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Cláudio Marinho Paisagem, Textura e Afeto: o poder das 
metáforas na criação de lugares.

Não é acadêmico, mas sempre foi um gestor público e hoje é consultor em planejamento 

estratégico e esta será sua reflexão.

Fazer uma cidade não é uma obra de engenharia, mas uma construção coletiva.

O Brasil é 87% urbano e de classe média. O Brasil se urbanizou demais de 1960 para cá.

Lugar: espaço com significados (histórias, narrativas...)

“A cidade não é um lugar no espaço, é um drama no tempo”. (Patrick Geddes, 1904)

Precisamos nos apropriar coletivamente de um lugar, física, ou imaginariamente.

Não é trivial conservarmos Olinda como nós a conservamos.

Precisamos criar mecanismos para facilitar o acesso a redes...

Internet: os prédios de Boa Viagem (novos) têm mais conexão que as casas de Olinda no 

Sítio Histórico.

Essas empresas de tecnologia recuperaram mais de 5000 m2.

O Porto Digital iniciou com duas empresas e hoje temos 250 empresas.

Precisamos de políticas públicas que facilitem o acesso de quem mora no SH à Internet.

Porto Digital: promoção coletiva do imaginário humano.

VERA MILET interveio dizendo que o palestrante fez toda a relevância de um lugar 

abandonado a ocupar, sem destruir o ambiente.

Há necessidade de se traçar uma política habitacional para os SH a fim de evitar a 

“expulsão branca” dos moradores mais antigos da cidade.

Afeto: a qualidade da apropriação mais revitalizadora. Reapropriação afetiva de um lugar.

O desafio é trazer mais gente para cá para desenvolver junto conosco.

INTERVENÇÕES:
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VERA MILET: Se não tem um Plano Diretor, não tem planejamento nem gestão. Propõe 

que Cláudio faça uma palestra pra gente só tratando de poesia e arquitetura. Que esse 

“projeto Olinda” seja discutido com a comunidade. Para VERA, Lei não pode ser discutida 

fora do processo de gestão. É preciso um elo para que essa legislação seja discutida com

a população e seja construída junto.

MARCELO SANTA CRUZ: Acha que o “Ocupe Estelita” está sendo importante para a 

discussão sobre o patrimônio de Olinda. Sugere que se convide [Roberto] Peixe para que 

discorra sobre o “Projeto Recife/Olinda”.

ANEIDE: Cita Gilberto Freyre, em “Ó de Casa!”, em que diz que uma casa não é uma 

obra de engenharia, mas uma construção urbana.

LUCÍDIO: Propõe que se leve em conta uma proposta sua de “Arquitetura Pública”, em 

que o Poder Público disponibiliza um arquiteto para orientar os moradores quanto a 

reformas e restaurações de imóveis no SH. Também sugere uma Lei somente para os 

moradores.

TIAGO NAGÔ: Reclama que o Amaro Branco, apesar de fazer parte do mesmo conjunto 

da Sé, mas que parece que não faz parte do SH, pois estão construindo “mansões” e em 

breve estarão também expulsando os moradores pobres de Olinda. Sugere que Plínio 

Victor fale sobre a importância arqueológica do Amaro Branco.

PLÍNIO VICTOR: Diz que, com base em pesquisas, pode-se afirmar que em toda cabeça 

de morro havia um assentamento Tupi.

JOSÉ AYLTON: O Poder Público vem perdendo competências.


