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1.  Primeira oficina de ideação 

1.1.  OBJETIVO 

 O processo de trabalho adotado na elaboração do RECIFE 500 anos já havia respondido à 

questão central: de onde estamos vindo? O desafio no momento era o de buscar construir 

uma VISÃO de FUTURO para a cidade, em 2037. Para isso, ao lado da contribuição da 

Consultoria, tornava-se fundamental construir um processo de escuta com pessoas da 

sociedade recifense, em especial com especialistas em questões urbanas. Uma lista inicial de 

instituições ligadas a essa temática foi elaborada e estas foram convidadas a enviar 

representantes para participar de uma oficina de ideação cujo objetivo principal é enriquecer 

as narrativas da descrição dos cenários e fornecer elementos para a definição da visão de 

futuro.  

A facilitação da oficina de um dia foi realizada por consultor com ampla experiência em 

planejamento estratégico e construção de futuro, mobilizado especificamente para este fim 

(Dr. Claudio Marinho) que conduziu as discussões e contribuições das pessoas indicadas.  

Os (as) convidados(as), foram estimulados a responder às perguntas: QUAL O RECIFE QUE 

TEMOS HOJE? QUAL O RECIFE QUE PODEREMOS TER EM 2037?  

No processo de discussão mediado, buscou-se, também, fazer um teste de consistência 

perguntando aos participantes: O QUE NÃO PERCEBEMOS NA DISCUSSÃO?  

 

 

1.2. METODOLOGIA 

A 1ª oficina de Ideação utilizou uma técnica de cenário ou antevisão (Foresight) desenvolvida 

pelo Institute for the Future (IFTF). A técnica busca um meio de tornar os fatos do presente em 

claras e práticas visões de futuro.   

Construir cenários ou uma antevisão do futuro não se constitui em uma previsão. Na verdade, 

é um instrumento para se pensar sistematicamente sobre padrões de mudanças onde a leitura 

de fracos sinais de mudança no presente permite identificar fatos dominantes no futuro.  

A metodologia usada na oficina buscou, inicialmente, coletar dos participantes sinais de 

mudança que foram posteriormente agrupados. Um sinal tem o potencial de indicar uma 

ruptura no status quo de uma cidade, por exemplo, e pode se constituir em elemento 

condicionador do futuro. Junto a outros pode ser inspirador para se identificar novas 

tendências transformadoras.  
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Em uma segunda fase, a metodologia conduziu à projeção de duas curvas resultantes de 

inovações que causam rupturas: enquanto os fatos dominantes do presente declinam as 

inovações crescem para se tornarem os fatos dominantes do amanhã.  

A terceira fase busca revelar possibilidades inesperadas. Portanto, esses instrumentos variam 

da antecipação do inesperado até tornarem as possibilidades futuras tangíveis. 

As curvas projetadas (vide Figura 1 apresentada a seguir), que se constituem no principal 

recurso metodológico do exercício coletivo, permitem: i) esclarecer a direção da mudança ao 

inferir sobre alterações  nos atuais fatos dominantes e o surgimento de rupturas; ii) imaginar 

uma segunda curva, de natureza transformadora baseada nos atuais sinais de inovação para 

poder projetar o cenário futuro; e, iii) explorar o estágio de transição entre os fatos 

condicionadores de presente e de futuro, considerando as consequências de mudanças mais 

lentas ou mais rápidas.  

No início da primeira curva identificam-se os fatos correntes ou como as coisas são feitas no 

presente, na base da segunda curva apontam-se os sinais de mudança ou as inovações em 

curso, no topo da segunda curva identificam-se como as inovações do presente irão se 

transformar em fenômenos dominantes no futuro e, finalmente na base da primeira curva 

apontam-se as permanências, ou seja o que vai ainda estar presente dos fatos que foram 

dominantes do passado, mas com menos força.  

A metodologia pede que se preste atenção em que ponto na interseção das duas curvas a 

segunda eclipsa a primeira.  Na primeira curva busca-se identificar os sinais de ruptura, 

desestabilização ou decadência enquanto na segunda deve-se discutir os riscos e quem ganha 

ou perde com as transformações. 
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Figura 1– Duas Curvas Projetadas 

 

1.3. EXECUÇÃO E RESULTADOS 

Foram usadas na Primeira Oficina de Ideação técnicas de VISUALIZAÇÃO por cartelas, para 

estimular a participação igualitária de todos (houve um mesmo número de cartelas para cada 

participante) e também para facilitar a discussão. A forma de disposição das cartelas na parede 

seguiu o formato das "duas curvas'' de especulação de futuros do Institute for the Future (IFTF, 

Califórnia) descritas acima. O consultor e mediador Cláudio Marinho se encarregou do registro 

das contribuições dos participantes em relatório gráfico especial (Vide Anexo II) que 

representa a riqueza visual resultante da dinâmica.  

Foram convidadas para participar da Primeira Oficina de Ideação instituições e organizações 

ligadas ao desenvolvimento econômico, social, urbano e ambiental do Recife. As trinta e seis 

pessoas (vide lista de presença no Anexo 1), que participaram da oficina representando essas 

instituições e organizações são urbanistas, economistas, consultores e especialistas 

pertencentes a diversas áreas de conhecimento   e de atuação profissional, vinculadas às 

quatro dimensões contempladas no Projeto Recife 500 anos (social, urbana, ambiental e 

econômica). 

Com base nesse método, o consultor e mediador Cláudio Marinho distribuiu entre os trinta e 

seis participantes da oficina três cartelas coloridas: 

 

 

a) Cartela Azul representando o Recife que temos hoje, o Recife que tende a 

desaparecer e o Recife que permanece; 

b) Cartela Rosa representando sinais de mudança mais fracos ou mais fortes ou sinais 

da cidade desejada, e; 

c) Cartela Amarela representando o que não enxergamos ou percebemos inicialmente 

na discussão sobre o Recife. 

Essas cartelas foram postadas e, posteriormente, alocadas aos diversos segmentos superiores, 

intermediários e inferiores das duas curvas condicionadoras do futuro, permitindo que se 

construísse a figura anexa a este relatório assemelhada a um grande quebra-cabeças que nem 

sempre encaixa uma peça na outra, mas que sintetiza as manifestações dos participantes 

sobre o presente e o futuro da cidade bem como sobre as forças que conduzem os processos 

de mudança bem como as permanências.  
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Na Figura II (e também no Anexo II de forma mais detalhada) surgem peças de outras cores: o 

verde representa questões e temas que exigem debate para seu aprofundamento e o 

vermelho expressa a disputa de imaginários. Destaque-se, ademais, o grupamento de cartelas 

amarelas, representando o que não enxergamos ou percebemos na discussão inicial sobre o 

Recife, situada entre a parte inferior da primeira curva e a superior da segunda. Por sua vez, as 

peças rosadas conectadas horizontalmente representam ideias associadas e as peças 

ordenadas verticalmente nos segmentos superiores das duas curvas indicam semelhanças ou 

desdobramentos dos temas que estão no topo da coluna. 

   Figura II As duas curvas condicionadoras do futuro 

 

 

A disputa de imaginários converge e se materializa como a “reinvindicação pelo uso mais 

intenso e democrático do espaço público”, representada pelo cruzamento das duas curvas. 

Quando atendida e materializada tal reinvindicação será o grande condutor da mudança entre 

o que temos e o que queremos da cidade. 

 Os resultados da oficina devem permitir também à consultoria do Projeto Recife 500 Anos o 

enriquecimento das narrativas de cenários que vêm sendo construídos para o Recife. Além 

disso, os resultados dessa oficina devem ser considerados como insumos preparatórios para a 

construção da Visão de Futuro e para o aprofundamento da estratégia em etapa posterior.   
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2. Primeira reunião do Conselho Recife 500 anos 

2.1. INTRODUÇÃO 

Para o desenvolvimento do projeto Recife 500 anos, diferentes etapas foram planejadas 

a fim de levantar questões e propor parâmetros de discussão acerca das características, 

dos desafios e das possibilidades para a cidade nos próximos 22 anos.  

Nesse sentido, foi produzido um conjunto de documentos técnicos que pudessem 

oferecer insumos qualificados para pensar o Recife em diferentes perspectivas: em 

função de sua trajetória histórica recente; como a cidade se situa em comparação à 

outras cidades do Brasil; quais seriam os principais problemas e desafios atuais da 

capital pernambucana; que cenários podem ser projetados para o futuro. 

Para construir tais análises, quatro grandes dimensões de desenvolvimento foram 

estabelecidas, num primeiro momento, como parâmetros para guiar o projeto, sendo 

estas, respectivamente: 

 Desenvolvimento social; 

 Desenvolvimento econômico; 

 Desenvolvimento urbano; 

 Meio-ambiente. 

Cabe salientar, todavia, que tais segmentações dimensionais referem-se mais a um exercício 

metodológico do que uma divisão de fato, uma vez que essas temáticas estão naturalmente 

interconectadas em várias situações e dinâmicas. Dessa forma, por essa característica de 

intersecções, o movimento de síntese acabou, em determinados momentos e com base em 

convergências, fundindo dimensões (urbano-ambiental, por exemplo) para fins de 

sistematização. 

 

Com base nessas dimensões, foram realizadas as seguintes atividades:  

 Realização de Grupos Focais compostos por especialistas, integrantes de 

movimentos sociais e representantes do poder público;  

 Realização de pesquisa quantitativa ouvindo cerca de duas mil pessoas 

residentes no Recife em suas diversas RPAs e que opinaram sobre o presente e 

o futuro desejado para a cidade; 

 Estudo retrospectivo da evolução recente do Recife a partir de um amplo 

conjunto de dados secundários; 

 Análise comparativa a outras cidades semelhantes, em especial brasileiras 

(benchmarking); 

 Projeção de cenários para o futuro do Recife. 
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Finalizadas essas atividades, a síntese desses documentos foi levada à apreciação do Conselho 

Recife 500 anos, para o primeiro momento de diálogo previsto no projeto. 

Este colegiado foi composto a partir de convites a especialistas, instituições, lideranças 

populares e movimentos sociais, em busca de uma composição plural e diversificada de vozes, 

trajetórias, olhares e saberes que, de diferentes maneiras, pudessem contribuir para o Projeto 

Recife 500 anos. Entre outras coisas, o Conselho pode ser visto como uma instância de crítica, 

proposição, oposição e validação das propostas e andamentos do Projeto.  

Dessa maneira, cabe esclarecer que o Projeto Recife 500 anos, ao longo de seu 

desenvolvimento, prevê quatro momentos de diálogo, pensados como Ciclos de Reflexão 

Estratégica, para discussão dos insumos produzidos nas diferentes etapas sequenciais. Esses 

Ciclos de Reflexão são compostos tanto por Oficinas de Ideação quanto pelos encontros do 

Conselho.  

A primeira Reunião do Conselho REC500 foi organizada não apenas como uma reunião de 

abertura dos trabalhos deste colegiado, mas de reflexão e debate acerca do material técnico 

produzido nos passos já percorridos. No mais, como ponto central e, juntamente com as 

oficinas de ideação, esses momentos têm como objetivo construir, coletivamente, uma Visão 

de Futuro compartilhada para o Recife e estabelecer os fundamentos para uma Estratégia de 

longo prazo para a cidade. 

Assim, a primeira reunião do Conselho Recife 500 anos foi realizada no dia 11 de novembro de 

2015, no Recife Praia Hotel, em Boa Viagem, e deu início aos trabalhos dos Conselheiros, 

visando o desenvolvimento de um plano estratégico para a cidade do Recife, tendo como 

horizonte o ano de 2037.  
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I Reunião do Conselho do Projeto Recife 500 anos 

A reunião iniciou-se com a fala de Guilherme Cavalcanti, representante da ARIES (Agência 

Recife de Inovação e Estratégia) com a apresentação do Projeto Recife 500 anos, elencando os 

desafios de pensar não apenas a cidade que se sonha, mas também a cidade que se tem, bem 

como aquela que se deseja.  Em sua fala, Guilherme chama à atenção para a necessidade de 

discutir a cidade que emerge e a aquela que se quer construir. Nesse sentido, uma pergunta 

central lançada pelo Projeto Recife 500 é: Que tipo de futuro queremos construir? 

 

O plano Recife 500 anos é uma tentativa de mobilizar a sociedade em torno da construção 
dessa sociedade que a gente precisa.  Em torno de desenhar um projeto de cidade junto ao 

qual todos nós podemos nos alinhar e trabalhar para chegar lá (Guilherme Cavalcanti). 

 

 

Assim, destaca que um dos desafios do projeto é pensar o tipo de futuro que se quer construir 

para o Recife e como distribuir os frutos de seu desenvolvimento de forma menos desigual. 

 Nos andamentos desse processo de reflexão, algumas questões norteadoras se impõem, 

sendo elas: Onde estamos? Onde queremos chegar? Como vamos chegar lá? Estas questões, 

portanto, apresentam-se como etapas fundamentais do projeto Recife 500 anos. 

Tendo passado o primeiro momento (como estamos), discutidos e investigados por meio de 

pesquisa qualitativa (entrevistas e grupos focais), do benchmarking, análise retrospectiva e 

oficinas nas Regiões Político Administrativas - RPA’s, o momento ao qual a reunião do 

Conselho se remete é à nova etapa do projeto: traçar uma visão de futuro preliminar para a 

cidade do Recife.  Aos Conselheiros cabe o papel de discutir, propor, qualificar, validar ou 

invalidar, acrescentar ou diminuir os conteúdos apresentados pela Consultoria e apresentar 

propostas para o futuro da cidade.  
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O papel da ARIES no processo também é esclarecido, uma vez que esta surge como uma 

iniciativa da sociedade, em parceria com o poder público, tendo nascido em debates ao longo 

do ano de 2012, no contexto da campanha eleitoral municipal.  

Cabe pontuar que, nesse primeiro momento, nenhum material foi distribuído a priori para os 

Conselheiros e Conselheiras, ficando as apresentações feitas na ocasião da reunião como o 

principal elemento de exposição e debate. 

2.2. APRESENTAÇÃO DO RECIFE ATUAL E SUA TRAJETÓRIA  

Finalizada a etapa de apresentação inicial, a palavra foi passada para Tania Bacelar (Sócia da 

CEPLAN - Consultoria Econômica e Planejamento), a qual realizou uma breve exposição das 

etapas já realizadas do Projeto REC500, explicitando alguns procedimentos metodológicos 

acerca dos processos de coleta de informações, entrevistas, grupos focais, dados consolidados 

e o perfil dos participantes, de forma geral. E indicou o esforço metodológico de composição 

dos quadros de entrevistados, buscando-se participantes de segmentos não apenas residentes 

nas áreas centrais da cidade, como de pessoas que habitam áreas periféricas desta. 

Em seguida, fez uma breve apresentação sobre a trajetória de formação da cidade do Recife e 

concluiu com alguns destaques.  Chamou a atenção, inicialmente, para a questão demográfica 

e as taxas de crescimento da população do Recife, que saiu de 500 mil habitantes em 1950, 

para mais de 1 milhão de habitantes em 1970 (mais que dobrou de população em duas 

décadas). De acordo com a análise da trajetória da cidade, verifica-se que grande parte desse 

crescimento populacional foi fruto de migração e deslocamento forçado do campo em direção 

à cidade em meados do século passado, o que deu os contornos do Recife de hoje. Trata-se de 

uma herança que se associa à falta de serviços e infraestrutura nos espaços ocupados, 

decorrente dessa intensa dinâmica demográfica, e que a cidade ainda luta para administrar.  

 

No período atual, todavia, a cidade cresce em ritmo muito mais lento e de forma mais 

controlada, permitindo um olhar com menos tensão no que diz respeito ao crescimento 

populacional do Recife. 

De acordo com as análises e levantamentos realizados, destaca-se o primeiro grande desafio 

para a cidade, apresentado para o Conselho: a desigualdade. Esta é forte e presente nos 

parâmetros constitutivos da face recente do Recife. 
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A cidade não é só pobre, ela é pobre e desigual. E essa herança de desigualdade, que vem da 
nossa formação, é uma permanência muito forte na vida da cidade, e ela a gente não 

conseguiu atenuar (...) (Tania Bacelar). 

Nesse contexto, é destacada a dimensão da educação no Recife e seu papel na 

manutenção/superação da desigualdade social duradoura. Conforme a apresentação indica, a 

questão educacional não foi enfrentada adequadamente, principalmente a educação 

fundamental.  

Nesse mesmo momento, foram apresentados outros indicadores de educação no Recife, os 

quais apontam para grandes desafios nessa área, entretanto, também indicam uma redução 

dos índices de analfabetismo, bem como a dimensão e qualidade da estrutura de ensino 

superior no Recife. 

A saúde surge como um elemento que, apesar de figurar constantemente na pauta das 

reclamações, apresentou alguns indicadores positivos em sua trajetória recente, a exemplo da 

forte redução da mortalidade infantil.  A violência, por outro lado, apesar dos indicadores de 

diminuição de crimes violentos letais intencionais (CVLI) nos últimos anos, vem apresentando 

uma nova elevação no momento atual, afetando, especialmente, a população masculina jovem 

e negra, entre 15 e 29 anos. Dinâmicas de intolerância social e racial também foram citadas, 

bem como a insegurança e discriminação sentida pela população LGBT. 

Em relação à economia, Recife é o coração da metrópole, mesmo com sua base produtiva, nos 

anos recentes, perdendo peso relativo em relação ao conjunto metropolitano. Seguindo a 

análise, destaca-se a força econômica do Recife que ainda mantém capacidade de comando 

importante, desempenhando papel fundamental na economia de Pernambuco. Em termos 

econômicos, Recife é uma cidade terciária, posto que foi se especializando em atividades de 

comércio e serviços: essa é a força dela.  
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Do ponto de vista do planejamento urbano e ambiental, ressalta-se a vulnerabilidade do Recife 

às mudanças climáticas, especialmente algumas regiões da cidade que, ao longo das próximas 

décadas, estão na iminência de sofrer amplos processos de alagamento e impactos 

decorrentes do avanço do mar.   

A análise apresentada termina por destacar alguns desafios em cada uma das dimensões da 

realidade da cidade, como os que são listados a seguir:  

a) Na dimensão social:  

o Aproveitar a janela demográfica para melhorar a educação e os serviços básicos de 

saúde; 

o Aumentar a cobertura de creches e da educação infantil; 

o Reduzir as distorções idade-série e a taxa de abandono no ensino fundamental; 

o Aperfeiçoar a rede municipal de ensino no espaço urbano e elevar a qualidade 

(metas do IDEB); 

o Ampliar quadro de profissionais da atenção básica de saúde e equipamentos e 

unidades de atendimento; 

o Reduzir a incidência de AIDS e Hanseníase; 

o Garantir a melhoria do saneamento básico, para reduzir ainda mais a mortalidade 

infantil; 

o Romper os mecanismos inerciais que dificultam a redução da desigualdade de 

renda; 

o Reverter a piora nos crimes letais e intencionais; 

o Reduzir a vulnerabilidade social de jovens, negros, mulheres e da comunidade 

LGBT; 

o Melhorar a acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais; 

o Consolidar programas de assistência social para reduzir todas as formas de 

pobreza; 

 

b) Na dimensão econômica:  

o Fortalecer a especialização do Recife, reforçando as atividades comerciais e de 

serviços 

o Identificar e estimular novas frentes de negócios e de investimentos produtivos  

o Elevar o padrão de produtividade e competitividade da economia local 

o Superar o elevado grau de informalidade da economia  

c) Na dimensão urbano-ambiental: 
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o Promover a qualificação e a apropriação dos espaços públicos  

o Garantir o direito à acessibilidade e mobilidade sustentável à sua população 

o Reequilibrar os padrões de adensamento e ocupação do solo, reduzindo a 

discrepância entre áreas de alto e baixo padrão de adensamento 

o Assegurar a oferta de Habitação de Interesse Social e condições de habitabilidade 

em toda a cidade 

o Manter, recuperar e ampliar as áreas verdes; 

o Manter e recuperar as áreas de superfície de águas; 

o Universalizar a coleta e tratamento de esgotos; 

o Implantar um plano de drenagem urbana adequado, inclusive prevendo os efeitos 

negativos da mudança climática no Recife e seus eventos climáticos extremos; 

o Rever a legislação de uso e ocupação do solo, no sentido de não adensar áreas 

com riscos ambientais (passivo atual e possíveis decorrentes da mudança 

climática); 

o Melhorar o padrão de serviços urbanos de infraestrutura e defesa civil nas áreas 

de morro e alagados.  

 

Como desafios – síntese foram sugeridos cinco, a saber: 

A. Construir uma cidade menos desigual 

B. Enfrentar a vulnerabilidade da cidade face aos impactos das mudanças climáticas e 

das heranças 

C. Ampliar a oferta, valorizar e democratizar espaços públicos e construir um novo 

padrão de civilidade e convivência 

D. Fazer do Recife uma cidade competitiva, inovadora e referência como Polo 

Terciário Nacional, e 

E. Transitar para um novo padrão de ocupação do território e mobilidade.  

 

Até o momento da finalização da primeira parte da apresentação, não ocorreram debates ou 

intervenções, tendo os conselheiros e conselheiras apenas assistido à exposição. Assim, 

finalizando a caracterização situacional, de trajetória e desafios estratégicos para o Recife, é 

indicada como próxima etapa da reunião a apresentação das projeções de cenários para 2037.  
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2.3. APRESENTAÇÃO DOS CENÁRIOS PARA 2037 

Na apresentação de Alexandre Mattos, Diretor da Macroplan (consultoria contratada para o 

desenvolvimento do REC500), um conjunto de cenários potenciais é exibido, junto com a 

tentativa de mostrar projeções acerca do cenário futuro da cidade. Nesse mesmo momento, 

uma projeção da cidade nas próximas décadas é feita a partir de variáveis-chave utilizadas na 

construção de modelo, que indica um primeiro polo com alto dinamismo e um polo de baixo 

dinamismo. 

 

Se não conseguirmos nos articular para um melhor futuro, a gente viverá um cenário de 
desperdício de oportunidades (Alexandre Mattos). 

 

Para especular sobre o futuro do Recife foram construídos quatro cenários, apresentados 

sucintamente aos Conselheiros, a saber:  

 

o Cenário 1 - “Desenvolvimento integrado” 

Ao completar 500 anos, Recife será uma cidade com elevada qualidade de vida e  avançará na 

redução da desigualdade; onde os habitantes se apropriam do espaços urbanos;  e participam 

das decisões políticas; com infraestrutura, mão de obra qualificada e ambiente de negócios 

favorável à competitividade; além de inclusiva, segura e sustentável; cidade das águas, 

voltada para os rios, mares e canais, resiliente às intempéries e de baixo carbono ; conectada e 

inteligente,  compacta territorialmente, de uso misto do espaço urbano, com equipamentos e 

infraestrutura para evitar grandes deslocamentos; com boa mobilidade e integrará um 

complexo metropolitano organizado e coeso. 

o Cenário 2 - “Superação na adversidade” 
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Ao completar 500 anos, Recife é uma cidade exemplo de superação para o Brasil. Apesar das 

condições desfavoráveis no âmbito mundial, Brasil e do Nordeste, Recife consegue se 

diferenciar como uma ilha de serviços avançados, ancorada por um capital humano, 

empreendedorismo e bons serviços públicos que se diferenciam das demais cidades 

brasileiras. Por outro lado, investimentos estruturantes com recursos estaduais e nacionais 

deixam a desejar e atrasam avanços na mobilidade e sustentabilidade. A cidade continua 

atraindo pessoas de diversas classes econômicas, crescendo em população e conservando alto 

índice de desigualdade. 

o Cenário 3 -  “Desperdício de Oportunidades” 

Com 500 anos, o Recife perde relevância relativa com as demais capitais do Nordeste. Embora 

apresente um crescimento econômico inercial por conta do Brasil, não consegue reverter sua 

desigualdade estrutural. Os extremos continuam como a marca registrada da cidade, onde 

riqueza e pobreza andam lado a lado, em um ambiente cada vez mais conflituoso e inseguro, 

marcado pela fuga de talentos e de empresas. 

o Cenário 4 - “Baixo crescimento, alta desigualdade” 

Com 500 anos de existência, a cidade do Recife ainda terá elevada desigualdade social e 

pobreza, com piora da violência urbana e da exclusão social; com uma economia pouco 

competitiva; espaço urbano desorganizado e caótico; com dispersão territorial, verticalização 

extrema e áreas degradadas com inundação e alagamentos persistentes, além da redução das 

áreas verdes; precária mobilidade; fragilidade dos movimentos sociais; parcial conectividade e 

desordenada interação com a Região Metropolitana, carente de governança; perda de 

protagonismo no estado e no Nordeste. 

Dentre estes, trabalha-se com o primeiro como sendo o que deve orientar o futuro desejado 

para a cidade ao comemorar seus 500 anos.  

2.4. FALA DO PREFEITO GERALDO JÚLIO 

O Prefeito do Recife Geraldo Júlio foi o primeiro dos Conselheiro a pedir a palavra. Ele destaca 

que a iniciativa do Projeto Recife 500 anos não é da Prefeitura, mas da sociedade. Ressalta 

ainda sua condição de cidadão preocupado com o futuro do Recife e que, assim, sua 

preocupação vai além de suas obrigações e suas tarefas do presente, enquanto gestor público. 

A preocupação expressada pelo Prefeito é de que o Projeto REC500 seja um plano vivo, 

dinâmico e oriundo da sociedade recifense. De acordo com sua fala, projetos como o de 

drenagem da cidade e o do Parque Capibaribe são exemplos de insumos para o Projeto Recife 

500 anos. Um dos papeis da prefeitura é produzir insumos para o desenvolvimento de planos 

e ações, pensando em longo prazo e articulando com especialistas e com a sociedade, de 

forma geral. 
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É muito importante que a gente consiga, de fato, construir esse plano de longo prazo para a 
cidade. Eu acho que toda mudança que a sociedade vive sem ser pautada num planejamento 

de longo prazo ela é: mais cara; ela é menos eficiente; ela é mais dolorida; ela gera mais 
sequelas. É isso que a gente tem vivido há muitos anos em nossa cidade (Geraldo Júlio). 

O Prefeito resgata a informação dada anteriormente, deixando claro que essa primeira reunião 

é a abertura dos trabalhos e de encontro dos conselheiros para, em sequência, dar início às 

atividades do Conselho. Tanto as figuras do próprio Guilherme Cavalcanti (ARIES), quanto do 

Conselho, são referenciadas enquanto fontes de interação, de proposições e críticas, seja ao 

projeto, a metodologia ou a elementos componentes do Projeto Recife 500 anos. 

 

A reunião de hoje é a abertura desse momento do trabalho. Um trabalho que já esteve em todas as 
RPA’s, o trabalho já recebeu insumos através de entrevistas, o trabalho já realizou entrevista com 

especialistas em diversas áreas, o trabalho já recebeu insumos através de internet, o trabalho já 
buscou dados, estatísticas, avaliações e informações; mas tem uma etapa que a gente achou que 
era muito importante: formar esse conselho, para que a gente possa viver essa etapa para frente. 
Hoje era o dia de convidar vocês, encontrar todo mundo, passar as primeiras informações e dizer 

que tem um trabalho daqui para frente (...) (Geraldo Júlio). 

O Prefeito deixa claro que o Conselho também exerce um papel de coordenação do projeto, e 

que é esperado que esse colegiado desempenhe um papel ativo na proposição de questões 

importantes a serem discutidas e problematizadas para, entre outras coisas, a elaboração de 

um plano de longo prazo para a cidade. Geraldo Júlio sugere que cabe ao Conselho, de 

maneira geral, dar a esse plano a cara da população recifense.  

O Conselho, portanto, agrega a multiplicidade de olhares dos vários segmentos da população 

em sua composição representativa.  

Ainda na fala do Prefeito, este sugere que uma conclusão já pode ser tirada nesse momento: A 

de que a cidade não apenas precisa, mas ela também quer realizar o planejamento de longo 
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prazo. Segundo Geraldo Júlio, é preciso pensar em novos caminhos para a cidade, diferentes 

daqueles que foram tomados até agora, e que a falta de planejamento de longo prazo 

repercute de maneira amplamente negativa na qualidade de vida das pessoas. 

A saída da beira do abismo [onde o Recife se encontra] é um plano de longo prazo que a cidade 
construa e acredite nele, para que as atitudes de todo mundo que faz a cidade, e do serviço público, 

possam mudar (Geraldo Júlio). 

Finalizando sua fala, o Prefeito afirma que a montagem de um plano de longo prazo para o 

Recife precisa, necessariamente, possuir a participação de representações de toda a população 

recifense.  

 

2.5. FALA DOS CONSELHEIROS 

Francisco Cunha (sócio fundador da TGI- Consultoria em Gestão) 

De acordo com as colocações do Conselheiro Francisco Cunha, o Recife não possui 

planejamento de longo prazo há muito tempo e isso acarretou em grandes danos à realidade 

da cidade. 

O Recife, de acordo com o conselheiro, é um território fragmentado e que essa concepção 

fragmentada de cidade está presente no próprio imaginário da população, o que, segundo o 

próprio Francisco, seria o mais danoso. Em sua intervenção, Cunha lança uma crítica não 

apenas a ausência de um planejamento coletivo e de longo prazo, mas sugere, também, que o 

vácuo deixado por essa ausência permitiu o surgimento de diferentes estratégias particulares, 

oriundas de uma pluralidade de atores que passaram a implementar seus próprios interesses 

particulares, em detrimento dos coletivos. 
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 “Quem não tem estratégia própria, é parte da estratégia de alguém”, e como o Recife não tem 
estratégia há muito tempo, ela acabou sendo vítima da estratégia de um conjunto enorme de 

atores, que estão procurando suas estratégias particulares, já que não tem uma com a qual se 
confrontar (Francisco Cunha). 

Um dos efeitos dessa ausência de integração no Recife, no sentido de um imaginário de cidade 

compartilhada coletivamente por sua população, pode ser vista, segundo Francisco Cunha, no 

hábito de se falar mal do Recife, especialmente em redes sociais (usos de hashtags, tais como 

#Hellcife e #Recifede).  Um desafio importante para o Conselheiro seria o resgate de um 

sonho coletivo. 

Ivan Moraes (jornalista - Centro de Cultura Luiz Freire) 

Na intervenção do Conselheiro Ivan Moraes, além de colocar algumas dúvidas sobre o 

funcionamento do Conselho e o papel de seus integrantes, lança o questionamento acerca dos 

processos de verticalização, indagando se é possível que esta dinâmica exista sem 

desigualdade e, da mesma forma, se ainda há espaço para tal processo no Recife. 



19 
 

 

De acordo com Ivan Moraes, fala-se muito em uma cidade competitiva, mas pensa-se pouco 

sobre a ideia de uma cidade colaborativa. No mesmo sentido, retornando à questão sobre o 

funcionamento do Conselho, Moraes sugere que a composição do mesmo deveria ser mais 

plural, com mais mulheres, negros e LGBTs. Concluindo, o conselheiro indaga acerca da 

participação nas questões de hoje, considerando que urgências podem comprometer o futuro. 

Paulo André (representante da Organização de Luta dos Movimentos Populares - OLMP) 

O Conselheiro Paulo André, em sua intervenção, aproveitou para lançar algumas dúvidas e 

questões sobre as atribuições do Conselho do Projeto Recife 500 anos e, frente a esse novo 

colegiado, como ficaria o Conselho da Cidade e a discussão do Plano Diretor da cidade. No 

mesmo sentido, chama à atenção como questões do presente tornam-se gargalos para pensar 

o futuro, bem como a necessidade de um olhar mais focado nas áreas mais pobres da cidade. 

Em sua fala, o Conselheiro também pontua, como elemento a ser apreciado, a questão do 

contexto metropolitano no qual Recife está inserido. 

Anísio Brasileiro (Reitor da UFPE) 

O Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Anísio Brasileiro, reafirma as ofertas das 

competências das Universidades para o desenvolvimento do Recife, sugerindo o potencial da 

região da cidade onde se localizam as Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. 

Para além dessas instituições, ele chama a atenção para a existência, na mesma área, do 

Colégio Militar e do Instituto Federal de Pernambuco, agregando mais de 60.000 (sessenta mil) 

estudantes, bem como o Instituto Ricardo Brennand. Juntamente ao posicionamento 

estratégico próximo à BR-101 e ao rio Capibaribe, o Conselheiro Anísio indica a área como um 

importante polo de educação, e com potencial para tornar-se um complexo de inovação, 
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desenvolvimento tecnológico e atração de pessoas. Em sua intervenção, o Reitor ressalta a 

importância de articular conhecimento científico e inovação. 

 

Vera Baroni (representante do Movimento de Mulheres Negras) 

A Conselheira Vera Baroni, na abertura de sua fala, expõe sua esperança de que, num futuro 

próximo, todos e todas possam viver numa cidade mais humana, inclusiva e democrática. A 

Conselheira, assim como outros membros o fizeram, também critica a composição do 

Conselho, o qual, segundo argumenta, não pode refletir apenas a classe média do Recife. Da 

mesma forma, deixa transparecer seu incômodo com a ampla ausência de pessoas negras no 

Conselho. 
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Essa cidade, eu afirmo, é uma cidade negra! E, portanto, nada pode ser pensado, ao meu ver, nessa 
cidade, que não leve em consideração essa realidade. Sobre isso, nós precisamos e nós temos 

muito, muito a aprender (Vera Baroni). 

Vera informa que o ano de 2015 é o primeiro da década dos afrodescendentes (estabelecida 

pela ONU) e visa trazer ao debate questões como o desenvolvimento, a justiça e a reparação. 

De acordo com ela, é muito oportuno trazer tais questões para o Conselho para pensar o 

futuro da cidade, considerando que o mundo, nesse mesmo momento, volta-se para esse 

debate. 

Padre Pedro Rubens (Reitor da UNICAP) 

O Conselheiro Pedro inicia sua intervenção parabenizando o trabalho realizado até o momento 

e pontuando algumas das características da UNICAP enquanto detentora de um Campus 

situado em área central da cidade: um lugar de passagem. O Reitor propõe que o sonho de 

cidade para o Recife seja sonhado em mutirão, coletivamente.  

No concernente ao papel e atuação do Conselho, Padre Pedro também apresenta dúvidas e 

solicita maior clareza sobre o papel dos Conselheiros, bem como sobre a dimensão da 

representatividade do primeiro. Entre as diversas colocações, o Reitor pontua as belezas do 

Recife, a estrutura de ensino superior na cidade - que a tornam um grande polo universitário-, 

bem como a característica do Recife enquanto um patrimônio agregador de elementos 

culturais e identitários que perpassam todo o Nordeste (exceto a Bahia). Em outras palavras, 

todo o nordestino encontra traços comuns no Recife. 

Em sua reflexão, todavia, o Conselheiro chama à atenção para o fato de não ser possível 

resolver 500 anos em 22 (até 2037): É preciso ter noção dos limites e de que não é possível 

ganhar todas as causas perdidas.  Entre as proposições, Padre Pedro chama à reflexão para a 

ideia de um Pacto Urbano sustentável e não segregador. 

Luciano de Paiva Ferreira (representante do Plano de Regularização das Zonas Especiais de 

Interesse Social -PREZEIS) 

O Conselheiro Luciano sugere o momento como o nascimento de um processo, uma porta 

aberta para o diálogo. No mesmo sentido, aproveita sua intervenção para defender o PREZEIS 

e afirmar que, uma das lutas, é a de legalizar e urbanizar as áreas de ZEIS. 

Rufino Silva (representante do Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Recife) 

Em sua fala, o Conselheiro Rufino propõe pensar as ações para o Recife “de fora para dentro”, 

isto é, investir nas áreas pobres de forma prioritária. No mesmo sentido, Rufino afirma a 

necessidade de um planejamento realizado sem preconceitos e faz uma provocação em 

relação às potencialidades do Ibura, visto que este, junto com o Jordão, agrega, 
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aproximadamente, 300 mil habitantes. Como demanda, Rufino sugere a descentralização dos 

serviços. 

Clarissa Duarte (Arquiteta e professora, representante do projeto Centro Cidadão - UNICAP) 

A Conselheira Clarissa pauta sua intervenção, mais especialmente, no aspecto da educação. 

Integração (inclusão) mais educação, segundo ela, são as palavras-chave para o planejamento. 

No mesmo sentido, a arquiteta sugere que, se planejamento sem controle é problemático, a 

melhor forma de exercer controle é por meio da educação, compreendendo-a em todos os 

sentidos, inclusive a revisão de valores. Como encaminhamento, a Conselheira indaga ao 

colegiado acerca dos projetos educacionais em questão. 

Roberto Muniz (Empresário, representante do Conselho Regional de Engenharia) 

Em sua intervenção, o Conselheiro Roberto Muniz argumenta acerca da capacidade do Recife 

em conquistar as pessoas, entretanto, para além disso, o empresário afirma que a cidade está 

ruim; está no limite. De acordo com Muniz, uma das atribuições do colegiado, para o 

desenvolvimento do Projeto, é a de assumir um compromisso em estudar/aprender e articular 

pessoas que possam contribuir para esse plano, comprometendo-se com uma postura ousada, 

porém, sem delírios. Nesse sentido, alguns dos méritos da composição do Conselho seriam a 

qualidade e diversidade na fala dos Conselheiros.  

Paulo André (Produtor Cultural -  Abril Pro Rock) 

O Conselheiro Paulo André inicia sua participação com uma crítica acerca da ausência de 

estratégia de divulgação do Recife para o mundo. No mesmo sentido, o produtor lança uma 

crítica contundente sobre a busca e promoção de artistas de outros estados em detrimento 

dos pernambucanos, especialmente em espaços culturais e momentos de forte ebulição, como 

o próprio carnaval do Recife - onde se populariza mais os hits baianos e cearenses. O 

Conselheiro aponta o potencial da Rádio Universitária, mas como sua programação é 

antiquada e pouco aproveitada na divulgação dos artistas e música local. 

O organizador do Abril Pro Rock chama à atenção para a articulação entre cultura, turismo e 

identidade, pontuando, entre outras coisas, o potencial cultural da Bomba do Hemetério, e 

como alguns artistas locais conseguem conhecer o mundo por meio de sua música, mas não 

alcançam a mesma repercussão em sua terra. Ainda em sua intervenção, o Conselheiro diz que 

tem o sonho de ver um turismo local com forte veia cultural/musical. Em tom de preocupação, 

Paulo André faz o alerta de que, no ano de 2037, todos os mestres da cultura popular do 

Recife não estarão mais vivos. 

Ana Cláudia (Representante do Conselho Regional de Economia) 

A Conselheira Ana Cláudia se compromete a levar o debate, realizado pelo Projeto e pelo 

colegiado, para o âmbito do Conselho Regional de Economia. Em sua intervenção, além de 
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apontar como positivo a riqueza e a diversidade do Conselho, afirma que o Recife possui 

grande influência em toda a região Nordeste e que, em seu DNA, estão os aspectos da cultura, 

da tecnologia e dos serviços. No mesmo sentido, sugere que a cidade precisa pensar sua 

própria história, da mesma maneira que deve buscar neutralizar propagandas negativas como 

#Recifede – referindo-se à fala do Conselheiro Francisco Cunha. 

Bruno Hebert (Empresário - Presidente do Recife Convention and Visitors Bureaux)  

 Ao iniciar sua participação, o posicionamento do Conselheiro Bruno coaduna-se com o do 

produtor Paulo André (Abril Pro Rock), no sentido de compreender o potencial da cultura para 

o turismo do Recife. Isto posto, o Conselheiro defende a ampla capacidade de geração de 

empregos do setor turístico – que, segundo ele, “emprega muita gente”. Entre outras coisas, 

Bruno fez questão de pontuar acerca das responsabilidades do cidadão para com a cidade, 

especialmente no concernente às calçadas do Recife. 

Alfredo Júnior (Empresário do setor de TIC – Impact Hub) 

Em sua intervenção, o Conselheiro Alfredo lança a provocação sobre como se pode pensar o 

futuro olhando para o passado. No mesmo sentido, ao citar o benchmarking, sugere que a 

cidade está muito mais reativa do que efetivamente propositiva para o futuro. O raciocínio dos 

cenários, segundo o conselheiro, não pode estar assentado numa lógica de desenvolvimento 

linear, mas exponencial da cidade. Entre os desafios sugeridos para o Conselho, Alfredo sugere 

o acréscimo de que a cidade seja economicamente sustentável, pensando, também, num 

cenário de competitividade com mais idosos, bem como da produtividade com maior 

eficiência do trabalho. 

Em síntese, diversas falas colocam questões sobre o papel e funcionamento do Conselho ao 

mesmo tempo em que revelam o interesse dos presentes em contribuir para a construção de 

um projeto de futuro para o Recife, destacando aspectos a serem valorizados no processo de 

construção da Visão de Futuro e da Estratégia para se chegar a 2037, quando a cidade 

completa seus 500 anos de existência.  Alguns conselheiros se comprometem também a 

ampliar o debate nas suas áreas de atuação enquanto outros alertam para desafios a enfrentar 

na continuidade dos trabalhos. Um desses alertas destaca ser preciso ter noção dos limites e 

de que não é possível ganhar todas as causas perdidas da cidade nos próximos 22 anos, mas 

que é possível sonhar com um Recife muito melhor. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Primeiro Ciclo de Reflexão Estratégica compreendeu, como aqui relatado, uma Oficina de 

Ideação e a primeira Reunião do Conselho do RECIFE 500 anos.  

A Primeira Oficina de Ideação usou uma técnica de cenário ou antevisão (Foresight) 

desenvolvida pelo Institute for the Future (IFTF). A técnica busca um meio de tornar os fatos do 

presente em claras e práticas visões de futuro. A reivindicação pelo uso mais intenso e 

democrático do espaço público foi a resultante mais significativa do confronte de imaginários 

com relação ao futuro da cidade, podendo ser o grande condutor das mudanças entre o que se 

tem e o que se quer da cidade. 

Os resultados da Primeira Oficina de Ideação vão permitir ao Projeto Recife 500 Anos o 

enriquecimento das narrativas de cenários que vêm sendo construídos para o Recife. Além 

disso, devem ser considerados como insumos preparatórios para a construção da Visão de 

Futuro e para o aprofundamento da estratégia em etapa posterior do projeto.   

Já  a  primeira Reunião do Conselho do Projeto Recife 500 anos teve um caráter de 

apresentação do Projeto, das etapas realizadas, dos cenários em discussão e dos agentes 

envolvidos. A ideia de um sonho compartilhado, positivo e propositivo, que busque 

ressignificar a imagem negativa do Recife, esteve presente nas falas. 

A grande convergência dos discursos foi no sentido da reconhecida necessidade de um 

planejamento de longo prazo para a cidade do Recife, em consonância com a ideia de que esse 

plano deve possuir um amplo e irrestrito componente representativo, em sua origem e 

estrutura, da participação popular das diferentes camadas da sociedade recifense – 

especialmente as populares.  Assim, uma das preocupações apontadas nessa primeira rodada 

de debates foi a própria capacidade de construir uma perspectiva, bem como legitimar 

propostas para a cidade, sem que estas sejam consideradas oriundas apenas de uma 

determinada camada da pirâmide social (classe média). 

A dimensão da educação também apareceu com relevância, associada à ideia de valores, 

civilidade e como fundamental para o planejamento e o desenvolvimento de uma cidade 

menos desigual, mais humana, mais competitiva economicamente, mais inovadora e mais 

inclusiva. Dessa mesma maneira, a cultura surge como um potencial transversal entre os 

aspectos que partem desde a definição da identidade do Recife – a música, a cultura popular, 

os pontos de ebulição cultural nos bairros da cidade - como o de um possível polo identitário 

do Nordeste, até as possibilidades de maior dinamização econômica a partir do turismo 

cultural. 
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Outro aspecto a ser ressaltado é o de que as dinâmicas de composição/ocupação da cidade, ao 

longo do século XX, - deixando uma profunda herança de desigualdade entre diferentes 

regiões e segmentos populacionais do Recife – levaram à reflexão de que existe uma 

necessidade premente de se priorizar as áreas pobres da cidade. Isto posto, uma maior 

descentralização de serviços para os bairros periféricos também seria uma forma de redução 

de assimetrias. 

Recolhidos os insumos destes dois momentos do Primeiro Ciclo de Reflexão Estratégica, os 

trabalhos prosseguem com a construção técnica de uma proposta de Visão de Futuro a ser 

amplamente discutida e que se constituirá no próximo Produto a ser apresentado na próxima 

reunião do Conselho do Recife 500 anos.  

Na sequência, monta-se a Estratégia   que conduzirá a cidade ao momento final do plano 

(2037), compreendendo o esforço de especificá-la no território da cidade e serão identificados 

e detalhados projetos estratégicos a serem implementados nos próximos anos (Carteira de 

Projetos). Finalmente se apresentará a sugestão do Modelo de Gestão do plano.  Tais esforços 

serão sempre submetidos a novos Ciclos de Reflexão Estratégica.  
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4. ANEXOS 

4.1. ANEXO 1 – ATA DA PRIMEIRA OFICINA DE IDEAÇÃO  
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4.2. ANEXO 2 – FIGURA II: AS DUAS CURVAS CONDICIONADORAS DO FUTURO 
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