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Resumo: Este artigo faz uma breve discussão teórica sobre o conceito de “direito à cidade”,  
com o objetivo  de  discutir  a  problemática  contemporânea  da  relação  entre  os  espaços  
sociais  de  uso  e  os  espaços  abstratos  de  expropriação  em  Blumenau/SC.  O  método  
utilizado foi a realização de um estudo comparado entre as cidades de Guimarães - Portugal  
e Blumenau - Brasil.  O resultado foi  a diferença na forma de tratamento do objeto com  
relação às políticas públicas adotadas, na forma de interação desse legado patrimonial com 
o  contexto  da  vida  contemporânea  e  na  forma  de  apropriação  social  das  populações  
envolvidas.
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Abstract: This paper argues a brief theoretical discussion about the concept of "right to the  
city", with the objective of discussing the contemporary problem of the relationship between  
the social spaces of use and the abstract spaces of expropriation in Blumenau / SC. The  
method used was a comparative  study between the cities  of  Guimarães -  Portugal  and  
Blumenau - Brazil. The result was the difference in the treatment of the object in relation to  
the public policies adopted, the form of interaction of this patrimonial legacy with the context  
of contemporary life and the form of social appropriation of the populations involved.
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POLÍTICA URBANA E O DIREITO À CIDADE EM BLUMENAU/SC - BRASIL 

1. INTRODUÇÃO  

Há aproximadamente 50 anos atrás (1968), o filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre 

publica o seu trabalho Le droit à la ville (O direito à cidade), com foco nas questões urbanas. 

Marxista,  de influência  situacionista,  amplia  a discussão  do habitat  para  o  habitar,  num 

momento  histórico  em  que  as  reivindicações  por  moradia  estavam  sendo  resolvidas 

quantitativamente pelos técnicos modernistas, bem como o ambiente urbano como um todo. 

Lefebvre propõe uma nova forma de se fazer e de se viver a cidade, restituindo ao cidadão o 

poder de decisão sobre o ambiente urbano que havia sido transferido para os técnicos. O 

direito à cidade se manifestaria como uma forma superior dos direitos, talvez como justiça 

social, onde o direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto 

do direito à propriedade) contemplariam esse “direito à cidade”.  

Esse artigo pretende discutir a importância do centro histórico de Blumenau/SC como um 

bem  patrimonial  que  deve  ser  valorizado  e  apropriado.  Esse  patrimônio  urbano, 

culturalmente  e  socialmente  constituído,  encontra-se  ameaçado  por  sucessivas  políticas 

públicas de desvalorização da história da cidade, principalmente a partir da década de 1980, 

quando  ocorre  uma ameaça mais  efetiva  a  esta  área de estudo,  com o abandono  e o 

esvaziamento  dos  espaços  públicos,  a  descaracterização  da  autenticidade  do  conjunto 

urbano  e  a  perda  da  força  da  centralidade  urbana,  através  de  políticas  públicas  que 

privilegiaram muito mais o turista acidental do que o morador local, diminuindo o sentimento 

de identidade e de pertencimento da cultura local pela importação de elementos exteriores. 

O  trabalho  aborda  também  algumas  questões  importantes  para  este  contexto,  como  a 

relação  entre  passado/presente,  antigo/novo,  a  recriação  da  identidade  germânica,  a 

construção de cenários urbanos para o turismo, além das políticas públicas que tratam da 

espetacularização urbana, da mercantilização dos espaços e da própria paisagem da cidade 

(DEBORD,  1997).  E é nesta relação obscura entre agentes públicos  e privados que as 

políticas públicas se tornam uma ameaça cada vez mais presente para “o direito à cidade”.

A  substituição  do  patrimônio  historicamente  e  socialmente  construído,  através  da 

desvalorização e esvaziamento dos espaços mais significativos da cidade em detrimento da 

construção e valorização de modelos externos e temáticos, vai acarretar o processo mais 

violento no que diz respeito à história e memória urbana da cidade. Com os processos de 

renovação  urbana  que  já  sinalizam  para  essas  áreas,  corre-se  o  risco  de  perdas 

irreversíveis à memória urbana, de direito a participação da construção e da apropriação 

desta obra que é a cidade contemporânea, bem como, o legado para as futuras gerações.
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Essas renovações urbanas tendem a ser cada vez mais intensas, substituindo assim, os 

conjuntos urbanos por edifícios cada vez mais altos e estandardizados, fora de um contexto, 

seguindo  simplesmente  à  lógica  do  mercado  (HARVEY,  1998).  As  cidades  brasileiras 

conhecem  rápidos  processos  substitutivos  -  decorrentes  da  fraqueza  da  legislação 

urbanística que permite uma acelerada dinâmica do capital imobiliário -, que transforma o 

tempo numa variável determinante para a manutenção da paisagem dessas cidades.  

A introdução de políticas para a valorização deste ambiente urbano não deve ser somente 

estética,  mas  sobretudo  social.  A  pluralidade  só  se  torna  possível  respeitando  as 

semelhanças e diferenças, mas a singularidade só existe dentro de um contexto de relações 

sociais  determinadas  (ARENDT,  1993),  porque  o  indivíduo  precisa  se  reconhecer 

socialmente. Só será possível ousar planejar a construção de um futuro comum quando os 

diferentes grupos da sociedade procurarem estabelecer a construção de uma identidade 

comum, baseado nessas referências sociais e urbanas locais. 

A expectativa de contribuição para o tema da sessão é a de incluir valorização dos centros 

urbanos como elemento cultural, ou seja, como um bem patrimonial que se enquadra numa 

nova dimensão das políticas patrimoniais.  A globalização vai impondo incessantemente a 

necessidade de substituição das cidades “antigas” pelas novas cidades “globais”, sem se 

preocupar com a história do lugar, substituindo conjuntos urbanos adaptados ao sítio físico e 

apropriados culturalmente  pelo  meio,  por  um acumulado de não lugares  (AUGÉ, 1994). 

Essas apropriações culturais dos meios significa que diversos processos culturais marcaram 

essa  paisagem.  Logo,  a  sua  valorização  como  elemento  cultural  serve  também  para 

democratizar esse patrimônio, que não deve ser apenas estético ou de aparência (SANTOS, 

1982; 1985), mas que deve ser considerado como “um direito” e contemplar os ambientes 

que marcam principalmente a vida cotidiana e as relações sociais das pessoas. 

2. O DIREITO À CIDADE: O PASSADO QUE ANIMA PARA O FUTURO 

As políticas públicas  voltadas para o patrimônio histórico,  na sua grande maioria,  foram 

focadas  no  patrimônio  material  e  em  objetos  isolados,  historicamente  elaboradas  por 

técnicos especialistas, muitas vezes importando modelos externos às nossas necessidades. 

Com o passar do tempo, foram sendo absorvidas novas abordagens sobre o patrimônio, que 

consideram também o patrimônio imaterial e a ideia de conjuntos urbanos, deixando de lado 

a ideia da preservação isolada do objeto e apenas da sua materialidade, que na maioria das 

vezes perde o significado fora de um contexto mais amplo,  onde as memórias coletivas e 

sociais  passam  a  ser  considerados  elementos  patrimoniais.  Infelizmente  o  patrimônio 

imaterial já nasce separado do material, quando deveria ser pensado conjuntamente para a 

apreensão da totalidade, como na relação do patrimônio com a cidade contemporânea. 
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Henri Lefebvre (1991) defende a ideia da construção da cidade por seus atores, que são as 

pessoas que vivem e participam da vida urbana. Logo, somos também os responsáveis pela 

conservação, manutenção ou alteração das “partes” que constituem a totalidade de uma 

cidade.  Por  isso  é  necessário  a  valorização  dos  signos  e  objetos  nela  contidos,  mas 

sobretudo, a sua apropriação. Porque essa cidade não deve ser baseada somente no valor 

de  mercado,  mas  principalmente  no  seu  valor  de  uso.  Segundo  Lefèbvre  (1991),  a 

organização espacial urbana se desenvolve a partir das atividades de produção, visto que a 

concentração  espacial  ocorre  a  partir  do  modo  de  produção  capitalista,  que  reflete  na 

dinâmica urbana das cidades. Isso explica melhor a questão entre o valor de uso e o valor 

de troca dos espaços da teoria marxista. Nesse sentido, ao discutir sobre a importância da 

preservação dos espaços urbanos e suas diversas formas de influência, principalmente nas 

relações sociais resultantes destes espaços, é necessário discutir também a importância do 

valor de uso desses espaços para que não se tornem apenas mercadorias. 

Claval (1999) comenta sobre a importância da cultura no desenvolvimento e alterações do 

meio  e  da  paisagem.  Halbwachs  (1990)  desenvolve  os  seus  conceitos  sobre  memória 

coletiva e a importância da memória compartilhada para a formação de uma verdadeira 

memória urbana a partir dos fatos sociais vivenciados no cotidiano da vida humana. Jeudy 

(1990) contribui nesse mesmo sentido com a importância da valorização das memórias do 

social e introduz a discussão das novas formas de preservação, onde os espaços devem ser 

restituídos e reapropriados para o estabelecimento da identidade coletiva. O acervo material 

e imaterial, edificado e na memória coletiva, devem ser considerados bens patrimoniais, que 

por  sua  vez,  devem  fazer  parte  da  dinâmica  urbana  contemporânea  da  cidade.  Esse 

importante patrimônio, material e imaterial, está sendo ameaçado pela lógica da produção 

contemporânea  por  meio  da  reprodução  desse  mesmo  espaço,  ameaçando  assim  não 

somente o patrimônio edificado, como também toda a memória urbana de uma coletividade. 

O  texto  “O  Direito  à  Cidade”  (LEFEBVRE,  1991)  é  uma  reflexão  teórica  sobre  a 

complexidade da vida urbana e sobre as necessidades sociais sobre a sociedade urbana. O 

texto  é  de  1968,  elaborado  num  contexto  em  que  se  discutia  a  questão  do  habitar 

qualitativamente,  e  não  apenas  quantitativamente,  o  espaço  urbano.  Lefebvre  tratou da 

necessidade de se considerar a cidade como uma obra em construção, e não estanque, 

onde  a  população  deveria  ser  atuante  e  participativa,  como  protagonista  e  não  como 

espectador.  A cidade  deveria  ser  o  local  das  trocas (valor  de  uso)  e  não apenas uma 

mercadoria (valor de troca),  pois a cidade não pode ser objeto, mas deve ser subjetiva, 

composta por sujeitos distintos. Essa cidade deve ser aberta e inacabada, pois está sempre 

em construção (reformada, alterada ou modificada), ou seja, deve ser um documento vivo. 

Os signos e a memória coletiva devem ser  apropriados e fazerem sentido para o novo 

4



Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017.

cotidiano (JEUDY,  1990),  e não para o consumo cultural  apenas dos turistas.  A cidade 

deveria ser feita por complementação e não por substituição, ou seja, o antigo dialogando 

com o novo e fazendo sentido para quem construiu esses espaços, porque o sentimento de 

pertencimento da construção desta obra faria sentido também para as futuras gerações. 

Para Lefèbvre (1991),  o humanismo parece ter  morrido junto com as guerras,  porque o 

urbanismo moderno e funcional, além de não resolver os problemas, criou muitos outros que 

ainda estão por receber a atenção merecida, como os guetos, os conjuntos habitacionais 

segregados  e a  perda de vitalidade  da centralidade  urbana.  Embora muitas  cidades  se 

orgulhem por terem algum tipo de  status imposto pelo mercado,  muitas dessas cidades 

(protecionalmente econômicas) estão mortas, pois estão sem vida urbana e não satisfazem 

às necessidades sociais, principalmente da coletividade.

Lefèbvre (1991) coloca que o conflito pelo uso do espaço é a essência do processo social, 

no qual a propriedade privada torna-se um empecilho à apropriação concreta de um tempo e 

de um espaço, e o espaço torna-se um dado no qual se inscreveu a história da sociedade 

que o tomou por objeto, integrando o processo de valorização como propriedade. Logo, a 

importância do espaço é dada pela dialética entre valor de uso e valor de troca, que produz 

espaços sociais de usos e espaços abstratos de expropriação. Assim como não tem apenas 

valor  de  troca,  econômico,  também  não  é  apenas  um  instrumento  político  que  visa 

homogeneizar a sociedade. O espaço continua sendo um protótipo permanente do valor de 

uso,  que  se  opõe  às  generalizações  do  valor  de  troca  na  economia  capitalista  sob  a 

autoridade de um Estado homogeneizador. Portanto, quando discutimos sobre a importância 

da preservação dos espaços urbanos, estamos discutindo sobre a preservação dos valores 

de  uso.  Se  os  espaços  forem destinados  somente  à  troca,  ou  seja,  transformados  em 

mercadoria, sua apropriação e modo de uso será subordinado ao mercado. Sendo assim, 

esses  espaços  transformados  em  mercadorias  ou  apenas  em  áreas  de  circulação 

diminuirão, limitando seu uso às formas de apropriação privada, cada vez mais restrita a 

lugares vigiados, normatizados, privados ou privatizados (LEFEBVRE, 1972).

Pereira e Perrin (2011) consideram que Lefebvre apresenta o germe do pensamento de que 

a cidade não é um objeto ou um processo simplificado que pode ser elaborado ou resolvido 

apenas pelos tecnocratas, pelo contrário, ele vai propor uma alternativa diferente, tanto de 

fazer como de viver a cidade, levando em conta o fator determinante que é a participação 

popular, de todos os níveis da sociedade que a constrói. É a ideia de devolver ao cidadão o 

poder de ser construtor da obra que é a cidade, não como figurante, mas como protagonista, 

sendo responsável diretamente pelas decisões e suas consequências. Nesse sentido, não é 

possível que o cidadão se reconheça como construtor do presente se ele não tiver a certeza 

que o passado foi construído por outros cidadãos iguais a ele.
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3. A PROBLEMÁTICA CONTEMPORÂNEA: RENOVAÇÃO X REABILITAÇÃO 

Isso nos faz refletir que o patrimônio não pode ser abordado isoladamente e nem somente 

sob a perspectiva de um olhar nostálgico ou do passado, mas deve ser observado como um 

elemento  que  faz  parte  de  um  conjunto  que  pertence  a  totalidade  dessa  cidade 

contemporânea  e,  por  isso,  deve  ser  apropriado.  É  uma  forma  mais  social  e  política, 

contrária ao pensamento pretensioso modernista, essencialmente quantitativo ao invés de 

qualitativo,  assim como nossas políticas públicas  de uma forma geral.  Nesse sentido,  a 

maioria  dos  órgão  de  preservação  do  nosso  patrimônio,  em  todas  as  suas  instâncias 

(federal, estadual e municipal), infelizmente trabalham dessa forma, fazendo inventários afim 

de  justificar  uma  demanda.  É  preciso  se  apropriar  dos  objetos,  pois  se  a  natureza  se 

materializa, é necessário que o homem se aproprie de forma a humanizá-la. E nada mais 

passível de apropriação do que o patrimônio histórico-cultural já existente.

Um bom exemplo são as revitalizações urbanas de centros históricos, que pegam os centros 

urbanos  cheio  de  vida,  mas  de  uma  população  não  “tão  interessante”  para  os  seus 

interesses, e fazem todo um marketing que a revitalização vai trazer progresso, turismo e 

segurança (entre outros), quando na verdade o que está por trás disso é um processo de 

gentrificação,  pois  os verdadeiros ocupantes destas áreas,  moradores e usuários,  serão 

excluídos por força da especulação que poderá ocorrer neste local.

O  pressuposto  da  autonomia  das  cidades  e  as  disputas  entre  elas,  para  atração  de 

investimentos  e  privilégios  (sociedade  clientelista),  enfraquecem  o  Estado-Nação,  pois 

desviam os compromisso dos governantes com relação as políticas nacionais. Visando a 

inserção das cidades individualizadas que necessitam ter  um diferencial  com relação às 

demais, temos o caso de Blumenau, que era uma cidade com arquiteturas e identidades 

bem consolidadas como a da imigração e da modernidade, que vai se tornar uma cidade 

cenário, com o aval do poder público . Nos final dos anos 1970 houve uma lei de incentivo 

para a construção de grandes edifícios com fachadas temáticas, além da construção da 

própria  prefeitura na década de 1980 e de diversos edifícios institucionais  nas décadas 

seguintes, descaracterizando o conjunto urbano genuíno. Além disso, os principais espaços 

públicos da cidade tiveram o seu valor de uso alterado pelo valor de troca, tornando-se 

anexos de empreendimentos privados. Recentemente, em pleno século XXI, o poder público 

construiu uma falsa vila medieval temática no local de eventos para divulgar essa imagem 

da cidade para o mundo. Essas políticas públicas demonstram os processos de renovação 

urbana substituem a prioridade com relação ao morador local  pelo turista acidental,  dos 

espaços públicos pelos espaços privados, dos conjuntos urbanos genuínos pelos cenários 

temáticos, enfim, dos espaços sociais de usos pelos espaços abstratos de expropriação 
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Essa individualização das cidades é imposta pelo capital,  pois a sociedade do consumo 

necessita  consumir  tudo  o  mais  rápido  e  a  maior  quantidade  possível.  Isso  reflete  nas 

“cidades prostitutas”, que querem ser consumidas a qualquer preço, o mais rápido possível, 

porque não estão mais interessadas na expectativa de longo prazo, como a preservação 

dos  costumes,  da  cultura,  do  ambiente  construído  e  do  próprio  ambiente  natural.  Ao 

contrário do poder público, temos uma visão muito mais abrangente, de que a própria cidade 

é um patrimônio, e por isso, a necessidade de repensá-la socialmente.

Não se trata mais de preservar apenas alguns objetos isolados, mas a totalidade do espaço 

culturalmente humanizado, o ambiente como um todo, inclusive a questão espaço-temporal. 

Não se trata de tombamento, mas de conscientização e educação patrimonial,  da busca 

pela inserção do patrimônio na dinâmica urbana local. Trata-se de uma nova abordagem 

sobre o conceito de preservação, não mais estanque no tempo, mas fazendo sentido, tendo 

significado ou sendo resignificado constantemente pela própria vida contemporânea. 

4. A IMPORTÂNCIA DOS CENTROS URBANOS: GUIMARÃES X BLUMENAU

Este artigo apresenta algumas considerações sobre um estudo comparado realizado entre 

as cidades de Guimarães no Vale do Ave em Portugal e Blumenau no Vale do Itajaí no 

Brasil. A importância do estudo está na possibilidade de se criar um olhar de contraposição 

sobre as realidades urbanas dessas cidades, onde é possível perceber a valorização do seu 

legado patrimonial  nos processos de reabilitação urbana no primeiro caso,  enquanto do 

outro lado é possível perceber a falta de valorização das especificidades dos lugares em 

função de um excessivo processo de renovação urbana.

O Vale do Ave é composto por um conjunto de municípios que constituem um modelo de 

território urbano disperso, estruturados a partir do Rio Ave e caracterizado por padrões de 

urbanização  e  industrialização  particulares,  com  destaque  para  a  indústria  têxtil,  onde 

podemos perceber a coexistência da casa, da indústria e da pequena exploração agrícola, 

que lhe confere uma singularidade específica em Portugal, assim como acontece no Vale do 

Itajaí  no  Brasil,  também  caracterizado  por  padrões  de  urbanização  e  industrialização 

particulares, com destaque para a indústria têxtil, estruturados a partir do Rio Itajaí-Açú.

Guimarães é a cidade que representa a centralidade desse processo de ocupação no Vale 

do  Ave,  onde  é  possível  perceber  a  importância  histórica  da  valorização  dos  centros 

urbanos para a dinâmica contemporânea,  das políticas públicas  para a apropriação dos 

espaços estratégicos e a importância dos espaços de uso público para a estrutura urbana 

da  cidade,  o  que  possibilita  fazer  uma  contraposição  à  Blumenau,  que  representa  a 

centralidade do processo de ocupação no Vale do Itajaí. 
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A centralidade urbana é o espaço revelador das relações entre cidade e sociedade, local 

geográfico escolhido para a fixação do conteúdo social de um determinado período, “o ponto 

de partida de uma cidade que, delimitado espacialmente, desempenha um papel ao mesmo 

tempo integrador e simbólico” (CASTELLS, 1983, p. 271). É justamente esse conceito que 

se pode ver espacializado em Guimarães, ratificando o discurso de que a “cidade berço” 

está mais viva do que nunca. 

Com relação ao conjunto urbano da área central,  podemos verificar  que existem muitas 

divergências, notadamente no que se refere às políticas públicas adotadas nos diferentes 

períodos,  que refletem na forma de apropriação  dos espaços públicos  e  no sentimento 

identitário  de  pertencimento  da  construção  da  paisagem  local.  Apesar  da  história  da 

construção  dessas  cidades  serem  muito  diferentes,  elas  representavam  a  centralidade 

urbana de uma zona industrial muito próspera e específica de cada país. Como os períodos 

de industrialização (final do século XIX, aproximadamente 1880) e de desindustrialização 

(final do século XX, aproximadamente 1980) são relativamente muito parecidos, podemos 

dizer que a década de 1980 foi decisiva com relação ao futuro desses lugares.

Na década de 1980, Portugal estava passando de uma ditadura (Estado Novo) para uma 

nova fase democrática,  com graves problemas sociais e econômicos.  Guimarães refletia 

bem esse processo, onde as pessoas reprimidas em espaços mais “fechados” por tantos 

anos sentiam a necessidade de se socializar em espaços “abertos” novamente. O centro 

histórico encontrava-se bastante degradado nesse momento, física e socialmente,  sendo 

considerado um “gueto”, no sentido de quem estava fora não participava da vida cotidiana 

que ali se desenrolava, salve quem procurava por vagas de estacionamento durante o dia 

(as praças haviam se convertido em enormes bolsões de estacionamentos) ou por drogas e 

prostituição  durante  a  noite,  além  de  outros  problemas  urbanos,  como  a  falta  de 

saneamento e limpeza, ou seja, o espaço público e as pessoas sofriam com tudo isso. 

Em 1985 foi criado o Gabinete Técnico Local (GTL) para a “Reabilitação do Centro Histórico 

de Guimarães”, cujo objetivo principal foi criar “dinâmica urbana” e não fazer uma limpeza 

social das pessoas, porque além de requalificar os espaços para os moradores, era muito 

importante o regresso das demais pessoas e atividades para este centro histórico. 

A cidade vai se reestruturar prioritariamente para seus moradores a partir de seus espaços 

públicos,  ao contrário  de Blumenau,  que também estava entrando na transição de uma 

ditadura para uma nova fase democrática, mas que vai se reestruturar prioritariamente para 

o turismo, talvez por consequência da sua história urbana e social, onde não haviam muitos 

espaços públicos e nem o desejo tão forte de socialização entre as pessoas. 

A proposta de Reabilitação do Centro Histórico de Guimarães foi implantada em três níveis 
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independentes mas complementares entre si: 1- Espaço Púbico: requalificação dos espaços 

públicos para os moradores, para as pessoas que voltariam a frequentar o centro histórico e 

para dar suporte aos privados; 2- Edifícios âncoras: edifícios institucionais que gerassem 

nova  dinâmica  urbana  para  estes  locais  e  atraíssem  as  pessoas  para  estes  espaços 

públicos que seriam requalificados, como por exemplo, a câmara municipal, os gabinetes 

técnicos, a biblioteca municipal, o edifício do turismo, a extensão dos museus, o tribunal, 

entre outros; 3- Apoio aos privados: alguns pequenos incentivos financeiros do Estado para 

quem  comprovasse  a  necessidade  de  imediato  e,  principalmente,  apoio  técnico  aos 

privados, com o objetivo de mostrar o caminho das intervenções que deveriam ser feitas.

A indissociabilidade destes três níveis de intervenção foi o grande sucesso do projeto, pois a 

partir da reabilitação dos espaços públicos (1), aliado à nova dinâmica gerada pelos edifícios 

âncoras  (2),  ocorreu  um  fenômeno  que  tornou  o  centro  histórico  praticamente 

autossuficiente, não necessitando mais do apoio financeiro de “o que fazer”, mas sim de 

apoio técnico (3) no sentido de “como fazer”. Com a nova dinâmica gerada, os moradores 

locais passaram a morar nos pavimentos superiores das edificações e utilizar o térreo como 

fonte de renda, com criação de comércio e serviços dos mais variados possíveis. 

Com a nova dinâmica, ficou mais claro as vantagens de se morar no centro histórico com 

boa qualidade de vida, evitando assim a fuga destes moradores para outros locais. Ao invés 

de  o  Estado  dar  incentivos  financeiros  aos  moradores,  ele  proporcionou  uma  dinâmica 

urbana  que  fez  com  que  os  moradores  percebessem  os  benefícios  da  proteção  e 

revalorização do centro, e que o investimento no seu negócio geraria uma renda suficiente 

para fazer a manutenção e as melhorias necessárias às edificações. O apoio técnico aos 

privados  foi  muito  importante,  pois  ao  receberem  o  tratamento  correto,  uma  a  uma, 

acabavam por  se tornar  parte de algo maior,  que como tal,  aumentava ainda mais sua 

valorização como conjunto urbano e elemento de fortalecimento da identidade local. 

O  grande  mérito  do  projeto  de  requalificação  urbana  de  Guimarães  foi  o  seu  caráter 

multidisciplinar  e a participação população  local,  ou seja,  não foi  imposto  de cima para 

baixo, mas foi um processo de convencimento, onde praticamente 50% dos investimentos 

foram privados, demonstrando a participação da população local dentro da proposta pública. 

Em Blumenau tivemos políticas públicas bastante divergentes na década de 1980, onde os 

poucos espaços públicos (1) não foram reabilitados para seus moradores, mas fizeram parte 

de uma política de turismo (equivocada), que tratou de inverter o papel do valor de uso com 

o valor de troca, alterando principalmente o uso público do espaço para um anexo de algum 

empreendimento privado, vide os projetos prainha (Moinho do Vale), praça do antigo porto e 

da  antiga  prefeitura  (Biergarten)  e  mirante  do  morro  do  aipim  (Frohsinn).  Os  edifícios 
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âncoras  (2)  foram  retirados  do  núcleo  histórico  (Stadtplatz),  vide  a  transferência  da 

prefeitura, câmara, fórum e estádio de futebol nesse período. E como não houve nenhuma 

política de reabilitação urbana para esta área, não foi necessário o apoio técnico (3), pois os 

proprietários  dos  imóveis  de  maior  valor  patrimonial  simplesmente  abandonaram  seus 

imóveis  para  chegar  até  o  ponto  de  total  degradação,  especialmente  os  que  foram 

classificados como bens patrimoniais.  Em contrapartida, com políticas de incentivo fiscal 

para a construção de um conjunto arquitetônico que não necessitava de originalidade e 

autenticidade, não faria sentido oferecer apoio técnico para a construção de algo que não 

representa nenhuma técnica construtiva tradicional,  que não requer conhecimento técnico 

nenhum e que não necessita de projeto ou de mão de obra qualificada. 

Vale destacar aqui a diferença do uso público do espaço (inclusive do espaço privado ou 

institucional) do uso do espaço público num ambiente de características privadas, onde de 

um lado temos a predominância do valor de uso e do outro a do valor de troca, de um lado 

temos o sentimento de pertencimento e apropriação desse espaço público para o uso de 

todos e do outro temos o sentimento de inibição e desapego de um espaço que parece ser 

particular e seu uso parece estar condicionado ao consumo. Em Blumenau, estes espaços 

estratégicos estão abandonados pelo poder público à espera de um investimento privado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De uma forma geral,  podemos perceber  diversas  diferenças na forma de valorização  e 

tratamento do objeto com relação às políticas públicas adotadas nos diferentes períodos 

históricos mais recentes, na forma de interação desse legado patrimonial com o contexto da 

vida contemporânea e na forma de apropriação social das populações envolvidas.

Com o processo de desindustrialização português, a decisão da valorização do centro como 

um bem patrimonial foi um investimento para a cidade e seus moradores se beneficiaram do 

processo.  Ao  contrário,  Blumenau  com a  crise  do  setor  têxtil  não  tomou  a  decisão  de 

valorizar seu patrimônio genuíno em detrimento de uma política muita mais voltada para os 

turistas do que para os moradores locais, substituindo imóveis de grande valor patrimonial 

inseridos em contextos urbanos específicos por construções falsas e que não representaram 

o seu tempo, privilegiando assim muito mais uma arquitetura do espetáculo do que uma 

arquitetura inclusiva e de valorização coletiva.

Em 1985, quando inicia o projeto em Guimarães, além das edificações e do espaço público 

estarem degradados,  existiam diversos problemas sociais nessa área “intramuros”,  como 

violência, droga e prostituição, que inibiam o uso da maior parte da população neste local. 

Nesse mesmo período, em Blumenau, o centro histórico ainda era um espaço de grande 
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importância  na  cidade,  com  a  presença  de  equipamentos  de  uso  coletivo  que 

proporcionavam  grande  dinâmica  ao  centro  histórico,  como  a  presença  do  estádio  de 

futebol, a biblioteca e arquivo municipal, escolinha de artes na antiga prefeitura e a praça do 

porto ainda tinha um caráter de uso público do espaço, além de diversas casas de comércio, 

serviços e algumas atrações noturnas que geravam dinâmica urbana.

Diversas intervenções de requalificação urbana ocorreram em Guimarães, principalmente 

nos espaços públicos,  que beneficiaram e motivaram os moradores locais a perceber os 

benefícios e da mesma forma investirem nos seus edifícios. Ao contrário, em Blumenau, os 

poucos espaços públicos foram prioritariamente destinados aos turistas, como foi o caso da 

prainha, praça do porto e mirante do morro do aipim. Além disso, houve uma inversão de 

valor,  pois  os  espaços  públicos  em  vez  de  receberem  apoio  do  setor  privado,  ficaram 

submetidos aos mesmos, tornando-se praticamente “anexos” dos empreendimentos privado. 

Em  Guimarães  os  moradores  fizeram  parte  do  processo  como  um  todo  e  souberam 

aproveitar os benefícios para se reinserirem na dinâmica urbana da cidade e do mercado 

contemporâneo. Já em Blumenau, não houve um processo inclusivo dos moradores locais e 

o Stadtplatz, por exemplo, foi sendo abandonado e degradado, com a retirada dos edifícios 

âncoras institucionais, dos moradores e do próprio comércio local, ao invés de termos uma 

política pública para a valorização desse centro histórico fundador da cidade. 

Podemos perceber então a acentuada diferença que ocorreu a partir deste período, quando 

Guimarães  tomou  a  decisão  estratégica  de  valorizar  seu  patrimônio  genuíno  como um 

conjunto  urbano  para  beneficiar  não  somente  o  turista  mas  toda  uma  coletividade  e 

Blumenau tomou a decisão de, ao invés de valorizar seu patrimônio genuíno, investir em 

alguns  pontos  específicos  e  isolados,  beneficiando  alguns  poucos  empresários  locais  e 

focando mais no turista acidental em vez do morador local, diminuindo assim o sentimento 

de pertencimento da população local a estes espaços públicos destinados cada vez mais 

para os turistas e não de forma integrada, como ocorreu em Guimarães. 

Este artigo procurou evidenciar  alguns elementos mais simbólicos  desses componentes, 

que aparecem na forma de valorização da história e das especificidades dos lugares em vez 

das  renovações  urbanas,  dos  conjuntos  urbanos  em  vez  dos  objetos  isolados,  da 

originalidade e autenticidade em vez da cópia e da falsidade, da marcação digna de seu 

tempo  em vez  da  introdução  novos  elementos  atemporais,  da  centralidade  em  vez  da 

descentralização das funções urbanas, dos moradores locais em vez dos turistas acidentais 

e no sentimento de identidade e de pertencimento da história local em vez da imitação ou da 

importação de uma cultura exterior. Esse contexto consegue revelar características de um 

legado patrimonial histórico que é, também, formador de identidade social contemporânea.
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