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Resumo: A dissertação tem por finalidade analisar as implicações do Projeto Porto Digital
(PPD) na revitalização/recuperação urbana da Zona Especial de Preservação do Patrimônio
Histórico-Cultural (ZEPH) – 09, sítio histórico do Bairro do Recife. No decorrer do processo
de formação da cidade, esse Bairro tem sido uma área prioritária para experimentos no
campo do urbanismo, materializando em seus espaços – ao longo da sua temporalidade
histórica – as intencionalidades de atores políticos e sociais. No ano 2000, por meio de uma
operação envolvendo as esferas pública, privada e acadêmica, foi iniciado, nesse sítio, o
processo de implantação do PPD. Trata-se de um parque tecnológico criado para inserir o
Estado de Pernambuco no mercado globalizado – que vem se desenvolvendo sob o regime
da acumulação flexível – de tecnologia e inovação. Enquanto cluster criativo, esse Projeto
tem atuado, mediante a adoção dos princípios do planejamento estratégico, para atrair fluxos
do mercado tecnológico para o ambiente construído de valor patrimonial, transformando o
Bairro do Recife numa ambiente de inovação. Com apoio governamental, o Núcleo de
Gestão do Porto Digital (NGPD), uma organização social (OS) sem fins lucrativos, criada
para administrar e gerir este Projeto, vem obtendo a primazia em relação ao espaço
construído, agindo como um dos agentes imobiliários e ditando o comportamento dos demais
na reprogramação espacial do parque tecnológico. Embora avaliado pelos governos locais
como um modelo bem-sucedido de planejamento urbano, com 20 anos de operação, o PPD
não alcançou/alcança a complexidade das questões urbanísticas que permanecem latentes
no território. A dissertação analisa a atuação do Projeto Porto Digital na qualidade de
plataforma indutora da produção espacial flexível, identificando os aspectos da ocupação e
da espacialização dos usos no sítio histórico do Bairro do Recife, cruzando com os dados
imobiliários e dos levantamentos do estado de preservação e conservação do estoque
edificado, buscando, assim, gerar reflexões quanto à efetividade da operação frente à
preservação da materialidade e da significância cultural desse Bairro.
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