O PERIGO DA UTILIZAÇÃO DE IMAGENS EMBLEMÁTICAS NO
PLANEJAMENTO URBANO: O CASO DE BLUMENAU/SC
Bernardo Brasil Bielschowsky
Instituto Federal de Santa Catarina
bernardo.brasil@ifsc.edu.br
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende analisar o perigo da utilização de imagens emblemáticas
no planejamento urbano de Blumenau/SC – Brasil. O principal argumento deste
trabalho é que, com a utilização dessas imagens no planejamento urbano ao longo dos
últimos anos, que vão materializar-se nos processos de renovação urbana, especialmente
na área central da cidade, corre-se o risco de deformação ou de desaparecimento da
paisagem socialmente construída, ocasionando assim, perda irreversível à cidade
contemporânea e as futuras gerações. Essas renovações urbanas tendem a ser cada vez
mais intensas, substituindo assim, antigas construções inseridas em determinados
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
transformam o tempo numa variável determinante para a manutenção da paisagem e da
memória urbana dessas cidades.
A principal relevância do trabalho é discutir sobre a introdução dessas imagens
nas políticas públicas de planejamento urbano, que não deveriam ser somente estéticas,
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, ou seja, encarar os desafios da sociedade
contemporânea e não tratar a cidade como uma mercadoria para consumo.
Essas imagens emblemáticas se introduziram no planejamento urbano, de forma
distinta, nos diferentes períodos. É a partir desses diferentes níveis de ameaça que
ocorreram, nos diferentes períodos, em nossa área de estudo, que vamos delimitar o
recorte temporal. Em 1950 temos uma primeira tentativa modesta, com o modernismo
se sobrepondo ao conjunto urbano com a substituição de alguns bens históricos por
elementos emblemáticos modernos, que representam “a imagem da modernidade”. A
partir da década de 1970 temos a construção de um cenário urbano temático pautado na
reinvenção de uma germanidade através imagens emblemáticas extemporâneas, que
representam “a imagem da germanidade”. Atualmente, a maior ameaça é a tentativa do
próprio poder público em tentar vender a cidade como uma imagem para atrair
investidores e as políticas públicas que legitimam isso através do Plano Diretor, com a
cópia de imagens emblemáticas que poderiam estar em qualquer outra cidade do mundo
e que representam “a imagem da cidade global”.
O processo de formação da paisagem do conjunto urbano atual na área central de
Blumenau e as diversas relações deste com a sociedade e seus elementos emblemáticos,
como os espaços, o rio e a topografia, demonstram o valor patrimonial dessas relações
historicamente construídas. A partir da compreensão da importância dessa paisagem,
numa visão mais ampla de conjunto de cidade, o trabalho pretende discutir o risco e a
ameaça que as imagens emblemáticas representam para o futuro da área de estudo.

Figura 1: Paisagem urbana da área central de Blumenau/SC na década de 1950. Fonte: AHJFS, s/d.

2. A IMAGEM DA MODERNIDADE
O primeiro período ocorreu a partir da década de 1950, com a substituição de
alguns elementos históricos por elementos modernos, ainda num período onde não
existia a consciência patrimonial. Através de um discurso de modernidade, que penetra
por todas as esferas, o setor público propõe a criação de um novo centro cívico, o setor
religioso substitui a antiga igreja matriz por uma moderna e o setor privado inicia um
processo de substituição do conjunto urbano horizontal através da verticalização da
cidade. Alguns processos substitutivos são marcantes, como o incêndio no edifício
administrativo da cidade que abrigava os poderes executivo e judiciário em 1958, a
destruição da antiga Matriz para a construção da nova em 1953 e a destruição do antigo
Hotel Holetz para a construção do Grande Hotel em 1959. Esses elementos modernos
negavam parcialmente o contexto ou foram implantados de forma substitutiva ao invés
de complementarem os elementos históricos já contextualizados. Porém, esses novos
elementos modernos foram construídos em locais estratégicos do espaço urbano e foram
elaborados por arquitetos renomados que estavam em consonância com as discussões e
as novas diretrizes da modernidade na arquitetura que ocorria na escala mundial. A
criação de um centro cívico refletia os ideais do urbanismo moderno e funcional,
enquanto o projeto da Igreja Matriz refletia a reformulação da própria igreja católica e o
Grande Hotel refletia às últimas tendências mundiais em termos de hotelaria. Esses
novos elementos modernos são bem interessante do ponto de vista arquitetônico, mas
infelizmente eles substituíram edificações históricas e afetaram tanto a paisagem como a
memória coletiva, ao invés de se relacionarem com elas através da justaposição e
formação de um conjunto urbano heterogêneo. Com relação a paisagem urbana, o
elemento que vai marcar de forma mais significativa nossa área de estudo é a construção
da Avenida Beira-Rio, que vai conectar o centro histórico com o novo centro cívico
moderno, mas, sobretudo, alterar a relação da cidade com o rio, a topografia e a margem
esquerda, onde fica o bairro Ponta Aguda.

Figura 2: A imagem da modernidade na paisagem urbana nas décadas de 1950-1970. Fonte: AHJFS, s/d.

3. A IMAGEM DA GERMANIDADE
O segundo período ocorreu a partir da década de 1970, através de um discurso
étnico de resgate à germanidade perdida (oficialmente devido à II guerra mundial, mas
informalmente devido à substituição do modo de vida europeu pelo norte-americano),
mas que neste caso não penetra por todas as esferas, pois o discurso não representava
mais a realidade cotidiana da população local. O que realmente aparece neste período é
uma mercantilização do espaço, sem compromisso com sua qualidade e com a própria
história da cidade. Os setores econômicos ligados ao turismo alavancaram essa corrente,
fomentando uma política pública bem definida de desvalorização da arquitetura que
representava a história da cidade, onde nesse momento a arquitetura moderna já estava
integrada no conjunto urbano e contextualizada na paisagem. A Lei Ordinária N° 2262,
de 30 de junho de 1977, favorece a construção do que denomina como estilos
arquitetônicos típicos, conhecidos como “Enxaimel” e “Casa dos Alpes”, que
praticamente define que a Rua XV, principal rua comercial de Blumenau, iria se tornar
um grande cenário temático, independentemente da sua história cultural e socialmente
construída. Logo, além da mercantilização do espaço em si, a própria história aparece de
foma mercantilizada por esta reconstituição inventada e falsificada, ou seja, existe um
desprezo pelo autêntico, o que não acontecia no período anterior. Entre os principais
símbolos criados pelo próprio poder público para reforçar essa política, temos a
construção da nova prefeitura em 1982, através de um falso enxaimel. Esse novo
elemento simbólico, com seu caráter explícito de falsidade, vai diminuir ainda mais a
importância do Stadtplatz, onde se localizava o antigo paço municipal, com o antigo
edifício administrativo da cidade (poderes executivo e judiciário) e antigo porto. Nesse
segundo momento o setor de turismo vai exercer um papel fundamental no processo de
formação da imagem de uma germanidade induzida através de cenários temáticos em
detrimento da valorização desse patrimônio genuíno estampado na paisagem que havia
sido construído até aquele momento.

Figura 3: A imagem da germanidade na paisagem urbana nas décadas de 1970-1980. Fonte: Frata, 1985.

O centro da cidade aos poucos vai se tornando em uma série de imagens para
serem fotografadas principalmente pelos turistas e serem divulgadas nas campanhas
publicitárias divulgadas por todos o país. Aos poucos esses edifícios com imagens
emblemáticas implantados em pontos específicos da cidade vão constituindo uma nova
imagem da cidade, com a construção de um cenário urbano falso com imagens
extemporâneas, baseada apenas em fatores étnicos e não mais culturais, pois não
reflitam a história do tempo presente. Com a lei de incentivo fiscais, a Rua XV se torna
um grande cenário temático, onde a sequência de edifícios em fileira e com gabarito
semelhante formam uma nova imagem de um novo conjunto arquitetônico, mas que não
representa o seu tempo presente e nem o seu passado, uma vez que nunca existiu esse
tipo de construção na cidade. São modelos reproduzidos da idade média na Europa e,
mais grave ainda, a grande maioria são apenas pastiches, pois não se trata mais de uma
técnica construtiva tradicional, mas apenas simulacros de fachada.
4. A IMAGEM DA CIDADE GLOBAL
O terceiro período, que inicia a partir do final da década de 1990 com a crise do
setor têxtil na cidade industrial, a maior ameaça é a tentativa do próprio poder público
em tentar vender a cidade como uma “imagem” para atrair investidores e as políticas
públicas que legitimam isso através do Plano Diretor, com a cópia de imagens
emblemáticas que poderiam estar em qualquer outra cidade do mundo e que
representam “a imagem da cidade global”. Logo, o próprio poder público se torna uma
ameaça, ao tentar esvaziar esses espaços mais significativos da cidade para depois
elaborar projetos para tentar vender a cidade como uma imagem para atrair investidores.
Aliado a isso, elabora políticas públicas que legitimam o processo através do novo
Plano Diretor e do repasse das decisões sobre os espaços mais importantes da cidade
para o um conselho (COPLAN,) afetando diretamente a paisagem, os espaços e a
história da cidade.

A tentativa do poder público (prefeitura) em “vender” a cidade como uma
“imagem” é recorrente em Blumenau, como por exemplo, as políticas públicas de
incentivos fiscais (décadas de 1970 e 1980), que fomentaram a criação de um cenário
urbano, falso e estereotipado, para vender a imagem de uma cidade que “vive e respira”
a germanidade de seus ancestrais, principalmente para os turistas, mas que também
contribui para a homogeneização da cultura local, diminuindo a diversidade cultural do
tempo presente, maquiando desta forma, a complexidade urbana contemporânea. Essa
tentativa obteve êxito, com a construção de elementos emblemáticos focados nos
turistas (restaurantes típicos, lojas comerciais, instituições financeiras), mas sempre com
o poder público como o grande mediador dessa relação, através de edifícios públicos
(prefeitura) e leis específicas para o conjunto urbano (Rua XV e Beira-Rio), atraindo
não só os turistas, mas também os investidores. A partir da extinção do IPPUB, criação
do COPLAN e a revisão do PD 2006, o poder público lança estratégias para criar novos
cenários emblemáticos, agora ditos “contemporâneas”, mas que na verdade, nada mais é
do que a importação da diversos símbolos exteriores para constituir uma nova paisagem
de “cidade global”, com as sua pontes estaiadas sobre o rio (obstruindo a paisagem atual
com esses novos elementos emblemáticos), elevadores panorâmicos que conectam
como mirante interditado (onde o poder público acena para a venda deste espaço
público), museus de arte contemporânea (sendo que o poder público não oferece
maiores incentivos culturais), praças secas (em áreas inundáveis, bem na curva do rio),
edifícios espelhados em pontos estratégicos (que vão substituir o gabarito do conjunto
urbano e obstruir a compreensão da paisagem) e até marinas para iates (no local do
antigo porto fluvial, onde a praça da cidade virou o jardim da cervejaria), ou seja, a
construção de uma nova paisagem, com elementos simbólicos e signos exteriores que
vão substituir a paisagem atual com seus elementos históricos e culturais, inclusive com
a possível substituição do público nesses espaços simbólicos.
Essa ideia de vender a cidade como uma imagem demonstra claramente a falta
de comprometimento do poder público com uma política voltada a valorização da
paisagem historicamente construída e a inserção desta na cidade contemporânea real dos
seus citadinos. Trata-se uma estratégia de sobrepor imagens que não condizem com a
realidade da dinâmica urbana local sobre a paisagem historicamente construída, para
inserir a cidade numa lógica mercadológica de vender a imagem cidade como uma
produto de consumo. Se anteriormente a política pública foi, aparentemente, mais
focada no turista esporádico em vez do morador local, essa nova estratégia política visa
muito mais atrair investidores para a construção dessa nova paisagem do que a
participação efetiva da comunidade local. O caso mais explícito é o projeto Blumenau
2050, elaborado pela Prefeitura Municipal em 2008:
O projeto Blumenau 2050 visa estruturar e estabelecer um plano de diretrizes
e projetos para o Município de Blumenau, no que diz respeito ao
Planejamento Territorial, com previsão de implantação até 2050. Pretende-se
que seja a agenda do planejamento territorial e o documento-base de atuação
para os próximos governantes. Um de seus principais objetivos é definir e
registrar diretrizes e projetos para o desenvolvimento territorial da cidade no
decorrer das próximas décadas; definir as prioridades e prazos para
investimento, facilitando, assim, a busca por recursos e assegurando sua
implementação; e levar ao conhecimento da população e dos investidores
interessados os potenciais oferecidos pela cidade de Blumenau. (PMB,
2008)

O projeto Blumenau 2050 revela o poder da imagem sobre a realidade. Fazendo
uma análise mais crítica, pode-se perceber que na própria capa (Fig. 4) já aparece o
discurso da construção do futuro como pretensa resolução dos problemas atuais.

Figura 4: Caderno Blumenau 2050. Fonte: PMB, 2008.

Além disso, revela a falta de preocupação com a paisagem e a história da cidade,
pois na associação entre passado (patrimônio “ultrapassado”), presente (problemas) e
futuro (soluções), existe o deslocamento em relação ao centro como espaço simbólico e
das representações da cidade. A foto do passado (década de 1930), de frente para o
Centro, demonstra a curva histórica do rio, a relação do rio com a topografia local e a
disponibilidade do espaço urbano. Na foto do presente (década de 2000), já existe um
deslocamento, representando que na atualidade não existe a valorização adequada da
paisagem porque existem muitos problemas contemporâneos, como o Centro
consolidado, e a Ponta Aguda representa uma nova possibilidade para a construção de
uma nova paisagem. A imagem do futuro representa a superação dos problemas atuais
através da nova paisagem, dando as costas para o Centro, com o rio despoluído, a
introdução de diversas imagens emblemáticas e a possibilidade de construção de uma
nova paisagem pautada em novos edifícios homogenizadores do espaço urbano e sem
relação nenhuma com a história do local, com o rio e com a topografia peculiar. Então,
essa é a visão geral do projeto para a área central da cidade: construir uma nova imagem
de cidade, importando elementos emblemáticos ditos “contemporâneas”, mas que na
verdade, nada mais é do que a importação da diversos símbolos para atrair investidores
para constituir uma nova paisagem de “cidade global”.
Entrando ainda mais especificamente na área central (Fig. 5), objeto desse
trabalho, percebe-se uma discrepância ainda maior entre o real e a imagem proposta. A
começar pelo próprio rio, elemento estruturador do espaço urbano, que aparece azul
esverdeado, como um espelho d'água límpido, perfeito para construção da nova
paisagem. A prainha, que é uma área inundável e historicamente utilizada como espaço
público que remete à “praia dos blumenauenses”, aparece como uma praça seca, como
às europeias ou norte-americanas, mas especialmente, às praças criadas em maquetes
eletrônicas para concursos públicos ou trabalhos de conclusão de curso de arquitetura,
sem maiores relações com o entorno imediato, como neste caso, com um “paredão” de
edifícios na Ponta Aguda, que rompem com a relação da Prainha com o próprio Morro

da Ponta Aguda. A conexão da Prainha com mirante do Morro do Aipim é outra
sequência de símbolos das cidades globais, que são as pontes estaiadas (à la Calatrava,
Ponte de Alamillo em Sevilha ou Passarela em Puerto Madero na Argentina, entre
outras) e elevadores panorâmicos (Ascensor Panorámico de Cartagena na Espanha ou o
do Mirante da Paz – Complexo Elevador Rubem Braga, no Rio de Janeiro, mas que lá
exerce outra função urbana, pois conecta o metrô e a cidade baixa com a parte alta da
favela) conectando à um Museu de Arte Contemporânea (no melhor estilo Guggenheim
ou outra franquia qualquer), numa cidade em que a Prainha e o Mirante do Morro do
Aipim estão recorrentemente abandonados ou interditados e a cultura não recebe
maiores incentivos do poder público. Para finalizar, a Praça do antigo porto aparece
como uma marina para iates e o Edifício América como símbolo de superioridade dos
interesses econômicos sobre os culturais, ambos desconectados do entorno imediato,
como a própria praça, a antiga prefeitura, a Rua das Palmeiras, os casarões históricos do
início da Rua XV, entre outros.

Figura 5: A área central no Caderno Blumenau 2050. Fonte: PMF, 2008.

Na imagem criada a partir da Prainha em direção ao mirante do Morro do Aipim,
fica evidente a sucessão das imagens emblemáticas para a atração de investidores, uma
vez que conectaria esses espaços “públicos”, mas que farão parte dos empreendimentos
privados (Frohsinn e Moinho do Vale), alertando mais uma vez para a possível
substituição de usuários. No projeto Blumenau 2050, além das imagens desconexas da
realidade atual, não aparecem os conjuntos urbanos existentes e nem as edificações
históricas mais relevantes, especialmente o Centro Histórico, demonstrando assim que,
de fato, não existe uma preocupação maior com o conjunto histórico cultural herdado
das gerações anteriores. Trata-se então, simplesmente de imagens que visam atrair
investidores para as áreas “disponíveis”, especialmente a Ponta Aguda e o esqueleto do
Ed. América, além de propor significativa substituição de uso e de usuários nos espaços
mais significativos da cidade, como a Prainha, Mirante do Morro do Aipim e a antiga
Praça do Porto. O que chama a atenção também é a perda da relação dos moradores com
o “mar de morros” da topografia local, com a implantação de um “mar de edifícios”.

Novamente o que se destaca na imagem da paisagem criada são os elementos
emblemáticos (pontes, elevadores, iates) e a falta dos elementos simbólicos que
constituem o patrimônio cultural atual, especialmente o conjunto urbano do Centro
Histórico (antiga prefeitura, Rua das Palmeiras, casarões tombados), do Centro atual
(edifícios modernos, Matriz, Grande Hotel) e o relevo acidentado como pano de fundo
da paisagem. Além disso, o significativo volume de edificações em grande altura marca
essa imagem criada, especialmente na Ponta Aguda, mas também no Centro Histórico,
indicando que possíveis alterações nas leis do código de zoneamento, uso e ocupação do
solo seriam feitas, onde projetos de interesse turístico ou econômico poderiam ser
submetidos ao COPLAN.
Para ilustrar essa preocupação, é possível observar na imagem criada da margem
esquerda, onde fica a Ponta Aguda (Fig. 6), a pretensão do poder público em incentivar
ainda mais o adensamento e a verticalização dessa área. Assim como foi feito na
margem direita, de outra forma e em outo período histórico, após as enchentes de 2008
onde o rio (“naturalmente”) avançou sobre a margem esquerda, foi “necessário” a
construção de uma espécie de muro de arrimo, para conter os desmoronamentos. Este
fato garantiu a segurança e manutenção do afastamento das áreas possíveis para edificar.
A imagem vai contribuir ainda mais com a especulação imobiliária dessa parte do
território urbano, visto a proximidade da área central e os novos atrativos propostos pelo
poder público, bem como, os incentivos construtivos que serão proporcionados.

Figura 6: Margem esquerda (Ponta Aguda) no Caderno Blumenau 2050. Fonte: PMF, 2008.

Aliado a este novo “paredão” proposto, ou incentivado, pelo poder público na
Ponta Aguda, pode-se perceber que na margem direita, onde fica o Centro Histórico e o
Centro atual, também vai aparecer uma espécie de “paredão”, indicando que possíveis
alterações nas leis do código de zoneamento, uso e ocupação do solo poderão ser feitas
futuramente ou simplesmente esperar pela demanda dos projetos de interesse turístico
ou econômico, uma vez que os seus índices urbanísticos serão definidos pelo COPLAN.
Pode-se concluir então, que as imagens elaborados pelo Projeto Blumenau 2050
vão ao encontro das alterações nas leis de zoneamento inciadas em 2005, e que serão
ratificadas e “aprimoradas” na revisão seguinte de 2010, que tratam efetivamente de
uma proposta de renovação da área central, estruturados a partir das renovações urbanas
e das concessões dos espaços públicos mais significativos da cidade à iniciativa privada.
Essas propostas, que já estão em curso, vão impor uma agenda de significativos
investimentos públicos para a construção dos diversos elementos emblemáticos (praças,
pontes, elevadores, museus, marinas, etc) para atrair investidores para esses locais, que
serão objetos de interesses predominantemente econômicos e ligados ao setor de
turismo, que poderão fomentar a troca de usuários, valorizando muito mais o turista
esporádico do que o morador local.

5. A IMAGEM DA CIDADE REAL
A revisão do Código de Zoneamento de 2010 vai ratificar o processo de
renovação urbana da área central proposta pelo projeto Blumenau 2050, especialmente
porque vai deslocar as decisões de caráter mais técnicas sobre planejamento urbano e
preservação do patrimônio cultural para um conselho, composto na sua maioria por
membros que ocupam cargos comissionados ou por grupos com interesses específicos,
que vão refletir muito mais os interesses políticos imediatos do grupo que estiver no
poder, do que os demais interesses coletivos, urbanos, patrimoniais e culturais, que são
de caráter contínuo e de longo prazo.
Com relação ao zoneamento (Fig. 7), vai ocorrer uma espécie de “agrupamento”
na área de estudo do presente trabalho, em dois grandes zoneamentos, ambos
enquadrados na Zona de Localização Especial (ZLE), que deveria ser o espaço
territorial considerado de importância para o desenvolvimento da cidade, destinado à
proteção cultural e/ou ao desenvolvimento de atrativos turísticos e pontos de referência
paisagística relevantes, classificadas em: ZLE1 - caracterizada por conter um conjunto
de imóveis qualificados por seu valor cultural (portadores de referência à identidade e
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade – retirado pela LC nº
925/2014) e ZLE2 - espaço territorial caracterizado por conter imóveis e atividades
econômicas associadas à atividade turística.

Figura 7: Mapa de Zoneamento da área central e Ponta Aguda. Fonte: SEPLAN, 2017.

O Centro atual e o Centro Histórico foram classificados totalmente como ZLE1.
A Lei 751/2010, no Capítulo III (DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO), no § 2º do
artigo 13, define que: “As edificações localizadas na ZLE1 cujos projetos sejam de
interesse turístico, econômico, social e paisagístico poderão ter seus índices construtivos
definidos pelo Conselho Municipal de Planejamento Urbano”, ou seja, esses espaços
mais significativos da cidade (pontos de referência paisagística relevantes, portadores de
referência à identidade e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade ou
destinado à proteção cultural), como os espaços públicos, o Centro atual e o Centro
Histórico (Stadtplatz), estão a mercê das decisões de interesse turístico ou econômico a
serem tomadas pelo COPLAN, visto que estes interesses sempre se sobressaem aos
demais, como o social ou paisagístico, conforme já foi provado durante este trabalho.

Na prática, quase todas as edificações localizadas na ZLE1 (Centro Histórico e
Centro atual) terão seus índices construtivos definidos pelo COPLAN, visto que a
maioria dos projetos propostos para essa área apresentam interesse turístico, econômico,
social e paisagístico. Para ilustrar o que o trabalho está tentando alertar, pode-se tomar o
caso do “terreno do BEC” como um exemplo prático do que já está acontecendo na
cidade. O poder público, além de não preservar o bem público (terreno doado pelo
estado para práticas esportivas) e leiloá-lo à iniciativa privada em 2006 (ano de revisão
do PD 2006), aprovou, via COPLAN, o projeto para uma torre comercial de 12
pavimentos e duas torres residenciais de 18 pavimentos em 2011, na área de entorno da
Igreja Luterana (projetada por Henrich Krohberger em 1877, bem na perspectiva da Rua
das Palmeiras em direção ao morro, bem tombado pelo IPHAN e FCC).
A construção dessas torres residenciais de aproximadamente 20 pavimentos, na
área de maior interesse cultural da cidade, em pleno Stadtplatz, interfere diretamente na
paisagem e na ambiência do local, alertando que não é possível generalizar o
zoneamento de tal forma que os interesses turísticos ou econômicos se sobressaiam aos
sociais ou culturais. Logo, como pode-se perceber, o repasse das decisões sobre os
índices urbanísticos dos espaços mais importantes da cidade para o Conselho Municipal
de Planejamento Urbano (COPLAN), conforme estabelece a Lei 751/2010, já começa a
afetar diretamente a paisagem, o espaço e a história da cidade.
A Ponta Aguda foi classificada totalmente como ZLE2. A Lei 751/2010
estabelece os seguintes índices urbanísticos para a ZLE2: altura livre (sem estabelecer
qualquer limite de gabarito ou altura, que era de 15 pavimentos no código anterior),
C.A.=4,8 (o maior C.A. era de 3,0 no código anterior), T.O.= 70% (a maior T.O. era de
60% no código anterior) e ainda a possibilidade de aumentar o C.A. em até 7,2 através
de outorga onerosa ou transferência do direito de construir caso o uso não seja
residencial (hoteleiro, recreacional ou comércio e serviços). Nessa política de tentar
vender a cidade como uma “imagem”, o poder público também atua como “parceiro” da
iniciativa privada, ao aprovar um Código de Zoneamento que permite Índices
Urbanísticos muito atraentes para as áreas mais nobres da cidade e que vão afetar
diretamente a paisagem e a própria imagem da cidade.

Figura 8: A imagem da cidade real. Fonte: Silva, 2010; Amoreli, 2014; Passold, 2014; Pancho, 2016.

Em contrapartida às imagens criadas para a “cidade global”, temos a imagem da
cidade real (Fig. 8), que revela o abandono dos espaços públicos em locais estratégicos,
de relevância histórica para a memória coletiva e social da população local. Demonstra
claramente a falta de comprometimento do poder público com uma política voltada para
a valorização e qualificação dos espaços públicos da cidade contemporânea, vinculando
o seu funcionamento e a sua qualidade aos cuidados da iniciativa privada. Trata-se de
uma estratégia que visa, indiretamente, diminuir a importância desses espaços públicos.
A estratégia utilizada nesses casos é deixar o local abandonado até a sua degradação
parcial, depois permitir a sua ocupação por uma população que não é bem aceita, para
depois divulgar a “ameaça” que o local se tornou socialmente (violência e tráfico de
drogas) e fisicamente (descuido da edificação até a sua degradação), para no final, tentar
convencer a população que a única saída possível para a “revitalização” destes espaços
públicos, localizados em locais estratégicos, é a sua concessão para a iniciativa privada.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse contínuo processo de investimento econômico e discursivo, baseado na
construção imagética da cidade como mercadoria, principalmente a partir da década de
1970, através de alguns elementos emblemáticos que acabou transformando boa parte
da paisagem urbana da área central num cenário temático, carregada de simulacros para
atrair turistas, demonstra a falta de valorização do patrimônio genuíno e a falta de
consideração pelo cidadão local em detrimento de uma cidade cenográfica construída
para o turista eventual. Temos neste caso um claro desvio de prioridade com relação aos
investimentos públicos, que ao invés de valorizarem os espaços públicos e dar valor de
uso à esses espaços destinados à população local, acabam por concentrar investimentos
em locais privados ou semi privados, destinados prioritariamente para os turistas,
esvaziando dessa forma, os espaços mais nobres da cidade.
Ao desqualificar, abandonar e esvaziar esses espaços, o poder público repassa
suas obrigações para o poder privado e legitima um discurso muito aferido pelos
blumenauenses de que somente o poder privado pode gerir e qualificar os espaços da
cidade. E é nesta relação obscura entre os agentes públicos e os privados que as políticas
públicas se tornam uma ameaça cada vez mais presente para a paisagem e a história da
cidade. Essas políticas públicas tratam da espetacularização urbana, da mercantilização
dos espaços e da própria paisagem da cidade (DEBORD, 1997).
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 (AUGE, 1994). Essas
apropriações culturais dos meios significa que diversos processos históricos marcaram a
paisagem, revelando assim o sentido sociocultural e educativo da própria geografia.
Logo, valorização da paisagem como elemento cultural serve também para democratizar
esse patrimônio, que não deve ser apenas estético ou de aparência (SANTOS, 1982;
1985), mas que deve contemplar os ambientes que marcam a vida cotidiana das pessoas.
Atualmente, a introdução de novas imagens emblemáticas no planejamento
urbano, associadas às cidades globais, pode afetar diretamente a paisagem histórica e
culturalmente construída, pois estas vão se impor nos espaços mais significativos, - e
ainda por cima públicos (Centro Histórico, Prainha e Mirante do Morro do Aipim) - e
com caráter referencial para a cidade. Como consequência dessa política da criação de
imagens para tentar vender a cidade e atrair investidores, surgem também os projetos
como imagens, desconexos da realidade local, em locais inapropriados e sem
consideração pelo patrimônio e pela paisagem historicamente constituídos.
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