCEITO DE ESPAÇO PÚBLICO 

 

Alguns pesquisadores contemporâneos como Jordi Borja (2003), entendem e 

exploram o espaço público a partir de seu conceito legal: como um espaço 

sujeito a regulamentação específica da administração pública, do proprietário 

ou da faculdade do domínio no terreno, que garanta a acessibilidade a todos e 

corrija as condições de uso e instalação de atividades.  

Dentro dessa perspectvia, o espaço público moderno resultaria da separação 

formal (legal) entre propriedade privada urbana (expressa no cadastro e 

vinculada geralmente ao direito de construir) e propriedade pública (ou domínio 

público por sub-rogação regulamentação ou aquisição de direitos através de 

cessão), o que normalmente envolve reservar esta terra livre de construções 

(exceto instalações coletivas, infraestrutura mobilidade, atividades culturais e 

às vezes comerciais, referências simbólicas monumentais, etc.). De acordo 

com Da Silva (2009), considerar apenas esse estatuto jurídico do espaço 

público é insuficiente para alcançar a complexidade que o conceito 

compreende: 

Assim, a natureza do espaço público, dentro da abrangência do 

urbanismo, diz respeito muito mais ao seu uso e as práticas sociais 

que ele propicia do que ao seu estatuto jurídico. Desta forma, as 

dinâmicas da cidade podem vir a criar espaços públicos que 

juridicamente não tem este status (DA SILVA, 2009, p.15). 
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Considerando essa complexidade de dimensões que compreendem o 

significado de espaço público, Segovia (2005), atenta para a condição dinâmica 

da própria cidade e do comportamento dos seus usuários, podendo criar 

espaços públicos que juridicamente não o são, ou que não estavam previstos 

como tal, podendo ser, por exemplo, uma fábrica, um depósito abandonado ou 

um espaço residual entre edifícios, entre outras alternativas.    

Ao longo do século XX, através de um profundo debate filosófico, autores como 

Hannah Arendt (1958) e Jurgen Habermas (1984), aproximaram-se do conceito 

de espaço público, pensando-o como um espaço de manifestação da ‘’esfera 

pública’’ e da vida pública. Em seu livro sobre a condição humana, Hannah 

Arendt, demonstra como o espaço público estava intimamente ligado à vida 

pública na cidade-estado grega e na república romana, e como essa vida 

pública, dependia diretamente de duas atividades políticas fundamentais: a 

ação (praxis) e o discurso (lexis).  

Dentro dessa concepção clássica, em um espaço público ‘’diretamente 

político’’, Jurgen Habermas observa a partir do desenvolvimento do estado 

moderno burguês, a evolução da dimensão dessa ‘’esfera pública’’, abordando 

como questão central do seu trabalho, a (Offentlichkeit, publicidade na tradução 

direta do alemão), referindo-se a: vida pública, opinião pública, esfera pública e 

o público. 

A partir dessas reflexões acerca da relação entre esfera pública e a vida nas 

cidades, o sociólogo Richard Sennett (1974), em seu clássico livro: O declínio 

do homem público, as tiranias da intimidade, demonstra que a partir do século 

XIX houve um estreitamento dessa esfera pública, com sérias implicações para 

vida pública nas cidades. Segundo o autor, a rua passara a ser lugar de 

passagem obrigatória, suporte e transporte para casa e para o trabalho, 

perdendo a sua significação social.  

A análise sociológica desenvolvida por Sennett, levando em conta o 

enfraquecimento da vida pública, cada vez mais impessoal, resultou para o 

autor, em um espaço público ‘’morto’’.  Corroborando com essa afirmativa, o 

autor expõe o exemplo da dinâmica de apropriação no nível térreo da galeria 

Lever House em Nova Iorque, evidenciando a condição de isolamento social 



.161 
 

praticada pela sociedade da época. Há claramente uma dificuldade em 

relacionar-se ou interagir entre diferentes, com as pessoas menos sociáveis, 

implica então dizer que o espaço público, nesse período, tornou-se lugar de 

passagem e não permanência, mas quando ocorria permanência, seria parcial.  

No contexto Brasileiro, a formação do conceito de espaço pública ganha 

grande consistência durante as décadas de 1980 e 1990, em um período 

marcado pelo fim da ditadura militar, envolvendo um forte viés sócio-político e 

retomando a relação entre espaço público, esfera pública, vida pública e 

opinião pública.  

De acordo com Martins da Silva (2009, p.22), o conceito de espaço público 

ganha novos contornos quando relacionado de maneira indissociável com a 

democracia. Segundo a autora, essa relação é explicitada por Marilena Chauí 

(1998,1999), acreditando que a hegemonia política e econômica do 

neoliberalismo, comprometia dentro da sociedade brasileira, a relação direta 

entre espaço público e democracia, principalmente devido a estrutura 

autoritária da sociedade brasileira, que revela um predomínio do privado sobre 

o público. 

Como afirma Gomes (2002), o espaço público irá diferenciar-se do conceito de 

‘’esfera pública’’, muito estudada pelos cientistas sociais, por trazer exatamente 

a dimensão espacial para o cerne da questão. Na percepção desse autor, 

atualmente percebe-se uma regressão dos espaços públicos que corresponde 

a um “recuo da cidadania” devido à crescente apropriação privada dos espaços 

comuns, a progressão das identidades territoriais, o emuralhamento da vida 

social e do crescimento de ‘’ilhas utópicas’’. 

O espaço público, portanto, supõe domínio público, uso social coletivo e 

multifuncionalidade. Fisicamente ele é caracterizado por sua acessibilidade, o 

que também o torna um fator de centralidade na estruturação das cidades. A 

qualidade do espaço público pode ser avaliada, sobretudo pela sua intensidade 

e a qualidade dos relacionamentos que facilita, pela sua força, e por misturar 

grupos e comportamentos (BORJA, 2007, p.28).  

Do mesmo modo, segundo Gomes (2002, p.162), fisicamente o espaço público 

seria qualquer tipo de espaço que não ofereça obstáculos à acessibilidade e 



.162 
 

participação de qualquer indivíduo, sendo necessário que esta condição seja 

respeitada e vivida, a despeito de todas as diferenças e discórdias entre os 

inúmeros segmentos sociais que aí circulam e convivem. 

Em se tratando de termo dicotômico por excelência, a precisão cabal do seu 

sentido apenas se torna possível quando a oposição com o ‘’privado’’ lhe define 

as fronteiras. (LAVALLE, 2005, p.9). O autor busca estabelecer então uma 

sistematização para essas dimensões (ver quadro 7) a partir da 

correspondente definição do público e do privado, explicitando a tensão 

existente entre ambos, as dicotomias dessa tensão, os exemplos históricos de 

deslocamento semântico, bem como usos contemporâneos do adjetivo 

qualificativo ‘’público’’. 

Quadro 7 - desenvolvido por Lavalle (2005), alterado pelo autor (2018). 

 

Seria reducionista então, pensar a definição do espaço público apenas como 

uma oposição à dimensão privada do espaço, ou considerando estritamente o 

 
ANÁLISE SEMÂNTICA- DIMENSÕES CONSTITUTIVAS DO ESPAÇO PÚBLICO 

 
DIMENSÃO 01 

 
DIMENSÃO 02 

 
DIMENSÃO 03 

 
PÚBLICO 1: Aquilo que é 
aberto, irrestrito: sem 
restrições excludentes de 
entrada ou circulação, 
acessível. 

 
PÚBLICO 2: Aquilo que é 
comum, geral e de interesse 
de todos: excluído das 
possibilidades de 
apropriação privada. 

 
PÚBLICO 3: Aquilo que é 
amplamente difundido e 
aquele para quem é 
divulgado ou que assiste em 
evento ou espetáculo. 

 
PRIVADO 2: Aquilo que por 
ser considerado propriedade 
privada, pressupõe direito de 
uso e abuso. 

 
PRIVADO 2: Aquilo que por 
ser considerado próprio da 
intimidade, excluí qualquer 
direito externo no intervir ou 
participar. 

 
PRIVADO 3: Aquilo que não 
atinge notoriedade pública, 
permanecendo no 
conhecimento de um número 
limitado de particulares. 

 
Próprio de termos como: 
parque público via pública, 
transporte público, telefone 
público, mulher pública, casa 
pública. 

 
Próprio de termos como: 
bem pública propriedade 
pública, poder público, 
orçamento público, educação 
pública. 

 
Próprio de termos como: 
publicar, publicidade, 
publicitar, opinião pública, 
conhecimento público, em 
público (espectadores). 

 
TENSÃO: Espaço público 
como oposto ao mundo da 
privacidade: público x íntimo 
privado (privacidade) 

 
TENSÃO: Espaço público 
como oposto ao mundo da 
propriedade: público x 
privado, capital (propriedade) 

 
TENSÃO: Espaço público 
como oposto ao mundo das 
particularidades: público x 
individual privado 
(particularidades). 
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seu ‘’status jurídico’’, o que do mesmo modo não permitiria atingir integralmente 

a repercussão antropológica que a nossa pesquisa se propõe. 

Considerando os seus aspectos morfológicos, alguns autores como Carneiro e 

Mesquita (2000), adotam o termo espaços livres públicos, (com origem do 

inglês, open public spaces). De Albuquerque e Gomes (2016), têm 

caracterizado esses ‘’espaços livres’’ pela sua acessibilidade, enquanto palco 

das relações sociais do cotidiano. Segundo esses autores, muitas vezes o 

espaço público é confundido com o espaço livre e vice-versa. Pode-se 

entender então que o espaço livre público é um local de manifestação do 

público, mas que nem todos os espaços livres são necessariamente públicos. 

De acordo com Carneiro e Mesquita: os espaços livres públicos são definidos 

como:  

Áreas parcialmente edificadas com nula ou mínima proporção de 

elementos construídos e/ou vegetação – avenidas, ruas, passeios, 

vielas, pátios, largos, etc. Ou com presença efetiva de vegetação – 

parques, praças, jardins, etc. Com funções primordiais de circulação 

recreação, composição paisagísticas e de equilíbrio ambiental, além 

de tornarem viável a distribuição e execução dos serviços públicos 

(...) São ainda denominados espaços livres, áreas incluídas na malha 

urbana ocupadas por maciços arbóreos cultivados, representados 

pelos quintais residenciais, como também pelas atuais áreas de 

condomínio fechado; áreas remanescentes de ecossistemas 

primitivos-matas, manguezais, lagoas e restingas (CARNEIRO e 

MESQUITA 2000, p.24) 

 

A definição dos espaços livres públicos, possui uma relação mais próxima à 

sua função enquanto ‘’sistema’’ estruturador da morfologia urbana e de 

percepção da paisagem, envolvendo os recursos naturais e culturais. Em 

relação a essas questões perceptivas do lugar, Lima e Medeiros (2016, p.39), 

definem os espaços livres como responsáveis pela visibilidade do território, 

proporcionando relações entre o ambiente construído e os elementos 

constituintes da cidade e os seus moradores e usuários, a partir dos quais é 

construída a imagem do lugar. Apesar de haver alguns distanciamentos entre 

as definições: espaços púbicos, espaços livres públicos e espaços livres, o 

conceito que nos interessa e que exploramos nesse trabalho, encontra 

convergências quando pensamos em uma característica desses lugares ligada 

a capacidade de congregar e permitir o conflito entre as diferentes 
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sociabilidades. Um conceito que se aproxima da definição trazida por Lima e 

Medeiros (2016, p.36), como um espaço de criação, congraçamento, local de 

possibilidades para o coletivo, onde ocorrem atividades e trocas sociais, tais 

como: manifestações populares, festas, comemorações, protestos, comércio 

informal; enfim, os usos e apropriações diversas. 

 

4.2 
 QUAL O LUGAR DO ESPAÇO PÚBLICO  

NA CIDADE CONTEMPORÂNEA? 
 

Antes de encarar uma reflexão sobre a condição atual do espaço público, e dos 

processos recentes que incidem na sua dinâmica de uso e apropriação, faz-se 

necessário pensar em um conceito fundamental. Partirmos então da própria 

ideia do que seria o ‘’contemporâneo’’, apoiados em uma  compreensão ampla 

do termo apresentada por Giorgio Agamben (2009), que considera o conceito 

distanciando-se do seu significado formal, (como aquele que adere sem atritos 

ao seu próprio tempo), o autor então se acomoda ao conceito de 

intempestividade de Nietzche, tomando o ‘’intempestivo’’, ‘’definido como 

aquele fora do próprio tempo’’, pois só a partir de uma relação de dicotomia, 

sem adequar-se a seu tempo, que poderíamos melhor compreendê-lo: 

“A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio 

tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; 

mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere 

através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que 

coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos 

a esta adere perfeitamente, não são contemporâneos porque, 

exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o 

olhar sobre ela” (AGAMBEN, 2009, p.59). 

 

É a partir dessa particular relação com o passado, do reconhecimento entre a 

distância e aproximação com a origem dos acontecimentos, que podemos 

pensar a condição de contemporaneidade. Que em nenhum ponto pulsa com 

mais força do que no presente (AGAMBEN, 2009, p.67). 

Neste sentido, os rumos que norteariam o desenvolvimento urbano e a 

produção arquitetônica durante grande parte do século XX, a partir de uma 
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concepção ‘’moderna’’ de cidade, são pressagiados por Le Corbusier já em 

1929, quando o autor manifesta ‘’a necessidade de matar a rua35’’.  Mesmo 

com sentido metafórico, Corbusier anunciava as transformações urbanas que 

implicariam em um espaço público bem regulado e funcionalmente 

homogêneo. 

Como herança desse contexto, vários estudos apontaram uma percepção 

negativa da cidade, com traços de um espaço público controverso, até mesmo 

em declínio, como afirmaram autores como Sennett (1974) ou Jacobs (1961). 

Conquanto, mais recentemente, vemos autores como Sorbarzo (2006) e Borja 

(2000), se posicionando contrariamente ao declínio ou até morte do espaço 

público, esses autores defendem um espaço em transformação, resultado de 

uma modernidade marcada por relações sociais mais frágeis e impessoais. De 

acordo com Borja (2000, p.54), essa ideia do espaço público em crise, decorre 

da incapacidade do estado em tratar dos problemas socioeconômicos, até o 

histórico de se atribuir uma face perversa e perigosa desses espaços.  

A ideia de um espaço público contemporâneo em constante transformação, é 

apontada igualmente por Indovina (2002), considerando o espaço público como 

essência da cidade em pelo menos três pontos:  

1.  Lugar que representa a condição para realização da vida urbana como 

condição geral para própria existência da cidade. 

2.  Constitui um fator importante de identificação (e também de identidade); 

conotando aos lugares, forma representativa, assumindo muitas vezes a ideia 

de símbolo. (Está afirmativa não exclui que elementos privados também 

assumam papel de identificação na cidade.) 

3.  A cidade como lugar da palavra, lugar em que a palavra possa se 

expressar. O lugar de socialização e encontro. Nessa dimensão que se 

apresenta duas características fundamentais ao espaço público: 

imprevisibilidade e casualidade nos encontros. 

Segundo Indovina (2002), a contemporaneidade nos trouxe algumas inversões 

no sentido de uso e apropriação do espaço público, a partir de proposições em 

intervenções que danificam funcionalmente esses espaços. Desse modo, o 

autor lista algumas questões que elucidam essa afirmativa: a socialização no 

                                                           
35

 Retirado do livro ‘’tudo que é sólido desmancha no ar’’ de Marshall Berman (1982). 
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espaço público é hoje deficiente; a praça como ponto de encontro e reunião 

perde cada vez mais espaço para a dimensão eletrônica, que se transformou 

em plataforma política; o surgimento de espaços privados que cumprem o 

papel de público e a insegurança urbana como fator determinante para o 

‘’abandono’’ do espaço público.  

Essas questões trazem à tona um problema que tende a enfraquecer o espaço 

público contemporâneo, enquanto espaço que permite os conflitos e as trocas, 

considerando o distanciamento das camadas de média e alta renda desses 

espaços e consequentemente do enfrentamento da vida pública. De acordo 

com estudo recente, a autora Teresa Caldeira (2000), evidencia como a 

alteração marcante na qualidade do espaço público e no significado da noção 

de público, tem caracterizado a vida moderna. Analisando o caso paulistano, 

nas últimas duas décadas, Caldeira atenta para como a descrença na 

capacidade do poder público garantir a segurança, tem levado a um 

progressivo medo da violência, instigando esses grupos a buscarem um 

isolamento dentro da própria cidade, evitado o encontro com os indivíduos 

considerados ‘’diferentes’’ e perigosos.  

É nesse sentido que Caldeira (2000), identifica o surgimento dos ‘’enclaves 

fortificados’’, descritos como espaços privatizados e rigidamente monitorados, 

constituindo o novo padrão de segregação e isolamento, justificados pelo medo 

do crime e da violência urbana. Essa dinâmica contribuiu para o crescimento 

de equipamentos de lazer e entretenimento como os shoppings centers, que 

passaram a substituir os espaços públicos, como lugares que além de seguros, 

reforçavam uma condição de status social, devido ao consumo, motivo final a 

que se destina esses equipamentos. Do mesmo modo, do ponto de vista 

residencial, os condomínios privados alcançaram grande complexidade. Na 

região metropolitana de São Paulo, temos o exemplo emblemático do 

Alphaville em Barueri, como uma tentativa de criar artificialmente um bairro, 

que além das funções habitacionais, possui zonas de comércio, serviços e 

espaços de entretenimento para os moradores. 

Em sua obra ‘’Confiança e medo na cidade’’, Zygmund Bauman (2009), busca 

entender os medos que afligem a sociedade contemporânea.  O autor destaca 

duas características fundamentais que aprofundam esse sentimento de medo: 
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a valorização do indivíduo e a fragilidade e vulnerabilidade do mesmo, o que de 

certo modo, resulta na dissolução dos laços de cooperação e convívio social. 

Referindo-se ao excesso de vigilância e ao crescimento do sentimento de 

medo na sociedade atual, Bauman utiliza o conceito de ‘’capital do medo’’ para 

demonstrar como algumas empresas lucram com essa disseminação da 

insegurança nas cidades, desde os serviços de monitoramento até a gestão e 

fornecimento para o sistema carcerário. Esse medo, segundo o autor, acaba se 

materializando na própria organização do espaço, devido a fobia dos espaços 

públicos e dos indivíduos tratados como estrangeiros/excluídos que o ocupam, 

surge assim uma ‘’arquitetura do medo’’ sintetizada através dos condomínios 

fechados e do lazer em lugares privados como o shopping center. 

Essa falsa ideia de cidade, e principalmente de espaço público, concebida 

através dos bairros e condomínios fechados, tem acarretado em um 

enfraquecimento do próprio sentido de cidade. Cidade enquanto lugar que 

concentra e convivem as diferenças, de origem, aptidão, atividades, admitindo 

também que a diversidade favorece a imprevisibilidade, introduz desordem e 

possibilita inovação’’ (SCOCUGLIA, 2012, p.80). 

Segundo Muñoz (2010, p.81), à medida que esse espaço urbano se modela de 

acordo com requisitos de políticas de segurança, este vem perdendo graus de 

complexidade e diversidade que o podiam caracterizar como um cenário 

múltiplo e variado em termos de usos e funções.  O autor estabelece uma 

relação entre o grau de complexidade e diversidade do espaço público com a 

dificuldade de promover sua gestão e manutenção, o que acaba criando uma 

tendência pela produção de espaços especializados que facilitariam o controle 

e vigilância.   

Pensando o espaço público contemporâneo sob a perspectiva de questões que 

envolvem os laços de identidade urbana, é importante partir de um 

reconhecimento da ideia de alteridade. Nesse sentido, Serpa (2007), propõe 

uma distinção do conceito fundamental entre o ‘’diferente’’ e o ‘’desigual’’. 

Enquanto a desigualdade exige um parâmetro comum, classificatório, que 

permita uma comparação global ‘’em rede’’, a diferença stricto sensu o é no 
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sentido de alteridade, não havendo, a princípio, a possibilidade de 

hierarquização. 

Essa distinção é importante para expor que no momento que se reconhece a 

alteridade, é que as territorialidades podem se manifestar. No espaço público 

da cidade contemporânea, vemos segundo Serpa (2007, p.20), que os laços de 

identidade tentam de alguma forma homogeneizar o território. (...) aqui, 

desigualdade e diferença articulam-se no processo de apropriação espacial, 

definindo uma acessibilidade que é, sobretudo simbólica. 

Em consequência dessa nova territorialização, Serpa esclarece, a partir de 

suas investigações acerca dos parques urbanos em Salvador e Paris durante 

os anos 1990, como a concepção desses espaços públicos estão subordinados 

a diretrizes políticas ideológicas. O autor acrescenta que geralmente, essas 

políticas estão direcionadas para o consumo e valorização do solo urbano, e 

tem como destino um público bem específico, sobretudo por uma ‘’nova classe 

média’’36. 

Segundo Borja (2003), essa nova dinâmica de produção resulta do chamado 

‘’urbanismo de produto’’, quase sempre submisso ao mercado, que como visto 

no primeiro capítulo, está direcionado a construção de parques temáticos, 

cidades empresariais, bairros fechados e zonas de habitação segregada. No 

mundo ocidental, o lazer e o consumo das novas classes médias são os 

motores de complexas transformações urbanas, modificando áreas industriais, 

residenciais, e comerciais decadentes, desenvolvendo atividades de comércio 

e lazer ‘’festivo’’ (SERPA, 2007, p.21). 

Analisando o caso do carnaval de Salvador, Serpa (2007), revela como o 

espaço público funciona como palco para o consumo das tradições locais, 

muitas vezes por meio de uma ‘’folclorização’’ ou reinvenção dessas tradições 

locais. Nesse contexto, por intervenção direta do estado e/ou mercado, essa 

manifestação popular transformou-se em um produto turístico-publicitário com 

                                                           
36

 De acordo com Serpa, essas novas classes médias são representadas na cidade 
contemporânea, pelos novos grupos de trabalhadores qualificados, engenheiros e técnicos, 
que surgem em função das novas condições de produção, pelas classes médias assalariadas, 
com um nível elevado de estudo. 
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a distribuição desigual e segregadora de equipamentos culturais no tecido 

urbano regional (SERPA, 2007, p.114).  

Dentro de um contexto semelhante, Leite (2007), apresenta o processo de 

reapropriação do patrimônio, explorando a tradição local no caso do Bairro do 

Recife. O autor investiga como as políticas urbanas de revitalização 

reinventavam esses lugares, recriando tradições e estabelecendo ‘’novas’’ 

centralidades37: aspectos dos quais outros lugares são criados e outras 

tradições são reapropriadas, reflexivamente, a partir dos usos diferenciados 

que se faz do espaço público. Dentro do Plano de Revitalização no Bairro do 

Recife, Leite (2007), aponta um tema importante no debate sobre os impactos 

na vida urbana: 

O tema referia-se ao uso privado em certas áreas públicas, sobre o 
qual o plano previa um controle urbanístico com a remoção de 
elementos localizados indevidamente em via pública, e a abertura de 
áreas públicas privatizadas. Esse tipo de controle, que consistia em 
evitar abusos contra as áreas públicas, se situa no centro de um 
debate que tem sido caro a sociedade brasileira: a necessidade de se 
distinguirem os âmbitos de atuações nas esferas pública e privada 
(LEITE, 2007, p.172). 

 

Normalmente, este não reconhecimento dos limites entre público-privado, com 

uma clareza na distinção dessas dimensões por grande parcela da sociedade, 

acaba por causar um desequilíbrio no momento de ocupar, normalmente com 

uma sobreposição do privado sobre o público. Desse modo, Sobarzo (2006, 

p.96), observa uma tensa relação, especialmente analisando as articulações 

entre o poder público e as elites locais, que tendem a confundir e identificar em 

benefício dos detentores do poder. Em um panorama desejável, o público e o 

privado se misturam, convivem, ainda que de forma ‘’conflituosa’’, invadem-se 

mutuamente.  

 

 

 

                                                           
37

 De acordo com Alain Boudin, a centralidade não se define mais como o que se encontra no 
centro, geograficamente e socialmente, mas como uma curiosa combinação, na qual três 
elementos parecem essenciais: associação entre a suprafuncionalidade, uma especialização 
funcional de alto nível ou rara e uma configuração de hiperescolha e forte conteúdo simbólico.  
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 4.3 
RELACIONANDO ESPAÇO PÚBLICO  

E COMPORTAMENTO HUMANO. 
 
 

Através do texto: The metropolis and mental life, de George Simmel, publicado 

no início do século XX, foi inaugurado na sociologia urbana o debate sobre a 

natureza das interações humanas nos espaços públicos. Mesmo não tendo, 

efetivamente, utilizado o termo ‘’espaço público’’, o autor trouxe importantes 

contribuições na tentativa de compreender os desafios de interagir no espaço 

público de uma grande cidade. 

Nesse sentido, Simmel (2010), identifica algumas características que 

ilustravam a origem da natureza das interações humanas no contexto das 

grandes cidades: excesso de estímulos, massificação, reserva atitude blasé, e 

o individualismo, foram algumas das formas de descrever as interações sociais, 

e o convívio entre desconhecidos.  

Embora a análise de Simmel derive das interações em uma metrópole ainda 

em construção, marcada essencialmente pela individualidade, é possível 

estabelecer pontos de convergência com um cenário atual e próximo, aonde a 

‘’hiperprogramação’’ dos espaços (com poucos estímulos), conduz a uma 

indiferença e estranheza, ou seja, os ‘’engajamentos face a face’’ que Goffman 

considera como a principal forma de engajamento, é dificultada e acabam 

fragilizados. 

Dentro dessa discussão, buscando refletir acerca dos ‘’territórios praticados’’, 

Goffman (2010), observa como o corpo torna-se instrumento fundamental para 

a comunicação e é moldado para executar e reproduzir determinadas regras 

sociais, identificadas como propriedades situacionais, que formam códigos, que 

não necessariamente são morais, mas que regem as práticas e as ordens de 

interações sociais. Do mesmo modo, Scocuglia (2012, p.81), relaciona os 

espaços públicos com os comportamentos corporais e as formas de 

sociabilidade, indicando os modos como os indivíduos se servem de seus 

corpos em ritmos específicos, de técnicas corporais repetidas nos espaços de 

modo cíclico ou linear. 
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Como observado preteritamente, a chamada crise urbana, e 

consequentemente dos espaços públicos, estariam diretamente relacionadas 

com a forma pragmática e até distanciada com que os usuários utilizam os 

lugares. Segundo Scocuglia (2012, p.85), recentemente predomina uma 

espécie de ‘’anestesia’’ na relação com o lugar, diferente das relações do 

século XIX e início do XX, que apresentavam experiências de diferenciação, 

complexidade e estranheza. Hoje temos uma relação de monotonia, em um 

ambiente urbano ‘’alisado’’, que distancia os corpos e enfraquece os estímulos. 

Desse modo, retomando a importância de um ambiente urbano heterogêneo, 

que esteja diretamente atrelado as práticas sociais, o sociólogo Jean Paul 

Thibaud (2012), propõe uma aproximação da cidade, a partir de suas 

ambiências, acrescentando a dimensão ‘’sensorial-motora’’ para compreender 

como as práticas sociais participam do processo de reprodução da cidade. 

Apoiado no pensamento Lefebvriano, o autor aponta para a dupla 

determinação do ambiente urbano, rejeitando uma condição de neutralidade, 

onde o ambiente não seria apenas um receptáculo. Nesse sentido, os modos 

de agir em público são produtores de ambiências na medida em que ampliam 

ou neutralizam certos fenômenos, o público teria então essa dupla capacidade 

de ‘’estar na ambiência’’ e ‘’fazer ambiência’’ (THIBAUD, 2012, p. 29).  

Nesse sentido, vemos que a ideia de ‘’fazer corpo com o lugar’’, trazido por 

Thibaud, descreve a relação direta entre o sujeito e ambiência, aqui o espaço 

assume um papel determinante como categoria central de análise, e a 

corporeidade como meio de alcançar as formas de espacializar o meio urbano: 

Assim, certos lugares se apresentam tensos ou relaxados, se 
distinguem pelos fenômenos de contração ou de dilatação, mobilizam 
um sentimento de queda ou ascensão. Em todos os casos, o sujeito 
incorpora a ambiência na qual ele se encontra ao mesmo tempo em 
que a encarna pelas posturas que assume e pelas atitudes que 
reforça. O corpo apenas diz à sua maneira aquilo que o lugar 
exprime, ele habita o espaço ao mesmo tempo em que é habitado 
por ele. (THIBAUD, 2012, p.27). (grifo do autor) 

 

As condições de influência do ambiente, condicionando ou sugerindo normas 

de interação ou de condutas no espaço, são descritas igualmente por Thibaud 

(2012, p.42), como uma forma de fundir-se na paisagem, aonde os indivíduos 

adotam ritmos e comportamentos distintos conforme lugares e circunstâncias. 
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Em alguns casos, o ambiente é a tal ponto opressor que as expressões 

individuais se fundem e se diluem no coletivo.  De acordo com Goffman (2010), 

esse estado de influência corresponde aos ‘’ambientes de comportamento’’, 

como visto em uma biblioteca, em que se estabelecem ocasiões específicas, 

como por exemplo: homens da manutenção aos quais é permitido usar roupas 

‘’profanas’’ e falar em voz alta, enquanto, por outro lado, há os leitores aos 

quais essas possibilidades não são permitidas, fator que pode gerar algum 

conflito. Normalmente, em lugares públicos com interação, é necessária uma 

‘’vestimenta’’, esconder vontade própria e atender a normas estabelecidas. 

Nesse sentido a diversidade de indivíduos e de relações no espaço, costuma 

exigir com mais intensidade um ajustamento corporal adaptando seu 

comportamento as condições e circunstâncias locais. Todavia, essa condição 

não extingue do espaço as possibilidades de comportamentos que contrariam 

uma condição pré-estabelecida, mesmo em espaços rigidamente controlados 

também surgem os improvisos, seriam os desvios no espaço público que 

acabam conferindo a esta mais diversidade. 
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Figura 48: Jovens brincando no waterfront do marco zero. Fonte: imagens do autor: 2016. 

 
 

4.4 
OS ‘’DESVIOS’’ NO ESPAÇO PÚBLICO. 

 

‘’O espaço público é o lugar onde a sociedade desigual e contraditória pode 

expressar os seus conflitos’’ (Pietro Barcelona). 

 

Seguindo os níveis de produção do espaço, legados por Lefebvre, e 

assumidos, contemporaneamente, por Carlos (2001), partimos para análise do 

que autora denomina de realização da vida humana, que entendemos como as 

apropriações mais insurgentes, as relações cotidianas. Segundo (SOBARZO, 

2006 apud CARLOS, 1996, p.145), o cotidiano não se restringe às atividades 

de rotina, nem tampouco a atos isolados, isto porque no cotidiano se realizam 

as coações e se gestam as possibilidades. 

Nesse momento iremos nos aproximar das dinâmicas de apropriação que 

divergem, e de algum modo escapam ao óbvio e as pré-determinações 

impostas no espaço. De acordo com Serpa (2007), são desvios propositais no 

espaço público, mas que não se ausentam do assunto, apenas busca se 

relacionar por uma mudança de direção. A investigação desenvolvida por esse 

autor concentra-se, principalmente, em alguns estudos de caso em bairros 
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populares franceses, aproximando-se de temas como segregação, violência e 

imigração. Na dinâmica de apropriação e integração no parque La Villette, 

situado no 19º distrito de Paris, Serpa, identifica o parque como um lugar de 

inserção social, econômica e cultural a partir de programas que previam a 

integração da população local em trabalhos de prevenção à violência, 

incentivando a participação no espaço público do conjunto habitacional Grand 

ensemble. 

Do mesmo modo, Alessi de Biase (2006, p.105), encara essas apropriações no 

espaço público, considerando o reconhecimento do lugar (ver exemplo figura 

49).  Para a autora, são as ‘’ruses urbanas’’, como uma poética de habitar o 

lugar, a partir de um saber ou reconhecimento local, permitindo aos habitantes 

se ‘’desviar’’ da arquitetura e dos espaços urbanos pré-determinados, se 

apropriando e reinventando os espaços.  

 

 

Figura 49:  relação entre o uso cotidiano (pescaria) e a água, evidenciando as possibilidades 
de desviar dos usos previamente propostos. Fonte: imagens do autor, 2017. 
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A autora examina o contexto do 19º arrondissement38 em Paris, em um bairro 

de bastante complexidade étnica cultural, marcado por problemas ligados ao 

tráfico de drogas e gangues. Uma realidade semelhante à da investigação 

realizada por Trigueiro (2010), sobre o conjunto habitacional Grand ensemble 

Les Minguettes na cidade de Vénissieux-Lyon, aonde a autora destaca o 

enfraquecimento da coesão social nos novos espaços públicos dos conjuntos 

habitacionais populares, como consequência da ‘’pacificação’’ gerada pelas 

operações urbanas recentes. 

De acordo com Biase (2006), o cercamento dos conjuntos habitacionais com 

grades, por questões de segurança, alterou a dinâmica local de transição por 

entre passagens e interstícios entre público e privado. Como mostra a autora, 

foram estabelecidas novas fronteiras, negando antigas práticas sociais do 

bairro: 

 
A prática das passagens, mesmo agora em que estão fechadas, 
permanece e se reinventa a cada dia, e por isso se torna Ruse, uma 
forma de conhecimento do território e de reconhecimento de si 
mesmo que diferencia os habitantes dos outros, por eles chamados 
de “estrangeiros” ao bairro. A prática, com efeito, prossegue graças 
não só ao conhecimento dos códigos das portas-grades que fecham 
os conjuntos, como também a uma “ação social” das gangues, 
totalmente inconsciente, que destroem quase sistematicamente os 
porteiros eletrônicos dos conjuntos a fim de continuar o tráfico, 
permitindo assim aos outros continuarem a passar (BIASE, 2006, 
p.109). 
 

 
O contexto descrito no exemplo de Paris, apesar de fazer referência a uma 

escala local, permite considerar aspectos importantes dos conflitos e das 

respostas colocadas no espaço público atual. Essas práticas, algumas vezes 

‘’transgressões’’, possibilitam aos moradores experienciar o lugar de forma 

peculiar, usando de astúcia.  Nesse sentido, a ruse seria uma habilidade 

construída, fabricada, pensada ou espontânea; um savoir-faire, uma astúcia 

para desviar dos obstáculos e encontrar uma poética (DE BIASE, 2006, p.112). 

                                                           
38

 Arrondissement é a organização territorial dentro da cidade de Paris, suas divisões 
administrativas, equivalentes aos nossos bairros. Atualmente a capital francesa possui 20 
arrondisiments. 
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Nem sempre esses desvios convergem para uma poética no sentido lúdico. É 

importante considerar, que a astúcia descrita por Alessia de Biase, é motivada, 

muitas vezes, por uma necessidade de inserção, participação, preservação (do 

direito de acessar ao público, e das tradições locais) e principalmente por 

questões vitais de sobrevivência, com as atividades informais de comércio (ver 

figura 50), tão presentes nos espaços públicos contemporâneos. 

 

Figura 50: ambulantes na área revitalizada dos armazéns. Fonte: imagem do autor, 2016. 

 

Uma questão importante dentro dessa discussão remete ao conceito de 

‘’estratégia’’, mencionado anteriormente nesse trabalho, contrapondo-se ao 

nível de dominação e sua relação com o espaço, alinha-se com a definição de 

Certeau (2007), enquanto um cálculo (ou manipulação) das relações de força 

que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 

pode ser isolado. A partir da existência dessa estratégia como condição 

racional e precisa, o autor traz como contraponto a ideia de tática, como uma 

ação calculada determinada pela ausência de um próprio.  

Nesse sentido, a tática existe como condição do improviso, surge como reação, 

buscando inserir-se em um contexto pré-estabelecido com normas e códigos 

postos. Tomando as táticas segundo Certeau, ‘’como a arte do fraco’’, ou seja, 

daquele destituído de poder ou que não se encontra em posição de domínio, 

podemos traçar um paralelo com as relações postas em áreas de intervenções 

recentes, aonde indivíduos ou grupos ‘’desconsiderados’’ previamente a 
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proposta, vão se posicionando, quando possível, dentro da dinâmica 

idealizada, como ação de resistência a um lugar formalmente organizado: 

Essas táticas contrariam toda uma lógica de produção racionalizada, 
barulhenta e espetacular, direcionando a produção qualificada para o 
consumo. Esta é astuciosa, funciona com suas ‘’piratarias’’, sua 
clandestinidade, mas ao mesmo tempo em que se insinua 
ubiquamente, silenciosa e quase invisível, não se faz notar com 
produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos 
impostos por uma ordem econômica dominante (CERTEAU, 2007, 
p.39). 

Essa metáfora, referente ao ‘’indivíduo fraco’’, se faz pertinente quando 

pensamos na oposição com o nível da dominação que se fundamenta através 

da estratégia, é necessário perceber que essa astúcia ou inventividade da 

tática, não obrigatoriamente irá partir de um indivíduo fraco ou desprovido 

completamente de poder. E nesse sentido cabe lembrar o exemplo de ONGs, 

grupos ligados a universidades e principalmente coletivos, que de alguma 

forma participam da produção da cidade e de seus espaços públicos. 

Nesse sentido, podemos questionar como a sociedade, através dos usos e das 

práticas cotidianas, confronta os mecanismos de disciplina e não se conformam 

a eles, quais seriam as contrapartidas? Seriam as ‘’maneiras de fazer’’ que 

constituem as mil práticas pelas quais os usuários se reapropriam do espaço 

organizado pelas técnicas da produção sociocultural (CERTEAU, 1994, p. 81). 

Segundo o autor muitas dessas táticas são verdadeiras práticas cotidianas 

como (falar, ler ou circular), muitas vezes espontâneas outras vezes realizadas 

em pequenos golpes, se contrapondo ao pré-estabelecido, funcionam também 

como resistência a um padrão de uso e consumo atomizado.  

Na investigação conduzida por Rogério Proença Leite (2007), sobre o processo 

de ‘’enobrecimento’’ resultante das experiências de revitalização no Bairro do 

Recife, é enfatizada a ideia cotidiana enquanto processos interativos, 

representativos e simbólicos relacionados à experiência vivida que constroem 

sociabilidades de rua, enquanto espaço de uma vida pública.  

‘’Nenhuma cidade excessivamente planejada e controlada segue 

invariavelmente o modelo que a criou’’.  Parece-nos oportuno partir dessa frase 

posta por Leite (2007), para entender as transformações urbanas no contexto 

do Bairro do Recife durante os anos 1990, pensando o espaço público como 
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resultado de influências formais e cotidianas. Mesmo pensando um cenário de 

intervenção urbana que contribua para criação de espaços monótonos e 

aparentemente homogêneos, temos visto que algumas apropriações nesses 

locais acabam desviando desse ‘’modelo’’ organizado. Nesse sentido, o autor 

estabelece uma correlação de oposição entre as ‘’estratégias e táticas’’ de 

Certeau, e das demarcações físicas de poder descritas por Sharon Zukin 

(2000), para evidenciar os conflitos de usos a partir de relações de força: 

As táticas quando associadas a dimensão espacial do lugar, que as 

torna vernaculares, se constituem em um contra uso capaz não 

apenas de subverter usos esperados de um espaço regulado, como 

possibilita que o espaço que resulta das ‘’estratégias’’, para dar 

origem a diferentes lugares, a partir da demarcação socioespacial da 

diferença e ressignificações que os contra usos realizam (LEITE, 

2007, p. 215). 

 

Parece-nos que nesse momento, considerando a intervenção no waterfront do 

Recife, vemos que a produção do espaço urbano mesmo quando concebida 

partindo de princípios que possam simplificar a dinâmica urbana, não garante 

totalmente esse cenário homogêneo. Ao longo dos quase quatro anos da 

inauguração na primeira etapa do projeto, constatamos uma transformação nas 

formas de apropriação do espaço público, o que invariavelmente acabou 

transformando a paisagem. Se inicialmente os usos eram quase todos voltados 

a atividades de ócio e consumo, tendo a presença de ‘’atores’’ indesejados 

(ambulantes e o comércio itinerante) restrita, na Praça do Marco zero e no 

entorno revitalizado, aos poucas essas presenças foram sendo autorizadas e 

paulatinamente sendo inseridas no espaço público. 

 

4.5  
USOS, FORMAS DE APROPRIAÇÃO E CONFLITOS. 

 
‘’A possibilidade de encontros civilizados pode ser entendida como a 
capacidade social, no espaço público, de propiciar a reunião entre as 
diferenças, permitir à mútua observação, o diálogo, a copresença, sem 
significar, embora muitas vezes tenha acontecido a manifestação dos conflitos 
e interesses antagônicos’’ (SORBARZO, 2006, p.94). 
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Evidenciando a condição de pacificação de alguns espaços públicos urbanos, é 

importante destacar a diferença entre os conceitos de ‘’uso’’ e de 

‘’apropriação’’, do mesmo modo que ‘’usuários’’ e ‘’praticantes’’ do espaço. 

Essa distinção vai além de evitar incoerências epistemológicas, é na verdade 

uma crítica voltada à ausência ou diminuição das interações no espaço público. 

Em seu livro recente sobre intervenções temporárias39, vemos como Adriana 

Sansão (2000), aborda essa discussão considerando as intervenções 

temporárias como uma forma eficaz de apropriação do espaço público. Apesar 

de delimitar suas análises dentro de um recorte temporal que considera 

práticas efêmeras, a autora evidencia a apropriação a partir das relações 

cotidianas, realizadas em atividades de trabalho ou lazer (na semana ou final 

de semana), mas que acabam assumindo novos significados. 

Quando nos referimos ao conceito de apropriação do espaço público, é lícito 

atentar para uma ideia além da condição da presença, sendo necessária uma 

participação ativa nesse espaço. É uma relação entre indivíduo-espaço que 

normalmente envolve questões de memória e pertencimento. Dentro dessa 

reflexão, Scocuglia (2012, p.111), reforça a diferença entre usuário e 

praticante, relacionando a prática no espaço a partir de uma corporeidade 

como forma de mediação e percepção desse espaço. Ou seja, o usuário 

enquanto praticante do espaço, atua, interage, e escapa aos usos comuns e 

pacificados do cotidiano. 

Como abordado anteriormente nesse trabalho, às experiências de intervenção 

urbana que se estabelece uma condição de ‘’alisamento’’40 do espaço, com 

uma ‘’cenarização’’ e simplificação da paisagem, a relação de apropriação 

torna-se mais improvável devido ao uso parcial do espaço. 

É importante salientar que as apropriações no espaço público, sejam elas 

espontâneas ou marcadas por intencionalidade, possuem a capacidade de 

                                                           
39

 O livro intervenções temporárias marcas permanentes na cidade contemporânea, lançado 
em 2012, por Adriana S. Fontes apresenta experiências que mostram o potencial 
transformador de intervenções efêmeras através de uma relação ativa e afetiva com o espaço 
público. 
40

 O conceito de alisamento utilizado aqui remete a ideia trazida por Milton Santos de um 

espaço com pouca complexidade, seriam espaços com superfícies lisas que não carregam 
rastros da memória do lugar. São espaços sempre limpos, bem iluminados e vigiados. 
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revelar desejos e necessidades dos habitantes e do vínculo com esse lugar. 

Nas palavras de Santos e Voguel (1985), essas apropriações seriam um 

mecanismo de defesa e superação da população aos modelos urbanísticos 

impostos pelos planejadores urbanos e gestores públicos. 

Deste modo, articulando teoria e procedimento empírico, no desenvolvimento 

desse trabalho o mapeamento e a análise das estruturas formais que 

configuram o espaço público consideraram também as apropriações 

alternativas (inesperadas), sejam as atividades coletivas ou as praticadas 

individualmente.    

Como visto no primeiro capítulo, a intervenção resultante do Projeto Porto Novo 

Recife, não apenas alterou física e funcionalmente o waterfront do Bairro do 

Recife, com a revalorização de sua paisagem houve consideráveis alterações 

também na dinâmica de apropriação. De acordo com Leite (2007, p.212), a 

cidade enquanto produto social é sempre resultado convergente de distintas 

influências formais e cotidianas. Tomando como base o processo de 

enobrecimento do Bairro do Recife no início da década de 1990, o autor 

destaca que as políticas de desenvolvimento urbano, aparentemente 

homogêneas, tinham contribuído para criar certa rotina estética de uma vida 

pública que muitas vezes era difícil de desenvolver. Contemporaneamente, 

iremos investigar as alterações dos usos e apropriações do espaço público, 

provenientes desse modelo de urbanismo. 

Apesar da abordagem realizada por Leite, ter sido realizada há mais de uma 

década, a partir de outras propostas de intervenção urbana, é lícito apontar que 

ambos os casos tiveram como consequência direta o processo de 

revalorização do espaço urbano, mesmo considerando uma escala local com 

impactos consideráveis nos modos de vida e nas formas de territorialização. 

Partindo do pressuposto que esses modos de vida sejam influenciados por 

uma modernidade que preza pela lógica da mercadoria, Seabra (2004, p.191), 

afirma que o cotidiano urbano, seria marcado pela aceleração do tempo, pela 

maximização do uso de bens e fatores produtivos, tanto quanto pelo 

aprofundamento da divisão social do trabalho, a qual repercute na disposição 

de meios de vida, porque desencadeia necessidades novas, aumenta o 
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exercício de trabalhadores e diversifica produtos. Uma diversidade que nem 

sempre repercute na dinâmica urbana, se por um lado vemos o espaço urbano 

como um produto de caráter singular, e às vezes é simplesmente consumido 

(em formas como viagens, turismo ou atividades de lazer), vemos que as 

manifestações no espaço público são menos complexas e as singularidades 

são reduzidas.  

Buscando o significado direto do termo ‘’conflito’’ em qualquer dicionário, fica 

evidente como a definição apresenta um conteúdo nocivo, remetendo a: 

desordem, choque, embate ou luta, seriam alguns dos termos utilizados para 

designar essa palavra. No espaço público, entende-se que a disputa e a 

oposição sejam necessárias em consequência dos diferentes usos e funções 

que devem coabitar, mesmo que, nem sempre, em estado de concordância. 

A diferença e o conflito seriam então condições desejáveis ao espaço público. 

Indicam, normalmente, a complexidade e principalmente a acessibilidade desse 

espaço a indivíduos distintos. De acordo com Carlos (2001, p.36), quando o 

espaço público é esvaziado do seu sentido tradicional, também acaba se 

negando enquanto lugar do imprevisto, do espontâneo, dos encontros, das 

rotinas, desacordos e dos seus conflitos.  Nesse sentido, acreditamos que 

enquanto público, esses espaços devam dispor de dispositivos que permitam e 

garantam que as sociabilidades se desenvolvam com espontaneidade, 

permitindo a expressão desses conflitos. 

Com o intuito de compreender as transformações nos modos de vida e das 

dinâmicas de uso do espaço público, esse capítulo estará centrado na 

apresentação das observações de campo realizadas durante três turnos em 

dias da semana variados. O resultado das observações foi sistematizado 

através de um mapeamento comportamental com o auxílio de fichas técnicas 

(desenvolvidas pelo autor), apresentando os fluxos dos percursos no polígono 

de análise e no entorno imediato, os pontos de concentração e encontro dos 

usuários e as sociabilidades desenvolvidas (como os residentes e visitantes 

usam e/ou se apropriam dessa área).  

Inicialmente, foi necessárias visitas prévias a área que seria observada, a fim 

de realizar um reconhecimento das características formais e dos elementos 
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que compõem esse espaço. Foi possível também identificar possíveis horários 

e formas de apropriação do espaço, que foram considerados como critério para 

elaboração da ficha de análise de campo. Alguns usos são mais frequentes e 

tornaram-se praticamente intrínsecos na paisagem revitalizada do waterfront. 

Constatamos a presença acentuada de grupos de turistas sendo conduzidos 

por guias, funcionários de empresas próximas que utilizam a área para 

descanso, estudantes que ao sair da escola se reúnem no marco zero, 

ambulantes (desde vendedores de bebidas e comidas até a venda de 

souvenires para turistas), artistas nômades, pessoas que utilizam o largo do 

marco zero como pista para prática de esportes (patinação e skate) e 

principalmente ‘’clientes’’, que após um breve passeio no waterfront se dirigiam 

aos bares e restaurantes. 

Com a realização das observações prévias, foi possível entender parcialmente 

os horários de maior e menor fluxo de usuários. Como o trecho de análise, 

revitalizado pelo Projeto Porto Novo Recife, previu como característica a 

especialização funcional dos antigos armazéns e do espaço público, destinado 

basicamente para o turismo e lazer, existe em determinados horários uma 

grande variação na quantidade de visitantes e usuários. Por exemplo, durante 

os dias de semana (segunda - sexta), com exceção de períodos de férias, o 

trecho revitalizado encontra-se esvaziado, por outro lado, nos finais de semana 

o local se transforma em um dos espaços públicos mais visitados da cidade. 

A partir das observações realizadas em períodos distintos, desenvolvemos uma  

percepção das interações entre o espaço público do waterfront e os usuários. 

Essa síntese está organizada considerando a apreensão nos períodos do (DIA, 

TARDE e NOITE), acrescenta-se a essa análise os registros fotográficos 

realizados nesses períodos e os mapeamentos de fluxo, permanência e os 

tipos de usos encontrados no espaço público.  

Por fim, concluímos o terceiro capítulo compilando as três análises, 

estabelecendo um panorama mais amplo dos aspectos que cercam a interação 

do individuo com o espaço de waterfront. E mesmo que os resultados aqui 

apontados não possam ser considerados uma condição generalizada de 

trechos urbanos revitalizados em outras cidades do mundo, o caso do Recife 
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permite uma aproximação mais precisa acerca dos impactos e transformações 

que essas revitalizações têm causado nas áreas centrais e de waterfront.  

4.5.1 
ANÁLISE DURANTE O DIA 

 

Antes de iniciar a análise, é importante deixar claro que o adentrar ao Bairro do 

Recife imprime algumas restrições devido a sua condição geográfica enquanto 

ilha, com acesso físico limitado por quatro pontes. É sabido que o modo de 

locomoção também tem influência direta na apreensão das relações humanas 

durante a análise. Desse modo, optou-se pelo uso do transporte público para 

chegar ao bairro durante as visitas de campo, levando o ‘’observador’’ a optar 

entre duas opções: ao norte, pela ponte Buarque de Macedo (junto ao palácio 

do governo do estado) ou no extremo sul da ilha, através da ponte sete de 

setembro (antiga ponte giratória). Por uma questão de facilitar a logística, o 

percurso até a área de análise ocorreu tendo sempre como ponto de partida o 

Terminal de passageiros no Cais de Santa Rita e consequentemente o trajeto 

era concluído ‘’a pé’’ transpondo a ponte giratória (situada no entorno imediato 

a área de análise) em direção aos armazéns revitalizados. 

A princípio, quando se visita uma área de centro histórico, a percepção 

imaginada é a de uma imensidão de gente ‘’indo e vindo’’, mercadores e 

ambulantes disputando a clientela aos gritos. Um cenário que muitas vezes se 

confunde com algo desordenado e caótico, mas que na verdade traduz a 

diversidade inerente a própria cidade. No Bairro do Recife o estado de agitação 

não é permanente, com exceção do trânsito, sempre caótico nas primeiras 

horas da manhã, muitas das ruas possuem uma ambiência pacata e a 

presença de usuários transitando no local é bastante moderada.  

A movimentação em grande parte se resume a funcionários indo em direção ao 

trabalho: nas agências bancárias, escritórios, instituições governamentais ou 

empresas do Porto Digital (grupo de atividades que concentram mais postos de 

trabalho no bairro). Por outro lado, os comerciantes em seu ritmo próprio, 

normalmente mais lento, vão arrumando as mesas nas calçadas aguardando 

esses mesmos trabalhadores durante o horário de almoço. 
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Ao se entrar no Bairro do Recife por uma de suas principais avenidas, a Alfredo 

Lisboa, a primeira impressão que fica é a do uso excessivo do automóvel. O 

tráfego intenso, é justificado, em parte, pela possibilidade de transpor o bairro 

em direção a cidade de Olinda em um trajeto normalmente mais rápido, fato 

que tem se mostrado um equívoco em virtude das lombadas com limite de 

velocidade a 30km nas principais avenidas do Bairro.  

Há aproximadamente uma década, Leite (2007), em suas observações no 

mesmo bairro, acreditara que devido a sua localização os usuários não 

passavam pelo bairro de forma casual e fortuita. Segundo esse autor, era fácil 

evitar o bairro sem transtornos e prejuízos a qualquer itinerário, quem 

transitava pelo bairro, é por que ali foi por alguma razão pré-determinada.  

É bem verdade, que se associe ao bairro constantemente – mas não 

invariavelmente –usos ligados ao turismo e lazer, o que requer certo cuidado 

para não levar a simplificação de todo um território, que apesar de 

fragmentado, comporta hoje, empresas de diferentes setores com destaque já 

mencionado para o polo de tecnologia do Porto Digital. 

Distante dos ‘’holofotes’’ nos trechos mais ‘’iluminados’’ (SANTOS, 2013), uma 

rotina diferente acontece no waterfront revitalizado. No trecho ao extremo da 

ilha, junto ao edifício garagem, alguns pescadores ultrapassam o guarda corpo 

em busca de uma posição mais estratégica para lançar suas redes a procura 

de pequenos peixes, siris ou alguma espécie local de marisco. O ritmo lento 

dessas atividades recupera uma cotidianidade, que frequentemente, tem sido 

perdida nos espaços públicos revitalizados e revalorizados. 

Desviando um pouco o olhar, é possível perceber ao mesmo tempo, alguns 

funcionários do consórcio responsável pela gestão da área, aproveitando o 

tempo livre de almoço para interagir e conversar enquanto não precisam voltar 

ao serviço. São ritmos que diferem da velocidade que caracteriza alguns 

trechos do waterfront, normalmente ocupados por atividades mais ligadas ao 

espetáculo urbano.  
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No trecho revitalizado dos armazéns do porto, a intensidade e o fluxo de 

usuários diminui consideravelmente nas primeiras horas da manhã, com os 

bares, pubs e restaurantes ainda fechados, o entorno na área permanece 

esvaziado. Outro fluxo relevante nessa área, está relacionado as empresas que 

funcionam no 1º piso dos armazéns, mais como fisicamente as atividades 

estão concentradas para o interior dos escritórios, não existe nenhuma relação 

com a dinâmica da rua. O que reforça a importância do nível térreo da rua para 

ativar ou negar a relação entre espaço público e privado. 

Devido a ambiência mais aprazível, alguns lugares vão se consolidando como 

espaços de reserva e quietude, ou seja, dentro da mesma área revitalizada as 

espacialidades podem ser bem distintas. É importante destacar, que os usos 

privados nos armazéns, possuem influência direta na presença ou ausência de 

atividades e apropriações do espaço público. Como afirma Jan Gehl (2013), 

pessoas atraem pessoas, e nesse sentido, a presença dos usuários, visitantes 

e turistas nos armazéns revitalizados acabam tornando-os mais atrativos. Por 

outro lado, próximo ao edifício garagem e ao armazém 14 (que frequentemente 

encontra-se fechado), o espaço público torna-se menos convidativo e 

consequentemente menos territorializado.  

A condição climática na cidade do Recife é outro fator importante quando se 

observa a presença ou ausência de usuários no espaço público. Durante o 

período da manhã, considerando ainda que as observações foram realizadas 

no período próximo ao verão, o sol intenso dificulta a permanência no 

waterfront revitalizado durante longos períodos. Essa condição é atenuada pela 

ausência de vegetação com porte adequado para sombreamento. Os dois 

mirantes situados a frente dos armazéns 12 e 13 possuem uma pérgola que 

proporciona sombreamento e consequentemente uma sensação de conforto ao 

visitante, contudo durante os últimos meses de 2017 estiveram em manutenção 

e inacessíveis ao público, contribuindo para um afastamento dos usuários nos 

períodos de sol intenso. 

Após a última reforma realizada na Praça do Marco zero em 2000, vemos uma 

nova conformação física que a deixou mais exposta, sem sombreamento, mas 

mesmo nos horários de sol forte, é percebida a presença dos turistas. 

Entretanto, as formas de apropriação são geralmente efêmeras, e as 
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sociabilidades parciais. Apesar das sucessivas alterações no Bairro do Recife, 

o Marco Zero continua sendo o seu principal ‘’cartão postal’’ e foco de interesse 

dos visitantes, sendo largamente explorado pelas atividades turísticas, em um 

ambiente que devido a passividade e falta de envolvimento dos visitantes 

aproxima-se de um espaço cenográfico. 

No trecho do Marco Zero, a relação de uso do espaço público se apresenta 

mais diversificada. Nas primeiras horas da manhã em um dia comum de 

semana, o uso mais frequente na praça corresponde a pescadores e 

barqueiros. Os primeiros costumam chegar logo no início da manhã e se 

espalham pela mureta do waterfront, já os barqueiros trabalham como 

atravessadores, levando os turistas para o Parque das esculturas situado no 

molhe do Recife. É um percurso de ‘’ida e volta’’ custando cinco reais, sendo 

possível realizar também a travessia de bicicletas, essa atividade é 

independente, sem vinculação com a prefeitura, e extremamente necessária 

para o funcionamento atividade turística.  

Os poucos dispositivos encontrados no waterfront, contribuem para que a 

interação com o espaço seja simplificada, durante os finais de semana com a 

presença dos turistas intensificada, a relação dos usuários costuma limitar-se 

ao registro fotográfico com algum dos dispositivos da praça: a rosa dos ventos, 

o letreiro com o nome ‘’RECIFE’’, a estátua em homenagem ao percursionista 

Naná Vasconcelos e no molhe do Recife, com o parque das esculturas.  

Com a proximidade do horário do almoço, e consequentemente com o calor 

intensificado, o espaço público nas últimas horas da manhã vai se esvaziando, 

e os armazéns 12 e 13 (que abrigam o polo gastronômico) tornam-se o foco de 

interesse dos visitantes e turistas. É importante ressaltar que o horário de 

funcionamento dos armazéns, durante toda a semana, inicia-se às 10h, criando 

um intervalo de tempo em que todos os estabelecimentos ficam fechados e a 

dinâmica entre edifício – rua é enfraquecida. 

Nas imagens a seguir, é possível perceber como ocorre uma variação da 

intensidade de visitantes durante o período da manhã. Outro ponto notável é a 

predominância da atividade turística próximo ao Marco zero ou através do 

passeio de catamarã que também se aproxima a praça. 
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Figura 51: Trecho do waterfront vazio no início da manhã. Fonte: arquivo do autor, 2017. 

Figura 52: Praça do Marco Zero tomada por turistas. Fonte: arquivo do autor, 2017. 

Figura 53: Turistas no marco zero embarcando no Catamarã. Fonte: arquivo do autor 2017. 
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4.5.2 

ANÁLISE AO ENTARDECER 
 

De um modo geral, em muitas culturas, o entardecer significa o período de 

transição entre a intensidade da vida social, das atividades comerciais, das 

relações políticas e sociais, até o seu ‘’desfecho’’, quando as interações se 

restringiam a intimidade do interior das residências. Segundo Leite (2007, p. 

241), dentro da sociedade industrial a ‘’fronteira’’ entre dia e noite se diluiu. A 

proliferação de ‘’serviços 24h’’, permite, mesmo que durante a madrugada, 

realizar tarefas antes circunscritas ao período diurno. 

Como observado na análise do período diurno, o início da tarde demarca a 

chegada de um grande número de visitantes em função do horário do almoço e 

do uso dos armazéns com seus restaurantes. Em dias comuns, o Bairro do 

Recife possui outras opções que também oferecem refeição, como: o Shopping 

Paco Alfândega, restaurantes na Rua da Moeda, na Rua do Bom Jesus, na 

Rua Apolo ou na Praça do Arsenal da Marinha. Conquanto, a posição 

estratégica do novo polo gastronômico junto ao patrimônio edificado e 

principalmente ao ambiente natural, torna os armazéns mais convidativos.  

Desse modo, nas primeiras horas da tarde, o fluxo de visitantes costuma 

aumentar progressivamente, principalmente em direção à Praça do Marco 

Zero. Com a pedestrianização da Avenida Rio Branco (uma das principais vias 

do bairro), a chegada ao waterfront do Bairro do Recife tornou-se mais 

direcionada. Nesse sentido, é válido recordar a condição do traçado urbano 

local, herança da reforma urbana promovida no início do século XX, que 

reconfigurou o seu tecido, tornando-o mais ortogonal e interligando os 

principais espaços livres públicos de forma radial, formando uma rede que 

converge para o marco zero. Ou seja, fisicamente e funcionalmente, as ruas 

ortogonais conduzem e induzem até o waterfront revitalizado, (ver figura 54). 
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Figura 54:  Indução da Avenida Rio Branco em direção a Praça do Marco Zero. 

 

No trecho revitalizado, próximo aos armazéns, o horário da tarde se apresenta 

como o que propicia mais diversidade de usuários. A chegada dos visitantes 

(famílias, grupos de amigos ou turistas), acarreta na presença simultânea de 

maior vigilância nos pontos de maior concentração. Além do posto policial 

situado ao lado do armazém 12, vemos a presença de policiais transitando a 

pé, em viaturas ou em diciclos (do modelo segway), o que para os usuários 

estabelece uma sensação de segurança. Durante as observações, pudemos 

constatar que existe uma relação direta entre a quantidade de visitantes com o 

aumento do efetivo policial. É intensificada a quantidade de policiais militares 

além do reforço de segurança privada junto as entradas dos armazéns. 

Em meio aos visitantes que transitam pelo waterfront, os ambulantes e 

carroceiros se concentra quase sempre junto ao armazém 12, em frente ao bar 

‘’Seu boteco’’, com a vista privilegiada para a praça do marco zero. É como se 

a posição estratégica desse trecho o transformasse nas ‘’portas do waterfront’’, 

por onde todos costumam passar para entrar no trecho revitalizado. É aqui que 

ficam concentrados alguns dos ‘’personagens’’ já inerentes a área, como os 

artistas nômades, que de forma espontânea estendem suas toalhas e oferecem 

diferentes produtos aos visitantes.  

Avenida Rio Branco Praça do Marco zero do Recife. 
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Utilizando essa forma de aproximação com o espaço público através da 

observação de campo, foi possível perceber alguns padrões comportamentais 

importantes dentro do espaço, analisando a relação de interação com o espaço 

por alguns grupos. Os artistas nômades, por exemplo, apesar de se 

comportarem, de forma espontânea e contra-homogeinizadora, não se 

‘’instalam’’ no espaço público de forma totalmente desprovida de racionalidade 

como costuma-se prever. Como o ‘’produto’’ comercializado por esse tipo de 

artista-vendedor é consumido, geralmente, por turistas que buscam adquirir 

algum tipo de recordação local, esses artistas buscam territorializar os 

melhores lugares, nos locais que todos passam, onde possam ser observados. 

Devido à tendência de deslocamento contínuo, principalmente nos centros 

patrimoniais e áreas de grande atratividade turística, os artistas que trabalham 

na rua costumam indicar quais as novas áreas de interesse do mercado como 

também quais espaços públicos se encontram com maior vitalidade. No Bairro 

do Recife, preteritamente a inauguração dos novos armazéns, o ‘’polo’’ de 

atração dos visitantes que buscavam entretenimento estava na Rua da Moeda. 

Com a presença de vários bares que funcionavam voltados para rua e com 

mesas e cadeiras ocupando as calçadas, esses artistas iam buscando seu 

espaço e atenção dos clientes, através da venda de produtos confeccionados a 

mão e através de apresentações circenses como malabares e homens 

cuspindo fogo. Com o foco das atenções voltado para o waterfront revitalizado, 

os artistas nômades passaram a ocupar alguns trechos do passeio público. 

Mas como a presença de turistas não ocorre durante todos os dias da semana, 

esses artistas passam a trabalhar aos sábados e domingos ou em eventos 

festivos. 

Próximo ao armazém 13, os dois mirantes que avançam sobre a bacia do Rio 

Pina, são os dispositivos que mais atraem os usuários, não apenas por 

promoverem sombreamento, mas enquanto equipamento configurado como 

‘’abrigo’’ arquitetônico, os mirantes, simbolicamente, funcionam como ponto 

focal dentro de um trecho público de pouca complexidade.  
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Figura 55: waterfront sendo utilizado por usuários diversos. Fonte: arquivo do autor, 2017. 

Figura 56. Contraste entre ambulantes e o comércio dos armazéns. Fonte: arquivo do autor. 

2017. 

Figura 57: Uso intenso na Praça do Marco Zero do Recife. Fonte: arquivo do autor, 2017. 
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4.5.3 

ANÁLISE NOTURNA 
 

Com a chegada da noite, o waterfront revitalizado do Bairro do Recife, 

verdadeiramente se transforma, adquire um novo ritmo e assume um certo 

clima de festividade. Aqui fica claro a oposição entre ‘’opaco e luminoso’’, 

ressaltada por Santos (2013), para descrever parcelas da cidade que recebem 

ações hegemônicas e espetaculares, tendo como contrapartida, lugares que 

são desprovidos de investimentos e ficam aparentemente abandonados. 

É sabido que ao bairro sempre foi associado uma imagem de boémia, devido 

principalmente as atividades ligadas ao porto, aonde os marinheiros e 

estivadores aproveitavam os horários livres nos bares e bordéis.  A imagem de 

um bairro voltado para lazer e entretenimento, perpetuada largamente com o 

Plano de Revitalização de 1993, é retomada com a nova revalorização da 

frente de água do bairro. Um processo que envolve não apenas a recuperação 

de espaços degradados mais de renovação da ‘’imagem negativa do bairro’’, o 

que acaba atraindo um novo público de classe alta para ocupar esses espaços. 

Quando se chega na ilha, logo percebe-se que as ruas transversais de menor 

importância, tornam-se um estacionamento ‘’a céu aberto’’, os edifícios 

garagem do shopping Paço Alfândega e do complexo do Armazéns do Porto já 

não são suficientes para abrigar o fluxo de veículos que adentra ao bairro nos 

finais de semana. Fato esse que apenas reforça o hábito das classes de média 

e alta renda de não utilizar o transporte público, mesmo sabendo que o Bairro 

do Recife é satisfatoriamente bem servido de ônibus, que atendem um 

itinerário que passa por grande parte dos bairros no Recife. 

É lícito afirmar que a grande maioria dos profissionais que trabalham na ilha do 

Bairro do Recife, atua em atividades que funcionam durante o período diurno, 

que se encerram ao final da tarde. São usos e funções ligadas a serviços 

diversos, ao turismo, entretenimento, ao polo industrial ou mesmo em alguma 

das startups do Porto Digital. Outro dado importante para entender o 

funcionamento do bairro e consequentemente da área revitalizada, é que esses 

profissionais também não residem no Bairro do Recife, o que tende a resultar 

na sua saída ao final do expediente de trabalho.  
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Com esse cenário posto, percebe-se como a dinâmica do bairro se direciona 

para o esvaziamento durante a noite dos dias de semana. Na área revitalizada, 

equipamentos como museus e centro cultural de artesanato encontram-se 

fechados, e mesmo os armazéns com seus bares e restaurantes acabam não 

recebendo um número expressivo de clientes. 

Durante a noite, não é incomum se deparar com atrações musicais e culturais 

na Praça do Marco zero, nos eventos mobilizados pela prefeitura como 

costuma ocorrer com o ‘’Recife antigo de coração’’, realizado normalmente aos 

domingos e organizado pela Secretaria de Turismo. São oferecidas várias 

atividades de esporte, cultura e atrações artísticas para os turistas e visitantes: 

(...) A exaltação da frente marítima com o estímulo a permanência 

no local é reforçada com o projeto da Prefeitura do Recife 

denominado “Recife Antigo de Coração”, que desde março de 

2013, o Bairro do Recife se transforma num grande parque a céu 

aberto aos domingos” (RECIFE. BR). São ações que, junto com 

outros projetos governamentais, tais como as “Ciclofaixas de 

Turismo e Lazer” nos feriados e finais de semana, a “Feira de 

Artesanato da Rua do Bom Jesus” aos domingos e o permanente 

fechamento da Avenida Rio Branco, têm transformado o Bairro do 

Recife e um Grande playground para desfrute das classes médias 

e alta renda (DÂMASO, 2017, p. 86). 

Durante a noite, o marco zero continua sendo o lugar de maior atração dos 

transeuntes, nos primeiros dias da semana, poucos visitantes que chegam a 

praça passam a ocupar a mureta ou guarda corpo que funciona como banco 

para permanência. O perfil desse frequentador é variável, sabido que não se 

caracteriza como um uso frequente, em meio aos casais, alguns poucos 

turistas decidem conhecer o bairro durante esse período, e desse modo já não 

se observa tantos ambulantes ou artistas nômades acomodados no calçadão. 

Cabe aqui destacar, que mesmo com o número reduzido de visitantes, a 

presença do aparato de vigilância na área revitalizada é mantida. Quando se 

adentra e percorre as ruas do Bairro do Recife durante a noite, facilmente se 

percebe que a sensação de segurança não é a mesma nos demais espaços da 

ilha, a vigilância por câmeras e o policiamento não é tão intensivo como 

próximo aos armazéns, assim como a iluminação pública já não se mostra tão 

eficiente. 
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Do mesmo modo que nos demais horários do dia, a noite percebemos como a 

praça do Marco zero possui um papel centralizador nas atividades realizadas 

no setor de análise. Não apenas considerando o fluxo e concentração de 

usuários nesse trecho, mas principalmente devido a diversidade de atividades 

e formas de apropriações que ocorrem na praça.  Aos sábados e domingos a 

praça torna-se uma grande pista para prática de esportes (patinadores e 

skatistas), dezenas de pessoas de várias idades se reúnem no centro da praça 

para esse tipo de entretenimento. O uso que à primeira vista parece caótico 

demonstra um dos poucos horários analisados em que o espaço público é 

reinventado e os usuários o praticam.  Mas a praça não se resume a essas 

práticas, o espaço é compartilhado por vários ambulantes, moradores de rua, 

artistas nômades, turistas que transitam em direção aos restaurantes e não 

raramente grupos e famílias que sentam na praça para beber ou fazerem 

piqueniques. 

O contraste a esse contexto ocorre quando nos aproximamos do trecho mais 

ao sul do waterfront, assim como no período diurno da análise, o setor 

adjacente ao edifício garagem e ao armazém 14  quase sempre se encontra 

esvaziado.  Mesmo com a vigilância eletrônica das câmeras de segurança e da 

presença constante do policiamento, o ambiente se mostra pouco convidativo, 

com o armazém 14 constantemente fechado (com atrações esporádicas desde 

sua inauguração), o local torna-se desabitado com exceção de alguns casais 

que aproveitam o clima calmo e reservado. 
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Figura 58: O trecho do armazém 14 constantemente vazio a noite . Fonte: arquivo do autor. 

2017. 

Figura 59: ambulantes e artistas nômades no marco zero . Fonte: arquivo do autor. 2017. 

Figura 60: Marco zero sendo utilizado por skatistas e patinadores . Fonte: arquivo do autor. 

2017. 
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4.6 

SÍNTESE DA ANÁLISE COMPORTAMENTAL 
 

 
A partir dos resultados dessa pesquisa, temos constatado como as 

intervenções urbanas raramente resultam apenas em transformações físicas ou 

simbólicas na cidade.  As transformações no sentido de conversão funcional, 

que intentam contrapor os estereótipos construídos sobre espaços da cidade 

previamente ignorados e considerados vazios, acabam resultando em 

transformações nos modos de se comportar nos espaços públicos. É nesse 

sentido que entendemos haver, simultaneamente, uma mudança na forma de 

ocupar e interagir com esses ‘’novos’’ espaços da cidade, revitalizados, 

homogeneizados e ressignificados. 

A princípio, um dos pontos que orientaram nossas observações, considerava 

os aspectos físicos das edificações como fator fundamental para garantir a 

vitalidade dos espaços públicos. Questões como as dimensões e 

permeabilidade dos edifícios influenciando diretamente na quantidade de 

usuários vivenciando esses lugares. No caso do empreendimento ‘’Armazéns 

do Porto’’, acabamos nos deparando com um contexto onde a relação 

socioespacial é condicionada por outros fatores, mesmo que a forma produzida 

resulte em uma escala confortável para o pedestre, com boa permeabilidade e 

com garantia de condições de segurança, nem sempre esses fatores 

contribuem para atrair os usuários. 

Durante o processo de aproximação com os espaços analisados, ficou 

evidenciada a diferença considerável no tipo e na intensidade dos usos, 

dependendo do dia da semana e do turno analisado. Além da questão 

temporal, a relação do fluxo de usuários e da forma como se comportam esteve 

condicionada pela dinâmica de funcionamento dos edifícios no local.  

Quando a arquitetura da cidade é pensada de forma monofuncional, a 

tendência é que se crie uma especialização que invariavelmente repercute na 

perda da diversidade na dinâmica da cidade. Os usos nos armazéns 

revitalizados, que hoje funcionam com comércio no nível térreo e escritórios no 

primeiro piso, se mostraram insuficientes para garantir o uso mais intenso 

dessa área, o que de certo modo retoma a necessidade de agregar o uso 
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residencial para consolidar esse tipo de proposta de revitalização e 

reapropriação dos centros urbanos.   

Apresentadas essas questões, constatou-se que a presença dos usuários nos 

espaços abertos ocorre de forma sazonal, sendo possível em um mesmo dia 

presenciar o waterfront esvaziado e algumas horas mais tarde o aumento das 

atividades, com uma diversidade de formas de apropriação. Essa variação está 

intimamente associada ao horário de funcionamento dos bares e restaurantes 

que funcionam no nível térreo dos armazéns portuários revitalizados. Ou seja, 

próximo ao horário do almoço ocorre o aumento do fluxo de usuários, que se 

deslocam de vários trechos do bairro em direção aos armazéns. 

Como a proposta de intervenção para área dos armazéns possuí um forte 

direcionamento turístico, partimos da suposição que os usos prévios ao projeto 

seriam suprimidos ou desencorajados, sabido que normalmente as estratégias 

utilizadas para reconversão desses novos territórios, desconsideram a 

participação de alguns grupos e indivíduos. A partir das observações de 

campo, identificamos padrões de uso que escapam a refuncionalização 

prevista no projeto e destoam do uso turístico. A presença de pescadores no 

trecho do waterfront, em meio a um espaço pensado, prioritariamente, para 

visitantes e turistas, demonstra como essas atividades cotidianas podem 

ocorrer mesmo em espaços estrategicamente pensados. Essas atividades, que 

segundo Leite (2007), podem ser entendidas como ‘’vernaculares’’, e que 

normalmente passam despercebidas por não estarem coerentes a uma 

realidade posta, implicam na reapropriação e qualificação desses espaços. 

Considerando a relação entre espaço produzido com o indivíduo que o percorre 

e ocupa, a partir de suas movimentações, permanências, interações e 

sociabilidades, buscamos uma abordagem de cidade através da observação no 

nível da rua. Nesse sentido, é válido destacar a importância dos elementos 

tangíveis e simbólicos que condicionam ou influenciam nos modos de interagir 

com o espaço. Através dos ‘’dispositivos’’, é que muitas vezes se tornar 

possível a relação do corpo com o espaço público, e no caso do waterfront do 

Bairro do Recife são determinantes para garantir a diversidade ou o 

pragmatismo nos modos de se comportar e experienciar o espaço. 

Entre os fatores que contribuem para uma maior presença de usuários no 

espaço público, sabemos que as condições físicas podem ser determinantes. 
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Por outro lado, não existe uma obrigatoriedade na relação entre a qualidade 

dos ambientes construídos com a qualidade das atividades e sociabilidades 

desenvolvidas. O exemplo de várias favelas brasileiras mostra como essas 

relações podem surgir mesmo em situações adversas, com infraestrutura 

precária e na ausência de mobiliário urbano eficiente.  No caso observado, 

esses equipamentos muitas vezes determinam não apenas a presença dos 

usuários como também a intensidade com que se experiencia o espaço.  

Com a observação dos aspectos técnico-espaciais vinculados as práticas 

sócio-corporais, podemos indicar que os dispositivos presentes na área 

revitalizada, acabam não estimulando o usuário a permanência. Nesse sentido, 

constatamos a pouca quantidade de equipamentos de assento e elementos 

geradores de sombreamento como as causas principais para dispersão dos 

usuários, em grande parte do trecho público revitalizado. A exceção se dá 

principalmente com os dois mirantes construídos junto aos armazéns 14 e 13 

respectivamente. Além de ser um equipamento que permite a contemplação do 

waterfront, são compostos por elemento de sombra ao mesmo tempo em que 

possuem assentos, o que desperta atração dos usuários, conferindo a esses 

equipamentos o caráter de ‘’marco’’ dentro do perímetro analisado. Esses 

mirantes têm funcionado como ponto de encontro e interação de jovens, que se 

reúnem ao final da tarde para práticas como piqueniques, dançar, namorar ou 

simplesmente se encontrar com outros jovens. 

No trecho da Praça do Marco Zero, as sociabilidades e formas de experimentar 

o espaço público se mostram mais diversificadas. Segundo Leite (2007), essa 

condição se explica pelas sucessivas políticas de consumo dos lugares, que 

exploram a tradição e o patrimônio cultural na construção simbólica de 

identidade e pertencimento, o que no caso do marco zero, garantiu a retomada 

da centralidade não apenas na escala local, mas para toda cidade do Recife. 

Fisicamente a conformação do marco zero induz a um uso muito mais cívico, 

sabido que sua última reforma tinha o intuito de criar um espaço destinado a 

grandes manifestações e principalmente para grandes festividades. Nesse 

espaço as sociabilidades públicas se manifestam de forma muito particular, de 

acordo com Muñoz (2008), essas novas formas de habitar o território são 

caracterizadas pela mobilidade, relacionados a novos hábitos culturais que se 

concretizam com o consumo rápido do espaço. Essas intervenções acabam 
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criando certa ‘’rotina estética’’, e devido à pouca complexidade do desenho 

urbano os turistas que visitam a praça não costumam permanecer por muito 

tempo.  

Sob outra perspectiva, vemos que esse mesmo espaço do marco zero acaba 

atraindo usos e sociabilidades mais diversos em alguns períodos da semana. 

Motivados pela carência de espaços públicos qualificados ou mesmo pela 

retomada de uma centralidade e importância simbólica na cidade, vários 

grupos e indivíduos invizibilizados acabam ocupando a praça nos finais de 

semana, não de forma isolada e esporádica, mas experimentando o espaço de 

formas mais espontâneas, através da dança, jogos ou da prática de esportes, o 

que acaba ampliando as possibilidades interativas entre individuos distintos e 

desconhecidos, contrariando, mais uma vez, usos urbanos não esperados e 

acaba ressignificando o espaço público. 

Um dos argumentos centrais nesse trabalho aponta para desconsideração de 

alguns indivíduos e usos durante a concepção do projeto, o que não implica 

necessariamente no esvaziamento do espaço público. Como visto no Projeto 

Porto Novo Recife, houve um reordenamento da lógica interativa e alteração 

dos indivíduos que se apropriavam desses espaços. Essa dinâmica verificada 

corrobora com a tese de Leite (2008, p. 212), de que nenhuma cidade 

excessivamente planejada e controlada segue invariavelmente o modelo que a 

gerou, aonde para o autor o imprevisto nas relações de usos que os usuários 

estabelecem acaba configurando uma relocalização da tradição. 

O que ficou nítido durante as análises comportamentais, foi o distanciamento 

dos moradores locais, com raras exceções, considerando alguns indivíduos 

atuando como flanelinha nas imediações ou como vendedores ambulantes. No 

trecho revitalizado, testemunhar a presença de jovens brincando e se atirando 

no rio foram fatos isolados, nem todos os ‘’usos imprevistos’’ são tolerados 

nesses territórios, e por mais que a presença dos ambulantes e artistas 

nômades tenha sido aos poucos ‘’admitida’’, outros indivíduos como camelôs e 

moradores de rua não costumam ser bem-vindos nas proximidades dos 

armazéns revitalizados.  
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‘’(...) A ironia do momento em que vivemos é que o abandono do debate sobre 
a ‘’produção do espaço’’, no conjunto da produção capitalista, coincide com a 
extensão do mundo da mercadoria, isto é, a expansão da propriedade privada 
do solo urbano e da terra, que transforma a cidade inteira em mercadoria 
vendida ao mercado. ’’ (CARLOS, 2016, p.60).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme avançamos com a investigação concretizada aqui, pudemos 

evidenciar o waterfront como um objeto de experiências que confrontam uma 

sugerida condição de degradação e abandono de espaços e equipamentos 

urbanos. O contato com esse trecho específico da cidade deu subsídio para 

compreensão de aspectos referentes à aproximação da cidade relativa à sua 

frente de água. Desse modo, é lícito destacar que o interesse por esses 

espaços, tal como a reconversão funcional e da imagem das cidades, 

sintetizam uma das principais estratégias adotadas por municipalidades e pelo 

capital imobiliário. Esse panorama acaba compreendendo uma conjuntura 

maior de eventos e processos que vêm sendo aprimorados desde a segunda 

metade do século xx, considerando a necessidade de repensar os modos de 

administrar e consequentemente produzir as cidades contemporâneas.  

Nesse sentido, a pesquisa compilou referências distintas, aproximando temas 

vinculados à arquitetura, planejamento urbano, geografia e antropologia, 

através de uma perspectiva de abordagem, que evidencia uma série de 

intenções de relacionar produção do espaço, a cidade e a vida pública urbana. 

Consideramos oportuna a abordagem adotada nessa pesquisa, na medida em 

que buscamos transitar do nível da produção para a apropriação. No momento 

em que o espaço público é trazido para o centro da nossa análise, optamos por 

uma abordagem que se mostra recorrente em diversas cidades que tiveram 

seus waterfronts revitalizados, mas que não se esgota, e continua relevante por 

evidenciar o contexto em um país periférico, dentro do ‘’circuito do sistema 

capitalista’’, contribuindo para um debate acerca dos modos que se produz e 

reproduz esses territórios estratégicos para dinâmica urbana.  
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As intervenções no waterfront do Bairro do Recife têm sido direcionadas para 

usos e usuários bastante específicos. A partir dos empreendimentos propostos, 

vemos que a revalorização desse território ilustra como as frentes de água 

ganharam relevância dentro do contexto das cidades contemporâneas, e no 

objeto de estudo específico, acaba funcionando como catalisador para outros 

projetos de intervenção, como na nova proposta para o terreno da Vila Naval e 

consequentemente desencadeiam um aumento excessivo do valor do solo 

urbano na região central do Recife. 

Nesse sentido, um aspecto que nos parece determinante para alcançar um 

espaço público verdadeiramente ativo, com usos e usuários distintos, concerne 

nas relações de poder no nível do planejamento. No caso de estudo, o arranjo 

institucional constituído concedeu às empresas particulares a posição de 

executar e gerir o projeto com muita autonomia acabou orientando o momento 

da produção a partir de interesses prioritariamente voltados ao mercado 

imobiliário. Reiteramos que a ausência de uma participação social mais efetiva 

e a flexibilização dos limites de atuação dos poderes público e privado nesse 

processo, têm causado prejuízos a democratização desses espaços. 

No Recife, considerando o contexto do lugar e a temporalidade recente, vemos 

um cenário que experimenta certos atributos voltados a uma produção banal de 

cidade, apoiado por um urbanismo que prioriza: uma imagem de cidade 

adequada ao mercado global e que aparentemente fornece a sensação de 

segurança aos usuários, em um ‘’lugar de diversão controlada’’, principalmente 

em trechos destinados ao entretenimento e ócio utilizados em períodos 

específicos do dia. Ou seja, em Barcelona, Londres, Buenos Aires, Rio de 

Janeiro ou em uma metrópole regional como o Recife, as diretrizes de 

planejamento têm sido reproduzidas adequando-se às estratégias de atuação e 

aos contextos específicos de cada lugar. Mas como resultado, e principalmente 

como experiência, vemos a diminuição das diferenças que distinguem e 

singularizam cada cidade. 

Desse modo, pelo que foi exposto, vemos como as práticas urbanísticas no 

contexto brasileiro tem se manifestado através de intervenções com alcance 

pontual, marcadas pela exclusão ou limitação de determinado tipo de público. 

Enquanto benefício comum à dimensão pública da cidade é lícito considerar 
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melhorias significativas, principalmente do ponto de vista infraestrutural. Na 

perspectiva do Bairro do Recife, é necessário reiterar a contribuição do Porto 

Digital, que nas últimas duas décadas têm promovido melhorias nos edifícios e 

nos trechos públicos. Por outro lado, enquanto dinâmica de uso do espaço 

público, persiste uma condição intermitente na apropriação do território do 

waterfront, normalmente o seu uso integral está condicionado por questões 

climáticas, temporais (datas e turnos) ou pela ocorrência de uma festividade 

específica como o carnaval. 

Refletindo em outra direção, é necessário apontar que apesar das limitações 

impostas, foi possível em certos momentos presenciar o espaço público 

revitalizado sendo efetivamente apropriado. Em determinados períodos do dia, 

se exibindo cheios de vida, sendo sinergicamente utilizados, e até mesmo 

ressignificados como foi identificado em alguns usos lúdicos na Praça do Marco 

Zero ou mesmo através da pescaria presente no trecho dos armazéns. Apesar 

de possuir uma configuração fisicamente uniforme, através das observações de 

campo pudemos perceber que dentro da poligonal de estudo as formas de 

interação e o grau de apropriação dos usuários eram diferentes, sendo 

influenciadas e estimuladas por questões diversas, mas principalmente pela 

relação de interface imediata com os armazéns revitalizados e também com os 

edifícios de entorno. Por mais fragmentado que possa parecer o Bairro do 

Recife, os usos entre outras áreas da ilha repercutem diretamente para 

vitalidade do waterfront. No horário do almoço, no final do expediente de 

trabalho, em feriados ou em eventos comemorativos e shows, o espaço público 

revitalizado passa a receber mais visitantes, mas quando essas condições não 

corroboram, o espaço é esvaziado. 

Com as intensas transformações promovidas pelo Projeto Porto Novo Recife 

tem ocorrido uma valorização excessiva do solo urbano em determinados 

trechos do centro da cidade, o que de algum modo cria certo desequilíbrio 

devido à forma desigual que os diferentes agentes são influenciados. Ou seja, 

quando essa valorização não é traduzida na captação da ‘’mais valia urbana’’ e 

em sua devida redistribuição em investimentos que tragam ganhos coletivos 

para cidade, o novo valor atribuído ao território fica concentrado em grande 

parte nas mãos do mercado imobiliário.   
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Finalmente, a partir dessa dissertação foi possível concluir que as intervenções 

urbanas realizadas em áreas de waterfront, enquanto instrumento de política 

pública têm sido mobilizadas para revalorização de parcelas estratégicas 

dentro do tecido urbano. O êxito constantemente atribuído a esses projetos, 

deve-se em grande parte ao aspecto econômico, devido a flexibilização nos 

termos contidos na parceria entre poder público e privado, garantindo aos 

investidores autonomia principalmente para gerir o trecho revitalizado conforme 

seus interesses particulares.  

Considerando a dimensão do patrimônio cultural, ocorre certa simbiose, aonde 

a exploração econômica dos elementos artísticos como suporte de atração 

turística acaba contribuindo para incitar a recuperação de espaços e edifícios 

em condições de deterioração, como apresentado no exemplo do Porto Digital. 

O grande questionamento atribuído ao projeto encontra-se em sua dimensão 

social, do mesmo modo que em experiências de intervenção similares como 

em Barcelona ou no Rio de Janeiro, o alcance do projeto não surtiu 

transformações sociais relevantes, nem estimulou a dinamização de outros 

trechos marginalizados do bairro como, por exemplo, na comunidade do Pilar 

que permanece ‘’invisibilizada’’ e a margem do processo de revitalização. 

Durante a análise dos dados obtidos, as constantes inquietações que 

suscitaram essa pesquisa, foram de certo modo respondidas. Os 

confrontamentos entre as teorias que estruturam a pesquisa permitiram 

rearticular a abordagem que configura o corpo do trabalho, à medida que os 

objetivos se mostravam incoerentes. A complexidade encontrada ao se 

trabalhar com o espaço público e vida urbana como objeto, com suas variações 

e simultaneidades, fizeram com que suposições, a princípio consideradas 

irrefutáveis, passassem a apresentar novas possibilidades. Como os ‘’desvios’’ 

no espaço público, destacados no capítulo 4, que nos deram indício da 

imprevisibilidade e da transformação constante na dinâmica urbana.    
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