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RESUMO 
 
A tese que se pretende desenvolver pela presente pesquisa sustenta que a 
Habitação, entendida como política pública integrada, constitui um componente 
determinante para os processos de reabilitação das áreas centrais das cidades, 
nomeadamente dos centros históricos. Propõe estudar, pela análise de casos 
paradigmáticos de intervenções em centros históricos de cidades no Brasil e em 
Portugal - a saber, Salvador e Porto - os conjuntos de condicionantes que permitiram 
estruturar programas ou políticas públicas continuadas, das quais resultaram 
significativos resultados nos processos de reabilitação e preservação desses 
centros. Importa, no âmbito da presente pesquisa, contextualizar não apenas as 
formulações programáticas, mas e, principalmente, os fundamentos conceituais que 
lhe estão associados, de forma a compreender a relevância das práticas de 
planejamento urbano que integram a questão habitacional e verificar as formas de 
articulação e os respectivos impactos nos processos de sociabilidade e revitalização 
funcional dos centros históricos. Assim, pela análise documental e pela observação 
empírica de um conjunto de experiências, que precederam a configuração de 
políticas de habitação para os centros históricos estudados, pretende-se avaliar 
quais as transformações e os desenvolvimentos conceituais dos quais resultaram 
significativas contribuições para a formulação de políticas urbanas de enfrentamento 
das carências habitacionais, típicas dessas e de outras centrais. Importa verificar as 
circunstâncias em que não têm ocorrido as referidas práticas, onde o processo 
histórico demonstra o desajuste ou a não concretização dos pressupostos 
programáticos. 
 
Palavras-chave: centro histórico; habitação; políticas urbanas; revitalização 
funcional; cidade. 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
This thesis intended to be developed by the present research, maintains that 
Housing, understood as integrated public policy, constitutes a determining 
component in the process of regeneration of the central areas in the cities, namely 
the historic centers. It proposes the study, through the analysis of paradigmatic cases 
of intervention in historic centers of cities in Brazil and Portugal – i.e. Salvador and 
Porto – the sets of constraints which allow the structuring of programs or continuing 
public politics, from which there were significant results in the process of 
rehabilitation and preservation of these centers. It is important, in regards to the 
present research, to put into context, not only the programmatic formulas but, and, 
especially, the conceptual foundations associated with them, in a way to understand 
the relevance of urban planning practices which are part of the housing issue and 
verify the forms of articulation and the respective impacts in the process of sociability 
and functional revitalization of the historic centers. Thus, by document analysis and 
by empirical observation of a set of experiments, which proceeded the configuration 
of housing policies for the historic centers studied, it is the intention to evaluate which 
transformations and concept development from which resulted significant 
contributions for the formulation of urban policies on handling housing shortages, 
typical of these and other centers. On the other hand, it is important to verify the 
circumstances in which the referred practices have not occurred, where the historical 
process demonstrates maladjustment or non-completion of the programmatic 
assumptions.   
 
Keywords: historic center; housing; urban policies; functional revitalization; city. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo insere-se na Linha de Pesquisa Dinâmica Urbano-

Regional, Planejamento e Políticas Públicas, do Programa de Doutorado em 

Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A pesquisa 

proposta situa-se no âmbito dos estudos e processos sociais de produção, gestão e 

estruturação do espaço urbano e seus agentes, na perspectiva da Sociologia 

Urbana e no contexto da estruturação das políticas públicas associadas ao 

planejamento urbanístico. 

 

JUSTIFICATIVA 

As consequências da modernidade, em uma acepção que se vulgarizou a 

partir das reflexões e críticas de Giddens ou de Bauman, entre outros, marcadas por 

contradições, paradoxos e conflitos, não poderiam deixar de influenciar os processos 

de configuração da memória ou da construção das representações elaboradas sobre 

as cidades, as quais condicionam, de forma determinante, os modos de olhar, a 

compreensão e a explicação dos processos constitutivos da organização social, em 

sentido amplo, ou das vivências urbanas, em sentido mais estrito. 

Com efeito, o “pensar a cidade”1 – entendido nos mecanismos da sua 

“produção” ou nos instrumentos de “planejamento e gestão urbanística” – tem sido 

objeto desse ambiente de permanente busca de referenciais do processo civilizatório 

anunciado pela modernidade, cujas consequências tornam-se evidentes na contínua 

revisão de “princípios”, “cartas”, “tratados” ou propostas conceituais para um viver 

moderno. 

Um dos objetos dessa contínua revisão de estratégias de “fazer cidade” tem 

sido os “centros históricos”, ou, se quisermos ser mais abrangentes na abordagem 

analítica, os centros urbanos, enquanto espaços diferenciados nos processos de 

formação e desenvolvimento das cidades. 

                                                           
1 Faremos uso de “aspas” em termos ou palavras isolados no sentido de dar ênfase à relevância ou 
significado diferenciado e metafórico no contexto da reflexão, assinalando sentido ou interpretação 
distinto do senso comum.  
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Esses espaços centrais, claramente identificados na memória e no discurso 

dos habitantes da cidade, independentemente do referencial cognitivo e simbólico a 

eles associado, têm sido objeto de diferenciados entendimentos no âmbito do 

processo histórico do urbanismo moderno, como têm sido, também, distintos os 

campos de análise das diversas áreas do conhecimento como a Geografia, a 

Psicologia Social, a Sociologia ou a Antropologia. 

Nesse processo de constituição da cidade contemporânea, esses lugares 

foram sendo enquadrados de acordo com diversas estratégias, ora sendo 

profundamente transformados segundo a ideia de que se encontram desajustados 

em face das necessidades inerentes a um paradigma funcionalista da cidade, ora 

abandonados quando o crescimento urbano ia constituindo a “outra cidade moderna” 

nas suas áreas de expansão e periferias, ora, ainda, mais recentemente, objeto de 

uma particular atenção e diferenciada proposta de intervenção decorrente de uma 

postura de planejamento e gestão urbana mais integrada, perante a emergência de 

novas correntes de pensamento que procuram resgatar os processos culturais como 

determinantes para a consolidação dos processos de sociabilidade. 

Em todos esses “cenários”, independentemente da categorização dos lugares 

– espaços centrais ou centos históricos –, instalou-se a ideia de que se trata de 

espaços que requerem uma abordagem diferenciada. Eles têm se constituído, 

sempre, como um “problema”, no qual se condensam muitos conflitos de interesses 

e, sobretudo, muitas das contradições no âmbito dos processos sociais da 

apropriação e uso desses espaços. 

Associa-se, também, a esse “problema” a configuração de um espaço 

degradado, muitas vezes abandonado, onde proliferam focos de degradação social 

e ambiental, e de depredação patrimonial. 

Os diferentes entendimentos quanto à importância desses espaços centrais, 

ou quanto a seu significado na constituição e qualificação da entidade “cidade”, têm 

proporcionado vasto conjunto de experiências, contextualizadas quer em uma 

perspectiva de “requalificação urbana” – que entende as áreas centrais como 

potencial indutor de atividades estratégicas (serviços, comércio, cultura ou turismo), 

segundo processos de adequação espacial e funcional –, quer em uma perspectiva 

de preservação do patrimônio histórico – que reconhece nos espaços existentes 

potencialidades indutoras dos mecanismos de construção da identidade social e 
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recuperação das tradições culturais, como fatores de articulação e coesão da 

organização sociocultural.  

Em muitas dessas práticas experimentadas, tem sido recorrente o princípio de 

que os grupos sociais instalados (a população residente), se não constituem, eles 

mesmos, o “problema”, constituem, no mínimo, um obstáculo determinante à 

implementação de determinadas “políticas urbanas”. 

Subentende-se, em muitas das propostas e intervenções, um desajuste 

programático entre os objetivos anunciados, muitas vezes expressos no discurso 

dos agentes, e os instrumentos de atuação implementados. Ou seja, em raras 

circunstâncias, os grupos sociais estabelecidos são considerados, no âmbito das 

estratégias de planejamento urbano, como elemento indutor dos processos de 

requalificação, ou revitalização, das áreas centrais das cidades. 

Entretanto, outras, e mais raras, experiências entendem como determinante o 

papel das populações estabelecidas nas áreas centrais, bem como o fomento de 

ações de ocupação de espaços residenciais abandonados, nos programas de 

reabilitação urbana. Essas práticas, ainda que sob mecanismos operacionais e 

métodos diversos, assumiram, como estruturante, a questão habitacional no âmbito 

das ações programadas de política urbana. A questão habitacional, nessas 

experiências, não se resume apenas à residência – ao morar –, mas ao conjunto de 

atividades que lhe estão associadas, como o trabalho, a produção, o comércio e o 

lazer – ao viver. 

Entre umas e outras experiências, mais do que as diferenças nos detalhes 

operativos, observa-se significativa distinção de “política urbana” e até de 

entendimento do que é a “cidade”. 

Nas primeiras, torna-se explícito o argumento da “mudança” como fator 

determinante – mudança que, mesmo não sendo explícita, intui-se nos instrumentos 

de intervenção e que implica, não raramente, a mudança dos habitantes em 

determinados locais da cidade. 

No outro conjunto de experiências, é relevante a preocupação de preservação 

e qualificação de vivências urbanas instaladas como fator estruturante do processo 

de reabilitação funcional e espacial das áreas centrais. 
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Entre umas e outras experiências decorrem, também, as diferenças, em longo 

prazo, do impacto das distintas estratégias: ao contrário das operações de 

requalificação urbana, pontuais e esporádicas – instituídas de acordo com 

programas de intervenção localizados, onde os agentes são efêmeros –, as políticas 

urbanas que se estruturam em ações articuladas assumem a política habitacional – 

ou seja, a necessidade de manutenção de uma massa de residentes em situação 

estável – como um elemento fundamental para sustentação dos mecanismos de 

reabilitação urbana, de desenvolvimento de estruturas identitárias, de construção de 

representações simbólicas reconhecidas e assimiladas por um conjunto bem 

determinado de grupos sociais que possam legitimar, por exemplo, ações de 

preservação patrimonial ou de manifestações culturais coletivas. 

 

OBJETIVOS 

A tese que se pretende desenvolver pela presente pesquisa sustenta que a 

Habitação, entendida como política pública integrada, constitui um componente 

determinante para os processos de reabilitação das áreas centrais das cidades, 

nomeadamente dos centros históricos. 

Pretende-se, assim, conhecer, pela análise de casos paradigmáticos de 

intervenções em centros históricos das cidades de Salvador, no Brasil, e do Porto, 

em Portugal, os conjuntos de condicionantes e determinantes que, nas diversas 

experiências, permitiram estruturar programas ou políticas públicas continuadas, das 

quais resultaram significativos impactos nos processos de reabilitação e preservação 

dos centros históricos. 

Importa, ainda no âmbito da presente pesquisa, contextualizar não apenas as 

formulações programáticas, mas, também, os fundamentos conceituais que lhe 

estão associados, de forma a compreender, em um sentido mais amplo, a relevância 

das práticas de planejamento urbano que integram a questão habitacional, e verificar 

as formas de articulação e os respectivos resultados nos processos de sociabilidade 

e revitalização funcional dos centros históricos. 

Assim, pela análise e avaliação documental e pela verificação local de um 

conjunto de experiências inovadoras que precederam a configuração de políticas de 

habitação para os centros históricos – nomeadamente em algumas cidades do 
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Brasil, Portugal –, pretende-se, por um lado, determinar quais as transformações ou 

desenvolvimentos conceituais dos quais resultaram contribuições para a formulação 

de políticas urbanas que enfrentaram as carências habitacionais, sintomáticas das 

áreas centrais. 

Por outro lado, como evidência do oposto, importa verificar as circunstâncias 

em que não têm ocorrido as referidas práticas, onde processo histórico demonstra o 

desajuste ou a não concretização dos pressupostos programáticos. 

Ainda que assente em uma convicção com base empírica, e ainda pouco 

mensurada, pretende-se sustentar a tese com base no conhecimento dos diversos 

instrumentos, opções, projetos e análises oriundas de outras áreas do 

conhecimento, como a Sociologia, a Antropologia e a Geografia, de forma a 

configurar um quadro de referência operativo que contribua para uma eventual 

construção de programas de intervenção em centros históricos. 

Não sendo o objetivo último o estabelecimento de uma proposta de política de 

habitação para os centos históricos, importa estabelecer, com base na análise das 

diversas experiências, alguns caminhos de formulação metodológica que permitam, 

de algum modo, configurar processos de análise dos impactos das ações 

implementadas para os centros históricos e que integrem, pelo menos como 

componente de avaliação, a questão habitacional. 

 

METODOLOGIA 

Os questionamentos determinantes que envolvem a definição da tese que se 

pretende sustentar relacionam-se, no fundamental, com ideia de que a produção do 

espaço urbano agrega dimensões estruturantes que não se resumem ao domínio 

espacial, do qual a Arquitetura e o Urbanismo apropriaram-se enquanto monopólio 

de conhecimento, nem apenas ao domínio econômico, o qual muitas teorias 

associadas ao “desenvolvimento” e ao “progresso” têm enfatizado. 

A abordagem dialética dos fenômenos urbanos, no caminho iniciado por 

Hegel e Marx para a explicação da natureza contraditória das relações sociais e da 

relação entre indivíduo, natureza e sociedade, é extensivamente desenvolvida por 

Quijano, Castells, Lefebvre, Lojkine, Gottdiener e Harvey, entre outros, que 

trouxeram, para a compreensão e explicação das questões urbanas, uma 
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complexidade metodológica e de referenciais analíticos que permitiu alargar e 

diversificar o olhar sobre a cidade. 

A noção de “produção social do espaço”, na acepção desenvolvida por 

Lefebvre, por exemplo, agrega ao “espaço concebido” – aquele que planejamento 

urbanístico prima por se apropriar –, o “espaço vivido” e o “espaço percebido”. Essa 

recolocação metodológica, fruto de uma aproximação analítica ao processo histórico 

de “fazer cidade”, induz à noção de que o espaço contém, e está contido, nas 

relações sociais e, por inerência, a sua produção associa-se aos mecanismos da 

reprodução social, que, em si, contém estruturas de múltipla dependência e 

influência que incluem as dimensões econômica, política e cultural. 

No âmbito dessa abordagem dialética da produção do espaço, esse não se 

constitui como um produto dessas relações, e inter-relações, mas antes como um 

processo – de apropriação e construção, individual e coletiva – que não se esgota 

em momentos determinados como uma construção, mas que se constitui, no 

cotidiano, como um direito que se conquista – o “direito à cidade”, nas palavras de 

Lefebvre. 

É no contexto dessa estrutura metodológica, de análise dos fenômenos e dos 

fatos urbanos, que nos propomos entender a relação “habitação” e “centros 

históricos”, não apenas no sentido da incorporação de mais uma dimensão analítica 

ou programática que se soma de forma avulsa, mas como uma circunstância unitária 

enquanto processo de produção do espaço – a produção social do espaço. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Assim, no primeiro capítulo, pretende-se estabelecer uma visão exploratória 

da cidade por meio de olhares de autores oriundos de diversas áreas do 

conhecimento no sentido de decifrar discursos e imaginários que se produzem em 

seu torno.  

Trata-se de compreender a partir de quais elementos – discursivos, 

imagéticos, perceptivos, afetivos, vivenciais, científicos, ou outros – constrói-se a 

ideia de cidade. Nesse sentido, importa discutir os modelos analíticos utilizados 

pelos diversos intérpretes da cidade para compreender os mecanismos de 
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entendimento do real; aqueles que sustentam os diferentes olhares e narrativas, 

mas também as diversas vivências e culturas. 

É a partir dos processos de análise do real, e do modo como eles se instituem 

nas práticas sociais, que se pretende construir o quadro de referências 

compreensivas que permite aproximações aos modos de produção e reprodução da 

cidade. 

Pretende-se estabelecer o conjunto de condicionantes, e de possibilidades, 

ao entendimento sobre a cidade e sobre o urbano e que participam nos modos de 

fazer cidade com base nos modos de sua apropriação a partir dos indivíduos e dos 

grupos sociais. 

Tendo como suporte as estrutura narrativa e o método de análise de Calvino 

e Lefebvre, pretendemos compreender os mecanismos de construção, e de 

desconstrução, dos processos socioespaciais que determinam os vínculos dos 

diversos usuários das cidades aos lugares e aos territórios e, assim, entender o seu 

papel na produção e reprodução da cidade, na formação dos significados e das 

vivências cotidianas. 

No segundo capítulo, trataremos de aprofundar a compreensão dos 

mecanismos de apropriação cultural dos lugares urbanos, tendo como campo de 

reflexão a construção da noção de patrimônio histórico. 

Pretende-se analisar e explicitar os mecanismos que conduzem à nomeação 

de um modo singular de reconhecimento de valor das práticas socioespaciais, da 

sua produção no processo histórico, ao ponto de despertar imaginários, 

representações e modos de agir suficientemente consolidados que determinam 

comportamentos sociais, individuais e coletivos, distintos e excepcionais. 

É sobre esses modos de ver, pensar e agir que pretendemos incidir nossa 

análise, no sentido de compreender a sua relação e participação na produção da 

cidade e entender sua influência nos modos de vida, nos modos de criação urbana, 

nos modos de habitar a cidade. 

No terceiro capítulo, aprofundaremos essa análise com ênfase na formação 

do habitat urbano a partir da leitura dos centros históricos, no sentido de estruturar o 

conjunto de argumentos que permitem sustentar nossa tese. 
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Trataremos de compreender como o habitar e a habitação constituem os 

elementos fulcrais de sustentabilidade dos centros históricos, considerando o caráter 

determinante do abrigo e do domínio territorial para a estabilização dos mecanismos 

de assentamento humano e de estabilização das relações entre os seres humanos e 

os lugares. Ao mesmo tempo, essa relação particular com os lugares históricos por 

meio do habitar irá permitir entender outros eventos que ocorrem na cidade, 

nomeadamente, as relações socioespaciais que se consolidam de forma consistente 

em pequenas parcelas, envolvendo grupos sociais determinados. 

No quarto capítulo, analisaremos, a partir das experiências ocorridas nas 

cidades de Salvador e do Porto, como os ciclos de políticas públicas, programas e 

ações com incidência nos respectivos centros históricos resultaram em distintas 

dinâmicas de produção e reprodução de modelos de gestão patrimonial, tendo como 

elemento de referência a questão habitacional. 

Trataremos de explicitar como a convergência de ações em determinados 

períodos, numa e noutra cidade, em função de propostas estratégicas que 

consideravam, ou integravam, a componente habitacional, resultaram em impactos 

relevantes, tanto para a preservação do patrimônio histórico como para a 

sustentação de modelos de participação social por via da integração efetiva dos 

grupos sociais no cotidiano das cidades. 

 

  



9 
 

CAPÍTULO 1 – DA CIDADE E DO URBANO 

 

A cidade existe e tem um simples segredo: só 

conhece partidas e não retornos. 

Italo Calvino 

 

Em quantos lugares se afirmou, e se escreveu, que muitas são as cidades 

que podem encontrar-se em uma cidade? 

Diversas formas de imaginar as cidades – desde a literatura o cinema e a 

música – permitem, mesmo, transgredir os estereótipos e as narrativas e responder, 

de forma criativa e estética, às cidades que se desenharam e produziram, sob o 

manto do capitalismo tardio: homogêneas, diferentes, indiferentes, não lugarizadas, 

machistas (sem identidade, sem relações, nem histórias). Perante essas cidades, 

brotam as figuras de cidades outras: que se reclamam nômades, ambíguas, 

ambivalentes, desejantes, e com espaços heterogêneos, mutantes e fraturados 

(rompidos, esgarçados). 

Essa paradoxal justaposição de tempos e espaços, de vivências em 

diferentes temporalidades no mesmo lugar e de distintos espaços em um mesmo 

momento é motivo para nos questionarmos: como nos posicionarmos para viver, ao 

mesmo tempo, a cidade real e a cidade imaginada? Ainda que todas as cidades, 

historicamente, apresentem uma tensão entre o visível e o invisível, entre o que se 

sabe e o que se suspeita ou conjetura, o que mudou com a cidade contemporânea é 

a complexidade das experiências que permitem responder àquela pergunta. 

Existe uma oscilação de imagens, de conteúdo, ou de substância, entre o 

alegado visível e invisível, expressa na tensão entre a cidade experimentada 

fisicamente e a cidade imaginada em narrativas ficcionadas: aquelas descritas em 

Yoknapatawpha, de William Faulkner; Comala, de Juan Rulfo; Santa Maria, de Juan 

Carlos Onetti, ou Macondo, de Gabriel García Márquez. 

Existem, também, as cidades cotidianas que se relatam nas páginas dos 

jornais e nas telas televisivas, tal como outros discursos de cidades – as cidades 

“outras” ou “alter” cidades –, que estão habitadas pelas diferenças de distintos tipos: 

sexuais ou étnicas. E, ainda, existem as cidades onde os relatos, as imagens, os 
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sonhos, os amores, as tristezas, as revoltas, fazem-se visíveis em suas paredes e 

muros, a partir dos grafites como suportes de comunicação. 

Aparentemente, são muitas as cidades que podem ser encontradas em uma 

cidade: algumas, conhecidas e visíveis; outras, presumidas e invisíveis; mas todas 

elas produzidas na heterogeneidade e diferença do espaço “outro” – na justaposição 

de tempos e lugares ora simultâneos, ora anacrônicos. 

Entretanto, damo-nos conta de que vivemos em cidades porque usamos ou  

apropriamo-nos de seus espaços físicos: casas, praças, jardins, ruas e viadutos. 

Mas não as percorremos unicamente pelos seus meios de transporte, que se 

constituem, também, em meios de comunicação, mas, sobretudo, pelos relatos e 

imagens que, em muitos casos, visibilizam o invisível ou o, ainda, não conhecido. 

Nas Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, não se encontram cidades 

reconhecíveis; no entanto, reconhecemos fragmentos das narrativas que habitam e 

deambulam em nosso imaginário. Cada uma daquelas cidades leva o nome de uma 

mulher, como realinhamento a uma coerência de gênero – talvez todas as cidades 

devessem permanecer femininas em seus atributos –, ainda que o escritor sustente 

que são todas inventadas. Todavia, essas cidades poderiam servir como ponto de 

partida para a reflexão das cidades contemporâneas, que se escapam das 

maquetes virtuais e dos mapas que as tentam configurar. 

As cidades de Calvino convidam à contraposição desses lugares invisíveis, 

materiais e imateriais, heterogêneos, mutantes, quase sonhados, com a 

homogeneidade urbana à qual se orientava a modernidade. O texto de Calvino é 

como uma última veneração apaixonada às cidades, quando se faz cada vez mais 

difícil viver nelas. 

Esse sentimento contraditório sobre a cidade emerge em contexto em que ela 

ainda se apresenta como apetecível, convidativa e promissora, haja vista os 

continuados fluxos migratórios de populações para as áreas urbanizadas mais 

densificadas – 54% da população do mundo vive já em áreas urbanizadas, e seu 

estimado incremento levará a 66% nas próximas décadas2. 

Qual, então, o fascínio, em meio de seu aparente caos, que a cidade contém 

e apresenta? É ela um logro, uma ilusão? Em que medida os ideários e as imagens 

                                                           
2 Relatório World Urbanization Prospects de 2014. 
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construídas, e sempre prometidas, tanto se desvanecem a cada nova contradição, 

quanto se renovam e outras se anunciam? 

As cidades contemporâneas contêm, e geram, os signos da falência da 

modernidade e do capitalismo industrial – os fragmentos das antigas fábricas, 

pedaços de comércio decadente, complexos habitacionais operários e de classe 

média degradados, escolas e hospitais públicos dilapidados –, ocultos pela presença 

e domínio do pós-moderno sofisticado e asséptico aço, vidro espelhado e viadutos 

estaiados, que renovam outra nova promessa, sem discursos eloquentes, mas com 

imagens irresistíveis no apelo ao imaginário, a novo sonho. 

Essas contradições – também colocadas como oposições: como o lado bom e 

o lado mau – conduzem à noção de uma cidade constituída de cidades outras, onde 

a totalidade daquele projeto – o da cidade como unidade ou entidade civilizacional – 

já não se configura como possível. Mais do que uma oposição, ou talvez duplicidade 

de entidades, as cidades na cidade, como retórica de uma complexidade 

simplificada, convertem-se em visibilidade e invisibilidade de uma realidade, todavia 

conhecida, ou, no mínimo, existente. 

As Cidades Invisíveis de Calvino trazem esse trânsito de olhares, ou de 

percepções que se deslocam entre fragmentos conhecidos. Marco Polo, a voz da 

narrativa, recorrendo ao “não conhecido” das paisagens viajadas pelos territórios de 

Kublai Khan, descreve cidades a partir de uma única cidade conhecida, Veneza. As 

cidades da sua narrativa, cidades femininas tal como a de origem, desconhecidas e 

distantes, nas quais o viajante perde-se e reencontra-se, em um percurso onde a 

cidade seguinte apresentava lugares, parcelas, das cidades já passadas, já antes 

conhecidas e percorridas. Assim, não se trata propriamente de cidades imaginadas, 

mas, antes, de cidades invisíveis. A invisibilidade aponta para a irredutibilidade do 

real: o viajante encontra-se perante aquilo que não é, mas que poderia ter sido. 

Nesse lugar aparentemente estranho, contraditório, invertido no tempo e no espaço, 

a narrativa orienta-se para outras cidades naquela mesma. 

Nas cidades de Calvino nada é definitivo e pronto, apesar de coerentes e 

acabadas: contrapõem-se à veracidade do real, àquilo que se descreve, à 

incompletude do perder-se. Trata-se, pois, de uma metáfora sobre a cidade real – 

aquela produzida pela racionalidade moderna – onde, supostamente, ninguém 

deveria perder-se por serem previsíveis, mas onde temos, hoje, dificuldade em 
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reencontrarmo-nos enquanto sujeitos daquele lugar. Nas cidades descritas por 

Marco Polo, paradoxalmente, o sujeito reencontra-se com um passado que 

desconhecia, até o momento de perder-se no próprio presente: as suas cidades são 

transparentes, permitindo ler nos fragmentos, e para além deles, apreendendo certa 

totalidade, nunca definitiva. 

Uma das cidades, Zoé, é assim descrita a Kublai Khan: 

Quem viaja sem saber o que esperar da cidade que encontrará ao 
final do caminho, pergunta-se como será o palácio real, a caserna, o 
moinho, o teatro, o bazar. Em cada cidade do império, os edifícios 
são diferentes e dispostos de maneiras diversas; mas assim que o 
estrangeiro chega à cidade desconhecida lança o olhar às cúpulas 
de pagode e claraboias e celeiros, seguindo o traçado de canis, 
hortos, depósitos de lixo, logo distingue quais são os palácios dos 
príncipes, quais são os templos dos grandes sacerdotes, a taberna, a 
prisão, a zona. Assim – dizem alguns – confirma-se a hipótese de 
que cada pessoa tem em mente uma cidade feita exclusivamente de 
diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma, preenchida pelas 
cidades particulares. Não é o que acontece em Zoé. Em todos os 
pontos da cidade, alternadamente, pode-se dormir, fabricar 
ferramentas, cozinhar, acumular moedas de ouro, despir-se, reinar, 
vender, consultar oráculos. Qualquer teto em forma de pirâmide pode 
abrigar tanto o lazarento dos leprosos quanto as termas de odaliscas. 
O viajante anda de um lado para o outro e enche-se de dúvidas: 
incapaz de distinguir os pontos da cidade, os pontos que ele 
conserva distintos na mente se confundem. Chega-se à seguinte 
conclusão: se a existência em todos os momentos é uma única, a 
cidade de Zoé é o lugar da existência indivisível. Mas então, qual é o 
motivo da cidade? Qual a linha que separa a parte de dentro da de 
fora, o estampido das rodas do uivo dos lobos? (CALVINO, 2003:36-
37) 

 

Apesar de o viajante não conseguir reordenar as partes que vê, a partir de um 

padrão de distinções funcionais e simbólicas que configuram a sua ordem do 

mundo, a cidade de Zoé não se constitui na desordem, como, também, não se trata 

de oposição entre a racionalidade do sujeito e a irracionalidade do lugar. As 

múltiplas possibilidades de usar ou de dar uso àquela cidade sugerem que ela não 

se esgota no previsível, na matriz das representações, no discurso, nem em uma 

única ordem possível. 

A oposição de termos – visível/invisível; racional/irracional; ordem/desordem – 

induz à dualidade – uma coisa ou outra – e à sua negação. As cidades de Marco 

Polo, em alternativa, sugerem simultaneidade: os fatos não se negam nem se 

opõem; eles constituem-se em uma totalidade diversa e transitória (entre o ser e não 
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ser), que apenas o observador, não o habitante, pode romper, dividir, apreender – 

alguns, de imediato, e outros, em momentos posteriores –, reconhecendo-se, ao fim, 

que eles sempre estiveram lá, no mesmo lugar e no mesmo tempo. 

Uma parte da cidade é aquela aparentemente funcional, que organiza o 

cotidiano dos seus habitantes e onde eles apropriam-se de seus atributos materiais; 

a outra, que não lhe é oposta e que convive com ela, é aquela que não se 

compreende, que desestabiliza e angustia – é a sua crise ou a sua contradição. 

Um olhar sobre as cidades de Calvino permite-nos abrir a possibilidade de 

contar outras histórias sobre as, e nas, cidades contemporâneas, desde que a 

narrativa não seja apenas do viajante, mas do habitante indagador. 

Então, por que Kublai Khan desejava conhecer as cidades do seu império? 

O sentido pragmático, objetivo, dito racional, do governante inquietava-se em 

face daqueles pedaços de cidades, ora conhecidos, ora paradoxais, reconstruídos a 

cada nova descrição e nunca definitivos. Assim, questionava Marco Polo se, quando 

conhecesse cada detalhe, cada significado das cidades descritas, ele poderia 

conhecer e possuir, então, o seu império. O veneziano responderia: “não creio: 

nesse dia Vossa Alteza será um emblema entre outros emblemas”. (CALVINO, 

2003:28) 

As descrições de Marco Polo remetem-nos a lugares tanto desconcertantes, 

quanto desejados, que se apresentam como espaços não redutíveis a modelos ou 

formas preconcebidas por uma matriz lógica de ordem; eles são plenos de 

contradições que atormentam e despertam a razão para novos entendimentos; são 

inacabados e imprecisos, ou, na noção de Calvino, evocam a cidade como lugar 

onde todo o possível é convocado. 

Esse incontornável devir das cidades, das cidades outras – aquelas que 

queremos conhecer – e daquelas de que julgamos tudo saber, induz-nos a alargar o 

olhar, a querer abarcar e decifrar as supostas invisibilidades, tomadas, muitas vezes, 

como enigmas ou desvios inexplicáveis, entendendo-as, então, como peças 

imprescindíveis de engrenagem que ansiamos não apenas compreender, mas 

também dominar e ver funcionar na perfeição, como uma totalidade, como uma 

entidade, qual império de Kublai Khan. 
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Essa obsessão pela síntese, pela explicação absoluta, do que é, como se 

constitui e funciona a cidade, tem-se configurado, historicamente, como objeto 

central de pesquisa, conceituação, experimentação e especulação teórica, mas, 

também, da poesia, da prosa e do cinema. Importa, portanto, estabelecer um 

conjunto de precauções metodológicas e operativas no sentido de clarificar o âmbito 

do nosso olhar, para podermos circunscrever a reflexão aqui proposta a campos 

analíticos perceptíveis. 

Por que a divergência, quando não mesmo o antagonismo, entre as 

narrativas? Aquelas que descrevem cidades-cenários inóspitas, desajustadas ao 

viver público e privado dos indivíduos, cinzentas, monótonas, alienantes, 

obsessivas, enfim impróprias à plena realização do projeto civilizatório; e aquelas 

que revelam, como se de forma mágica, encanto, cor, cotidianos diversificados e 

estimulantes, recantos aprazíveis e inusitados, efetivos episódios de realização dos 

sujeitos na sua expressão individual e enquanto seres sociais. 

Por que os relatos literário e cinematográfico buscam no cenário urbano e/ou 

na contradição dos fatos cotidianos um manancial de informações, descrições, 

histórias de vida, detalhes de recorte estético, sons e sujeitos, que os estudos e 

análises dos especialistas do urbano não reconhecem, ou insistem em não 

considerar, como componentes indissociáveis da realidade urbana? 

Por que, para alguns, os sujeitos, além de diversos, existem, estão presentes, 

acomodam-se ou transformam os lugares, manifestam-se ou apagam-se, são, enfim, 

personagens, e, para outros, simplesmente não fazem parte da narrativa, embora 

sustentem, enquanto objetos, a retórica do projeto, da pesquisa, do estudo e da 

análise? 

Como resposta, e de forma porventura sarcástica ou provocativa, Calvino 

fala-nos das cidades – as invisíveis ou diversas – quando, na verdade, poderia falar 

dos olhares – de onde, para onde e como se olha. 

Daí referirmo-nos, aqui, aos níveis de realidade e de análise, sem nos 

determos, à partida, na predominância ou na verdade – se a verdade são as coisas 

ou o pensamento – ou, se quisermos, no campo de um debate mais alargado, sem 

opor cultura e ciência. No entanto, o artifício da ficção literária de Calvino sobre o 

que são, afinal, as cidades leva-nos à questão da racionalização do conhecimento, 
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que tende a eliminar, ou a filtrar, do olhar (do entendimento) aspectos da realidade 

que se tornam, assim, aparentemente invisíveis. Essa abordagem, ou postura 

metodológica, encontra seu campo alternativo, quanto complementar, na cultura. 

Portanto, quando falamos em crise das cidades, devemos, no mínimo, 

questionarmo-nos sobre a eventual crise nos processos que operamos para analisar 

e compreender a realidade. Não raramente, alguns autores referem-se a essas 

condicionantes, ou limites compreensivos, como crise da Ciência (ou das Ciências), 

por contraste com a emergência de outros olhares, aparentemente não científicos, 

que permitem aceder a aspectos da realidade sobre os quais, habitualmente, as 

análises não se debruçam. 

A propósito das motivações para esses limites compreensivos, Max 

Horkheimer refletia: 

De fato, a ciência das décadas anteriores à guerra [1ª Guerra 
Mundial] mostra uma série de deficiências que, todavia, não resultam 
do exagero, mas antes do estrangulamento da sua racionalidade, 
condicionado pelo crescente endurecimento das condições humanas. 
A tarefa, despreocupada com considerações extracientíficas, de 
assinalar fatos e determinar as regularidades reinantes entre eles, 
fora formulada, originalmente, como uma meta parcial do processo 
burguês de emancipação, em discussão crítica com os entraves 
escolásticos à pesquisa. Na segunda metade do século XIX, porém, 
esta definição já havia perdido seu sentido progressista e, ao 
contrário, provou ser um instrumento de limitação do progresso 
científico, transformando-se num mero registro, classificação e 
generalização dos fenômenos, despreocupado com a distinção entre 
o desimportante e o essencial. Na medida em que o interesse por 
uma sociedade melhor, que ainda predominava no Iluminismo, foi 
substituído pelo empenho em consolidar a eternidade do presente, 
um elemento obstrutivo e desorganizador se apoderou da ciência. Se 
os resultados científicos tiveram aplicação útil na indústria, ao menos 
parcialmente, por outro lado ela fracassava exatamente diante do 
problema do processo social global, que antes da guerra já dominava 
a realidade das crises cada vez mais acentuadas e das lutas sociais 
daí resultantes. Correspondia ao método orientado para o ser, e não 
para o vir-a-ser, considerar a forma da sociedade vigente como um 
mecanismo de repetidas ocorrências iguais, que, embora pudesse 
sofrer perturbações temporárias durante um período mais curto ou 
mais longo, não exigiria, em todo o caso, nenhum outro 
comportamento científico que não o de uma eventual explicação de 
uma máquina complicada. Mas a realidade social, o desenvolvimento 
dos homens historicamente atuantes, contém uma estrutura cuja 
compreensão requer a imagem teórica de decorrências radicalmente 
transformadoras e revolucionadoras de todas as condições culturais, 
estrutura que de modo nenhum pode ser dominada pelo 
procedimento das ciências naturais mais antigas, orientado para o 
registro de ocorrências repetidas. O fato de ter a ciência se fechado 
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contra um tratamento adequado dos problemas relacionados com o 
processo social causou uma trivialização de método e de conteúdo, 
que não se exprime tão-somente no afrouxamento das relações 
dinâmicas entre os diversos campos de matérias, mas se faz sentir, 
sob as formas mais diversas, no âmbito das disciplinas. Em 
consequência deste isolamento, podem continuar a ter importância 
uma série de conceitos não-esclarecidos, fixos e fetichistas, ao passo 
que estes poderiam ser esclarecidos mediante sua inclusão na 
dinâmica dos fatos. São exemplos disso: o conceito de consciência 
em si como pretenso pai da ciência; além disso, o indivíduo e sua 
razão, geradora ela própria do mundo; a eterna lei natural que 
domina todo o evento; a imutável relação entre sujeito e objeto; a 
rígida diferença entre espírito e natureza, alma e corpo e outras 
tantas formulações categoriais. A raiz dessas falhas, porém, não 
reside absolutamente na ciência em si, mas nas condições sociais 
que impedem o seu desenvolvimento e que acabaram conflitando 
com os elementos racionais inerentes à ciência. (HORKHEIMER, 
1990:8-9)3 

 

Que condições são essas que impedem que Kublai Khan possa conhecer e 

compreender todas as cidades do seu império, ou que as narrativas da Ciência e da 

não ciência aproximem-se de um patamar do conhecimento confiável e inteligível 

sobre a realidade? Ou seja, o que nos impede, então, de conhecer as cidades? 

 

1.1 – Dos níveis de realidade e de análise 

 

Poderíamos ensaiar resposta aos questionamentos enunciados, e muitos já o 

fizeram, a partir de olhares, campos disciplinares e metodológicos, especializados. A 

Filosofia, as Ciências Sociais, o Urbanismo, entre outros espaços do conhecimento, 

escorreram extensas e aprofundadas reflexões, persistindo, todavia, uma sensação 

de incompletude nas suas explicações, como se algo existisse a mais, para além do 

dito, ou oculto nas teorias apresentadas e nos conceitos explorados. 

Apesar das abordagens mais holísticas, das análises que buscam formular 

cenários no movimento dialético dos acontecimentos e da história, da sistematização 

da leitura mecanicista das ações, do entendimento orgânico e casuístico dos fatos, 

ou da determinação estruturalista dos fenômenos, invariavelmente, a realidade que 

nos é descrita, explicada e conceitualmente justificada, apresenta-se, para além de 

                                                           
3 Extraído do ensaio Observações sobre Ciência e Crise, escrito por Max Horkheimer, em 1932. 
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paradoxalmente diversa, também incerta ou imprecisa nos seus limites tangíveis e 

intangíveis. 

Poderíamos especular sobre a incontornável impossibilidade de nos 

aproximarmos dessa totalidade, tal como adverte Marco Polo sobre a expectativa de 

Kublai Khan dominar, um dia, o conhecimento sobre as cidades; metaforicamente, 

as cidades da cidade, ou as diversas realidades urbanas. Assim, encontraríamos 

uma espécie de subterfúgio metodológico para encobrir as limitações da análise. 

Entendemos, todavia, que tais constrangimentos ao conhecimento não 

resultam de fatores intrínsecos ao objeto – a cidade –, mas decorrem de processo 

histórico, do qual, em diversos e precisos momentos, as condições de produção do 

conhecimento, os entendimentos e os interesses sobre a realidade urbana4 

formataram sistemas analíticos e interpretativos que, cumulativamente, ou não, 

orientaram os conceitos, ou, pelo menos, as noções sobre as cidades. 

Parece existir, portanto, um movimento dialético que envolve a cidade, ou 

melhor, a realidade urbana e a sua análise, ao contrário de mera articulação e 

interdependência orgânica, que pressupõe, em algum momento, a fixação de 

constantes e de variáveis, como se de uma fórmula se tratasse. 

Seguindo a reflexão crítica de Henri Lefebvre, que nos orienta nesta leitura 

sobre a cidade, ela apresenta-se à análise com um protagonismo inédito, acentuado 

por inesperadas, e rápidas, mudanças de escala e de expansão de relações 

complexas, que induzem à revisão da produção do conhecimento. 

Na apresentação de O Direito à Cidade, Lefebvre observa: 

                                                           
4 Certa obsessão por retratar a realidade urbana, ainda que se reconheça nesta um caráter múltiplo e 
diverso, não deixa de, paradoxalmente, apresentar-se como busca da verdade (sobre a cidade); a 
sua totalidade. Horkheimer, em texto de 1935, sobre as contradições da consciência filosófica 
daquele período, alertava: “Dois pontos de vista contrários ocupam, na vida pública e não raro no 
comportamento do mesmo indivíduo, um lugar irreconciliável entre si. Segundo um deles, o 
conhecimento tem sempre uma validade limitada. O fundamento disto reside tanto no objeto quanto 
no sujeito cognoscitivo. Cada coisa e cada relação de coisas modifica-se no tempo e, assim, cada 
julgamento sobre situações da realidade tem de perder, com o tempo, a sua verdade. [...] Também do 
lado do sujeito, a verdade é considerada necessariamente limitada. O conhecimento não é 
constituído apenas pelo objeto, mas também pelas particularidades individuais e específicas do 
homem. [...] O relativismo da era atual possui essencialmente características subjetivistas, mas não 
indica apenas a relação da espiritualidade deste período com a verdade em geral. Em contraste com 
ele aparece, antes, a tendência à fé cega, à submissão absoluta que, como o contrário do relativismo, 
sempre está ligada necessariamente a ele e, no presente mais recente, caracteriza mais uma vez, a 
situação cultural. [...] O espírito público é, em larga medida, dominado por alguns julgamentos rígidos 
e poucas ideias hipostasiadas”. (1990:139-140) 
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Durantes longos séculos, a Terra foi o grande laboratório do homem; 
só há pouco tempo é que a cidade assumiu esse papel. O fenômeno 
urbano manifesta hoje sua enormidade, desconcertante para a 
reflexão teórica, para a ação prática e mesmo para a imaginação. 
Sentido e finalidade da industrialização, a sociedade urbana se forma 
enquanto se procura. Obriga a reconsiderar a filosofia, a arte e a 
ciência. A filosofia reencontra o medium (meio e mediação) de seus 
primórdios – a Cidade – numa escala colossal e completamente 
isolada da natureza. A arte, também reconhecendo suas condições 
iniciais, dirige-se para um novo destino, o de servir à sociedade 
urbana e à vida quotidiana nessa sociedade. Quanto às ciências, não 
podem evitar o confronto com esse novo objeto sem que renunciem 
a sua especificidade, deixando o campo livre para uma delas 
(matemática, informática, economia política, demografia, etc.). Elas 
travam contato, de maneira cada vez mais premente, com uma 
exigência de totalidade e de síntese. Fato que obriga a conceber 
uma estratégia do conhecimento, inseparável da estratégia política, 
ainda que distinta dela. Segundo qual eixo e em que horizontes 
pensar uma estratégia do saber? (2001: s/p) 

 

Embora utilizando distintos suportes discursivos, e certamente motivações 

diversas, Calvino e Lefebvre registram a necessidade de revisão dos olhares sobre a 

cidade, como condição para a sua efetiva apreensão e apropriação, denunciando, 

por um lado, certas limitações metodológicas inerentes aos modelos de produção de 

conhecimento das ciências configuradas no âmbito do desenvolvimento da 

industrialização, que produzem imagens e representações estereotipadas da 

realidade, e, por outro lado, a incontornável necessidade de nos socorrermos do 

conhecimento produzido por essas ciências para estabelecer plataformas de 

informações e explicações seguras e confiáveis, que nos permitam conviver 

confortavelmente com os acontecimentos que ocorrem na cidade. 

Tal como expressa Lefebvre, a cidade torna-se, senão o objeto, pelo menos o 

campo que acolhe os eixos de reflexão mais relevantes invocados na modernidade. 

Os referenciais do pensamento moderno encontram na cidade o espaço de 

confluência dos fenômenos e dos processos que importa questionar, problematizar e 

formular caminhos e soluções. Todo o resto, o universo envolvente à cidade, coloca-

se como oposição, contraponto ou alternativa, não necessariamente secundário, 

mas, certamente, não polarizador nem catalisador do discurso e da ação. 

A propósito, Mark Gottdiener observa: 

Os atuais padrões de desenvolvimento e suas implicações sociais, 
econômicas e políticas foram registrados, mas os cientistas urbanos 
pouco avançaram no caminho do seu entendimento. Qualquer livro 
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de sociologia urbana, por exemplo, revelará que a “cidade” constitui a 
forma de assentamento urbano, que a “urbanização” envolve a 
concentração de pessoas dentro de áreas limitadas, e que existem 
“diferenças” entre o “modo urbano de vida” e a sua contrapartida 
“suburbana” ou “rural”. Apesar de obsoletos, esses conceitos 
continuam sendo o foco central dos textos urbanos, mesmo que a 
maioria dos americanos esteja vivendo, desde a década de 1970, em 
áreas metropolitanas polinucleadas, fora da cidade central. (1993:15) 

 

Assiste-se, assim, a uma dissintonia entre uma realidade sintomática, ou 

empírica, que se revela em acontecimentos observados e vivenciados, e os níveis 

de análise, cujo arcabouço metodológico e conceitual, quando não também 

ideológico, formata o texto sobre a cidade. Instala-se, com frequência, certa angústia 

em torno dessa dificuldade de compreender um objeto que, aparentemente, vem 

desvinculando-se das representações sobre o seu ideal, ou modelo, de cidade, 

formuladas na modernidade. Bernardo Secchi constata: 

O fragmento nos embaraça. A história da cidade moderna, como 
toda a modernidade, entre o renascimento e o século vinte, foi 
dominada pela figura da continuidade, uma figura que agiu como um 
tipo de metafísica influente sobre todo o pensamento ocidental e que 
teve uma das suas maiores expressões e representações na 
unificação linguística da metrópole do século XIX. (2007:123-124) 

 

A narrativa sobre a cidade que se configura sob a influência da formulação do 

processo civilizatório da modernidade – portanto, a cidade que se desenha, constrói 

e organiza em torno de um “modo de vida” – não se espelha nas imagens da cidade 

contemporânea, muitas vezes designada de pós-moderna, precisamente por 

representar modelo alternativo, ou distinto, do moderno. Nesse contexto, argumenta-

se sobre as dificuldades colocadas por cenários de inquietude e incerteza; ou seja, 

incontroláveis. Note-se que o discurso recorre à adjetivação, colocando um juízo de 

valor sobre uma realidade que se apresenta, antes, “complexa”, que é, assim, 

atributo de processo. 

Sobre essa, hipotética, mudança de caráter da cidade, alguns autores 

argumentarão sobre a notória alteração da realidade urbana, outros invocarão, para 

explicar essa diversidade discursiva, a existência de distintas linhas de abordagem, 

ou de análise. Álvaro Domingues reflete: 

Essa cidade centrífuga [por oposição aquela que representamos 
como centrípeta, ou voltada para o seu centro] coloca-nos grandes 
problemas de análise. Toda a tradição urbana recente, bem como a 
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longa história das cidades, não nos fornece pistas nem modos de 
entendimento suficientes para um território que é expansivo, 
colocando-se dessa forma contra aquela ideia implosiva da cidade 
densa, limitada, agora a lidar com um artefato urbano que não tem 
limites fixos, ou pelo menos, que não tem limites claros. Os objetos 
fluídos são sempre muito difíceis de se analisar, assim como a 
estrutura urbana que é policêntrica. (2007:227) 

 

Seguindo outro argumento, Secchi distingue, antes, posturas interpretativas 

da realidade: 

Elas constroem um tipo de linha divisora, da qual são gradualmente 
levadas a se afastar em direções extremas. Uma propondo a cidade 
entre o século XVIII e o XIX, parcialmente revisitada, como a melhor 
forma de cidade produzida pela cultura europeia. A outra, procurando 
transferir dentro da nova paisagem urbana as imagens que novas 
técnicas visuais nos consentem produzir e de contínuo separar, 
modificar, destorcer, sobrepor, contaminar e transformar. Uma 
reafirmando o valor da continuidade, do enraizamento da 
persistência e da permanência no contexto espacial e temporal, 
contestando, portanto, a hipótese da possibilidade de uma ruptura. A 
outra reafirmando o oposto, o valor radical e libertador da inovação, 
da mudança, e da incerteza do quem percebido com tal. (2007:126) 

 

Apesar das distintas aproximações, persistem olhares que focam mais os 

detalhes das ocorrências e as evidências formais de uma cidade, que sempre se 

opõe a outra que sustenta o referencial de valores, de espaços e signos, 

reconhecidos como universais, introduzindo-se, invariavelmente, carga de valoração 

comparativa. 

Laurent Viala reflete: 

A designação de suas qualidades substitui a sua definição. Antes de 
ser uma grande ou uma pequena cidade, antes de ser do norte ou do 
sul, antes de ser uma cidade marcada por um passado industrial ou 
uma “ville nouvelle”, antes de colocar em destaque seu potencial 
tecnológico ou aptidão turística, a cidade é. (2005:106) 

 

Tal entendimento, que reconhece na fragmentação da análise um fundamento 

para a leitura dispersa da realidade, orientada por um olhar classificador, invoca a 

necessidade de estabelecer uma dimensão total da cidade, capaz de acolher a 

dinâmica da realidade urbana como processo e não como fato. Nessa perspectiva, a 

diferenciação dos termos, “cidade” e “urbano”, tende a abandonar o campo 

semântico para alcançar a superação da análise que, recorrentemente, trata a 

cidade como conjunto de fragmentos de estudo, tendo em conta que se encontra, 
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muitas vezes, conotada com a ideia de diversidade e transitoriedade, e o urbano, 

paradoxalmente, associado à ideia de universal, enquanto projeto. 

Entretanto, no alinhamento dos discursos, resultem eles da constatação 

empírica dos fatos ou de um recorte analítico e figurativo da realidade, emerge a 

convicção de que, em algum momento, ocorreu uma mudança, para alguns uma 

ruptura, tanto na produção da cidade, condicionando a sua forma e qualidades, 

como na produção do conhecimento sobre ela. Tendencialmente, somos levados a 

acreditar que aquela realidade é dinâmica e susceptível de mudança, e, portanto, 

mais instável que o pensamento, que o universo das ideias. 

Daí não ser inédita a convicção na necessidade de mudar o olhar, ou seja, de 

mudar a estrutura compreensiva e explicativa sobre o “mundo exterior”, acreditando-

se que a “visão de mundo” – a estrutura de valores e de representações que orienta 

o entendimento da realidade – deve adequar-se a certa verdade imanente, ou 

intrínseca, ao real, e, portanto, à sua mudança. Dessa forma, acentua-se a noção de 

que existe um universo de ideias distinto do universo das coisas e que elas possuem 

atributo autônomo de existência e concretude, sendo que o pensamento, sobretudo 

o fragmentado, não consegue apreendê-la, ou tende a desvirtuá-la; como se o real 

reunisse unidade metafísica e seu caráter disperso e difuso é, apenas, uma 

aparência deformada pelo olhar fragmentado.5 

                                                           
5 A propósito da dicotomia entre o universo das ideias e o universo das coisas, Max Horkheimer 
observou: “Na filosofia, desde que o conceito de intuição do ser, conceito interpretado a princípio de 
forma rígida, sofreu uma distorção metafísica, surgiu um novo dogmatismo. Neste processo da 
história das ideias reflete-se o fato histórico de que o todo social de que faziam parte as tendências 
liberais, democráticas e progressistas da forma cultural dominante, continha também desde o início o 
seu contrário – servidão, acaso e mero domínio da natureza – o qual, por força da própria dinâmica 
do sistema, ameaça no fim destruir com certeza os traços positivos. [...] O surgimento desta 
contradição na atualidade repete, de forma distorcida, uma discórdia que desde sempre permeia a 
filosofia da época burguesa. Ligando a dúvida metódica universal de Descartes com seu catolicismo 
convicto, ela adquire, de modo histórico-filosófico, a primeira forma exemplar. Já se estende até às 
partes isoladas do sistema. Torna-se evidente não só a coexistência irreconciliável entre a fé e o 
saber contraditório, mas também a própria teoria do conhecimento. A teoria de uma res cogitans fixa, 
de um Eu fechado em si mesmo e independente do corpo, que se afirma como a solução absoluta de 
tentativa de dúvida e se mantém inalterada na metafísica de Descartes e de seus discípulos 
idealistas, se revela uma ilusão correspondente da situação do indivíduo burguês, quês existia antes 
da indagação e não é fundamentada por ela. A existência autônoma da alma individual, princípio com 
que Descartes deu um sentido filosófico ao mundo, não é mais fácil de conciliar com os critérios e 
com todo o espírito da geometria analítica que ele mesmo descobriu do que sua proclamação de que 
o espaço era a única entidade física que continha o dogma religioso da transubstanciação. A dúvida 
permanente sobre a realidade da verdade material, a ênfase constante dada à insegurança, à 
condicionalidade e à finidade de todo saber definido, ao lado diretamente de conhecimentos 
aparentes de fatos eternos, além da fetichização de categorias e entidades isoladas – esta 
discrepância já permeia a filosofia cartesiana. 
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Sua expressão clássica encontra-se em Kant. O método crítico solucionaria o problema de diferenciar 
o saber apenas condicionado e empírico do saber ‘puro’, e levou à conclusão de o saber puro 
somente é possível através das condições do condicional. [...] No entanto, o que se realiza com base 
nestas condições, a teoria do nosso mundo real, e não de um mundo apenas possível, o 
conhecimento da natureza e da sociedade humana existentes, carece para Kant do predicado de 
verdade genuína e é apenas relativo. Tudo o que conhecemos da realidade, dos objetos no espaço e 
no tempo, diz respeito, segundo ele, a aparências, e por estas ele acredita ter provado ‘que elas não 
são coisas (mas apenas tipos de representação), tampouco as coisas são definições de si mesmas’. 
[...] A obra de Kant encerra em si mesma o contraste das escolas filosóficas alemã e inglesa. A 
solução das contradições que ela revela, a mediação entre crítica e sistema dogmático, entre um 
conceito mecanicista da ciência e a teoria da liberdade inteligível, entre a fé em leis eternas e uma 
teoria isolada da prática, ocuparam em vão, em escala crescente, seu próprio pensamento até aos 
últimos anos de sua vida [...] De um lado, uma análise profunda, uma desconfiança cética para com a 
teoria em geral e, de outro, a predisposição a uma fé ingênua em princípios rígidos, isolados, são 
uma característica do espírito burguês, tal como ele aparece, na filosofia de Kant, em sua forma mais 
apurada. A falta de influência de métodos avançados do especialista em sua atitude frente aos 
problemas mais importantes da época, a união do excelente conhecimento natural-científico com 
infantil credulidade bibíblica refletem esta relação ambígua com a verdade. [...] O fato de alguém 
desenvolver, num determinado ramo da ciência, capacidades altamente críticas e de estar, nos 
problemas da vida social, ao nível de grupos retrógados e de idolatrar as frases mais insensatas, só 
no ocaso da era atual é que se transformou na atitude típica do especialista. Nos primórdios da 
ordem burguesa, a dedicação a estudos isolados de direito e de ciências naturais, sem qualquer 
consideração pelos vínculos sociais e religiosos, constituía diretamente um momento da libertação da 
tutela teológica do pensamento. Todavia, a mudança da estrutura social implicou que este produzir 
em todos os campos da vida, tanto na ciência quanto nas áreas do trabalho industrial e da agronomia 
– produzir despreocupado da relação racional com o todo – se tornasse reacionário e obstrutivo. Este 
caráter abstrato e a aparente independência da instituição científica burguesa se destacam na massa 
dos estudos isolados e empíricos que carecem de qualquer ligação com uma teoria e uma prática, 
ligação produzida por uma terminologia clara e por um material de categoria; do mesmo modo, 
naquelas aspirações científicas que, sem razão inteligível, procuravam esvaziar seus conceititos de 
todo o material empírico, sobretudo na desmedida matematização de muitas ciências do espírito. [...] 
Os intelectuais deixavam de preocupar-se exclusivamente com a salvação eterna de sua alma, ou, 
pelo menos, de converter esta preocupação em norma para todos os esforços teóricos. Entretanto, 
esta atitude assumiu um sentido diferente; em vez de ser uma marca da coragem e teimosia 
necessárias, abster-se das energias intelectuais nas questões culturais e sociais em geral, colocar 
entre parênteses os interesses históricos e as lutas atuais, constituí mais um sinal do medo e da 
incapacidade de uma atuação racional do que da dedicação às verdadeiras tarefas da ciência. [...] 
Será que, realmente, resta apenas a escolha entre a aceitação de uma verdade conclusiva, tal como 
é propagada por religiões e escolas filosóficas idealistas, e a opinião de que cada preposição, cada 
teoria é sempre ‘subjetiva’, ou seja verídica e válida para um homem, um grupo, uma época, ou para 
a humanidade como espécie, mas que comumente carece de autoridade objetiva? A tentativa mais 
grandiosa de elevar-se acima desta discrepância, o próprio pensamento burguês empreendeu na 
formulação do método dialético. Nele não aparece mais, como em Kant, apenas o sistema dos 
fatores subjetivos de conhecimento como meta da filosofia; a verdade aceita não é mais tão vazia que 
se deva na prática refugiar-se na fé compacta. Reconhecendo ser o conteúdo concreto condicional e 
dependente, ‘negando’ cada verdade finita tão decididamente como em Kant, ela não deve, segundo 
Hegel, simplesmente passar pelo crivo ao selecionar o verdadeiro saber. No conhecimento da 
condicionalidade de cada opinião isolada, na negação da sua limitada pretensão à verdade, não se 
está destruindo em geral este saber condicional, mas incluindo-o sempre no sistema da verdade 
como opinião condicional, unilateral e isolada. Somente através desta contínua limitação e correção 
crítica de verdades parciais é que se produz este mesmo sistema como seu conceito concreto, como 
saber de intelecções limitadas dentro das suas fronteiras e do seu contexto. Ao ceticismo Hegel opõe 
o conceito de negação definida. O conhecimento progressivo de unilateralidades, o progredir de uma 
definição isolada para outra, pelo qual Hegel não entende uma simples enumeração de 
características, mas a representação que acompanha, em todos os detalhes, a vida do objeto, esta 
crítica de todo conceito e complexo de conceitos pelo seu progressivo enquadramento na imagem 
mais completa do todo não elimina de modo nenhum os aspectos individuais nem os deixa intactos 
apenas no pensamento subsequente, mas cada discernimento negado é mantido no progresso do 
conhecimento como momento da verdade, constituí um fator determinante nele e, a cada novo passo, 
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Sem ficar, definitivamente, resolvido o dilema de como perspectivar o 

entendimento do real, neste caso da cidade – a partir das evidências sensíveis, ou 

de uma estrutura compreensiva devidamente conceituada –, podemos, no entanto, 

abrir a possibilidade à renovação de uma práxis, de uma forma de agir sobre a 

cidade, que permita, então, reformular o debate entre os níveis de realidade e os 

campos de análise. 

É nessa perspectiva de renovação de práticas que Lefebvre coloca a reflexão 

sobre a cidade: 

                                                                                                                                                                                     
é novamente determinado e modificado. Justamente por isso não se deve aplicar a fórmula metódica 
da tese, antítese e síntese como ‘esquema de vida’. Por fim, não emerge de Hegel a afirmação nua 
de que todo saber definido é transitório e nulo; o que conhecemos seriam tão-somente aparências em 
contraste com uma coisa ininteligível em si mesma ou com um ser intuitivamente perceptível. Se, na 
opinião de Hegel, o verdadeiro é o todo, então o todo não é algo diferente das partes em sua 
estrutura determinada, mas todo o curso de ideias, que implica todas as representações limitadas a 
cada vez na consciência de sua limitação. [...] Todavia, enquanto este método no próprio Hegel ainda 
faz parte de um sistema idealista, ele não libertou seu pensamento da velha contradição. [...] 
Segundo o próprio Hegel, a teoria de uma verdade absoluta, fechada em si mesma, tem de colocar 
em harmonia, numa região espiritual mais elevada, os ‘contrastes e contradições não resolvidos no 
mundo’. Ele sublinha, sobretudo nas dissertações e escritos da última fase, que não se pode 
encontrar ‘a região de verdade, da liberdade e da satisfação’ nas instituições da realidade, mas sim 
nas esferas espirituais da arte, da religião e da filosofia, e opõe esta tranquilidade e satisfação das 
ideias não só ao desespero cético, mas também à atitude ativa, que ‘de uma ou de outra maneira’ 
tenta vencer a imperfeição das condições existentes. [...] No entanto, Hegel, ao refletir sobre o seu 
próprio sistema, esquece um lado totalmente determinado da fórmula empírica. A opinião de que seja 
este a realização da verdade encobre-lhe o significado do interesse condicionado pelo tempo, 
interesse que está presente nas diversas representações dialéticas através da tendência do 
pensamento, da escolha do teor do material, do emprego de nomes e palavras, e desvia a atenção do 
fato de que a sua parcialidade consciente e inconsciente diante das questões da vida deve atuar 
necessariamente como um elemento constitutivo da sua filosofia. [...] No materialismo, a dialética não 
vale em definitivo. Conceber a situação reinante como condicional e transitória não se equipara 
diretamente à sua abolição e dominação. [...] Este ponto de vista pressupõe o axioma do idealismo de 
que conceito e existir são, na realidade, a mesma coisa e que, por isso, toda realização pode 
acontecer no puro meio do intelecto. Renovação e elevação interior, reforma e desenvolvimento 
psíquico, sempre foram a saída que ele indicava; enquanto o agir e mudar do mundo exterior foram, 
em geral, considerados importantes, aparecia este como mera consequência daquele. O 
materialismo, ao contrário, afirma que a realidade objetiva não é idêntica ao pensamento do homem e 
nunca pode dissolver-se nele. Por mais que o pensamento tente, em seu próprio elemento, imitar a 
vida do objeto, e assim amoldar-se a ele, tampouco é o pensamento ao mesmo tempo o objeto em 
questão, a não ser na auto-observação e reflexão – e nem mesmo aí. Por isso, o conceito de uma 
falta não significa já a superação; conceitos e teorias constituem um momento de sua eliminação, um 
pressuposto da atuação correta, que no seu decurso é continuamente redefinida, assimilada e 
melhorada. [...] Todavia, a verificação e a comprovação das ideias relativas ao homem e à sociedade 
não consistem apenas em experiências de laboratório ou na pesquisa de documentos, mas em lutas 
históricas nas quais a própria convicção desempenha um papel essencial. A falsa opinião de que a 
ordem existente seria harmônica segundo a sua essência, constitui um momento na renovação da 
desarmonia e da decadência, ela se transforma num fator de sua própria refutação prática; a teoria 
correta das condições vigentes, a doutrina do aprofundamento das crises e da aproximação de 
catástrofes são, por certo, sempre comprovadas em todos os detalhes, mas a imagem de uma ordem 
melhor, que lhe é inerente e pela qual se orienta a afirmação da miséria do presente, a ideia que lhe é 
imanente do homem e de suas possibilidades, é determinada, corrigida e confirmada no decurso de 
lutas históricas.” (HORKHEIMER, 1990:140-151) 
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Porque muito provavelmente cada leitor já terá em mente um 
conjunto de ideias sistematizadas ou em vias de sistematização. 
Muito provavelmente, cada leitor procura um “sistema” ou encontrou 
o seu “sistema”. O sistema está na moda, tanto no pensamento 
quanto nas terminologias e na linguagem. Ora, todo o sistema tende 
a aprisionar a reflexão, a fechar os horizontes. Este livro [O Direito à 
Cidade] deseja romper os sistemas, não para substituí-los por outro 
sistema, mas para abrir o pensamento e a ação na direção de 
possibilidades que mostrem novos horizontes e caminhos. [...] O 
urbanismo, quase tanto quanto o sistema, está na moda. As 
questões e as reflexões urbanísticas saem dos círculos dos técnicos, 
dos especialistas, dos intelectuais que pretendem estar na 
vanguarda dos fatos. Passam para o domínio público através de 
artigos de jornais e dos livros de alcance e ambição diferentes. Ao 
mesmo tempo, o urbanismo torna-se ideologia e prática. E, no 
entanto, as questões relativas à Cidade e à realidade urbana não são 
plenamente conhecidas e reconhecidas; ainda não assumiram 
politicamente a importância e o significado que têm no pensamento 
(na ideologia) e na prática [obra e ação]. (2001:1-2) 

 

As cidades de Italo Calvino resultam, também, desse exercício dialético da 

apreensão da realidade, questionando-se, continuamente, sobre o sentido da 

verdade das vivências, das imagens rápidas fixadas pelo viajante, na angústia de 

encontrar um nexo inteligível para aquele movimento, aparentemente inexplicável, 

de significação e simultânea resignificação dos lugares. As suas cidades distribuem-

se em memórias, desejos, signos, jogos; não apenas formais e funcionais, mas 

também de palavras e recordações. São cidades felizes que mudam 

permanentemente de formas, desvanecem e escondem-se nas cidades infelizes. 

Algumas têm olhos (que vigiam seus visitantes), nomes de mulheres e céus; e 

outras se encontram escondidas e são discretas. É assim que as cidades formam 

conjunto misturado e heterogêneo, que integra todas essas características – o ser e 

sua negação. 

No fim da longa narrativa, Marco Polo observa: 

[...] O inferno dos vivos não é algo que será; se existir, é aquele que 
já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos 
estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é 
fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte 
deste até ao ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e 
exige atenção e aprendizagem contínuas: tentar saber reconhecer 
quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e 
abrir espaço. (CALVINO, 2003:158) 
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Um dos exemplos daquelas cidades nômades, sem lugar, desejadas, é o que 

se relaciona com a fundação de Zobeide: “cidade branca, bem exposta à lua, com 

ruas que giram sobre si mesmas como um novelo”. Conta-se, da sua fundação, que 

“homens de diferentes nações tiveram o mesmo sonho – viram uma mulher que 

corria de noite numa cidade desconhecida, viram-na de costas, com longos cabelos 

e nua. Sonharam que a perseguiam”. Após muitas voltas, perderam-na. “Após o 

sonho, partiram em busca daquela cidade; não a encontraram, mas encontraram 

uns aos outros”. Portanto, “decidiram construir uma cidade como a do sonho”. As 

ruas foram desenhadas de acordo com o percurso que cada um havia realizado; “no 

ponto onde haviam perdido os traços da fugitiva, dispôs os espaços e a muralha 

diferentemente do que no sonho a fim de que desta vez ela não pudesse escapar”. 

Nenhum deles, nem no sono nem na vigília, voltou a ver a mulher. “As ruas da 

cidade eram aquelas que os levavam para o trabalho todas as manhãs, sem 

qualquer relação com a perseguição do sonho”; além disso, já se encontrava 

esquecido. “Chegaram novos homens de outros países, que haviam tido um sonho 

como o deles e na cidade de Zobeide reconheciam algo das ruas do sonho, e 

mudavam de lugar pórticos e escadas para que o percurso ficasse mais parecido 

com o da mulher perseguida e para que no ponto em que ela desaparecera não lhe 

restasse escapatória”. Os que recém chegavam não entendiam o que atraía tanta 

gente a Zobeide, a “essa cidade feia, uma armadilha”. Ali, encontram-se a cidade 

cotidiana – do trabalho, estudo e lazer – com a cidade invisível dos desejos. Seria 

tentador elaborar o mapa de Zobeide, essa cidade invisível, conformada como 

sistema acêntrico, não hierarquizado e não significante, sem comando, sem 

memória organizadora, e que se desenha, essencialmente, a partir dos estados, ou 

sentimentos, desejantes que circulam. (CALVINO, 2003:47-48) 

Marco Polo, na narrativa de Calvino, converte-se no nômade pesquisador 

pós-moderno que desconstrói a homogeneidade de discursos sobre a unidade da 

cidade moderna, anunciando a multiplicidade e as diferenças das cidades, ou, ao 

invés – poderíamos também especular –, representa a fragmentação dos olhares 

dos indivíduos que, nos seus interesses e subjetividades, rompem e isolam as 

partes, que, afinal, não deixam de ter a coerência sistêmica para se reconhecerem 

no todo urbano. 
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O viés literário da análise da realidade urbana permite a utilização de recursos 

estilísticos e técnicas de narrativa, habitualmente recusadas na abordagem técnica e 

científica, que ilustram paradoxos e contradições que compõem os discursos 

especializados sobre a cidade. Todavia, não deixam de conter, na busca de certa 

verdade – entendida como experiência, interpretação ou simulação ficcionada – os 

mesmos limites conceituais e operativos, enquanto mecanismo de compreensão, e 

explicação, da realidade vivenciada. Nesse sentido, as metáforas de Calvino, ainda 

que ampliem o imaginário sobre as coisas, apenas recolocam a questão da cidade 

segundo outros personagens e operadores do discurso. 

Aquela urbanidade feminina de Zobeide, desde a denominação de mulher, 

aprisiona os homens; eles não têm saída porque, ao labirinto feminino, não lhes é 

permitido escapar. É a cidade “outra” que desarticula o espaço urbano patriarcal de 

identidades fechadas e traçadas por homens; aquele desenho masculino de poder – 

que quer constranger movimentos, a fuga, o arbítrio –, uniforme, homogêneo, sem 

novidades (rotineiro), confronta-se com o labirinto, com as heterotopias6 das cidades 

invisíveis, onde a representação transforma-se em armadilha de si mesma. No 

entanto, a alusão a um debate de gênero, como circunstância paralela ou 

comparável, não acrescenta substância ao metadiscurso ensaiado na crítica à 

modernidade, em que, ao patriarcado uniforme, homogêneo e normativo, contrapõe-

se uma abordagem “pós-moderna”, que revela, e expõe, o real heterogêneo 

marcado por encruzilhadas, metamorfoses e justaposições de entidades dominantes 

e entidades outras, aquelas até então invisíveis. 

A cidade apresenta-se, assim, como o lugar, entendendo-o como processo e 

não como objeto, onde o real, a sua representação ou análise, não se configura 

como momento autônomo; compreendê-lo, nessa perspectiva, não se constituí como 

operação distinta da práxis urbana. Consideramos não existir um desígnio superior 

dado ao “conhecimento sobre a cidade” que se sobreponha ao “fazer cidade”, ou 

mesmo que lhe seja precedente e determinante. O risco da hierarquia da análise 

sobre o real é o desse desvanecer e invisibilizar-se, ressurgindo em momentos de 

                                                           
6 Michel Foucault faz uso da noção de “heterotopia” para caracterizar contextos de percepção e 
compreensão complexas, nos quais se expressam diversos e distintos universos de significação cujos 
referenciais não só não se relacionam em lugar concreto, como podem situar-se em outros lugares, 
dificultando, assim, a identificação das práticas e das representações sociais. 
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crise com um protagonismo que subverte o método, transformando-o em mera 

prática de reprodução de fragmentos localizados do conhecimento. 

Essa inquieta necessidade de nos situarmos de outro modo perante as 

coisas, antevendo uma relação complexa – partindo da noção de que a postura 

corrente não é, momentaneamente, adequada e/ou que as “coisas mudam” – 

encontra-se equacionada em texto de Michel Foucault, denominado Outros 

Espaços: 

[...] É preciso, entretanto, observar que o espaço que hoje aparece 
no horizonte de nossas preocupações, de nossa teoria, de nossos 
sistemas não é uma inovação: o próprio espaço na experiência 
ocidental tem uma história, e não é possível desconhecer este 
entrecruzamento fatal do tempo com o espaço. Pode-se dizer, para 
retraçar muito grosseiramente essa história do espaço, que ele era, 
na Idade Média, um conjunto hierarquizado de lugares: lugares 
sagrados e lugares profanos, lugares protegidos e lugares, pelo 
contrário, abertos e sem defesa, lugares urbanos e lugares rurais 
(onde acontece a vida real dos homens); para a teoria cosmológica, 
havia lugares supracelestes opostos ao lugar celeste; e o lugar 
celeste, por sua vez, se opunha ao lugar terrestre; havia os lugares 
onde as coisas se encontravam colocadas porque elas tinham sido 
violentamente deslocadas, e depois os lugares, pelo contrário, onde 
as coisas encontravam sua localização e repouso naturais. Toda 
essa hierarquia, essa oposição, esse entrecruzamento de lugares era 
o que se poderia chamar bem grosseiramente de espaço medieval: 
espaço de localização. Esse espaço de localização iniciou-se com 
Galileu, pois o verdadeiro escândalo da obra de Galileu não foi tanto 
ter descoberto, ou melhor, ter redescoberto que a Terra girava em 
torno do Sol, mas ter constituído um espaço infinito, e infinitivamente 
aberto: de tal forma que o lugar da Idade Média se encontrava aí de 
uma certa maneira dissolvido, o lugar de uma coisa não era mais do 
que um ponto em seu movimento, exatamente como o repouso de 
uma coisa não passava de seu movimento infinitivamente ralentado. 
Dito de outra forma, a partir de Galileu, a partir do século XVII, a 
extensão toma o lugar da localização. Atualmente, o posicionamento 
substitui a extensão, que substituía a localização. O posicionamento 
é definido pelas relações de vizinhança entre pontos e elementos: 
formalmente, podem-se descrevê-las como séries, organogramas, 
grades. [...] De uma maneira ainda mais concreta, o problema do 
lugar ou do posicionamento se propõe para os homens em termos de 
demografia: e esse último problema do posicionamento humano não 
é simples questão de saber se haverá lugar suficiente para o homem 
no mundo – problema que é, afinal de contas, muito importante –, é 
também o problema de saber que relações de vizinhança, que tipo 
de estocagem, de circulação, de localização, de classificação dos 
elementos humanos devem ser mantidos de preferência em tal ou tal 
situação para chegar a tal ou tal fim. Estamos em uma época em que 
o espaço se oferece a nós sob a forma de relações de 
posicionamentos. De qualquer forma, creio que a inquietação de hoje 
se refere fundamentalmente ao espaço, sem dúvida muito mais que 
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ao tempo; o tempo provavelmente só aparece como um dos jogos de 
distribuição possíveis entre os elementos que se repartem no 
espaço. Ora, apesar de todas as técnicas nele investidas, apesar de 
toda a rede de saber que permite determiná-lo ou formalizá-lo, o 
espaço contemporâneo talvez não esteja ainda inteiramente 
dessacralizado ─ diferentemente, sem dúvida, do tempo em que ele 
foi dessacralizado no século XIX. Houve, certamente, uma certa 
dessacralização teórica do espaço (aquela que a obra de Galileu 
provocou), mas talvez não tenhamos ainda chegado a uma 
dessacralização prática do espaço. E talvez nossa vida ainda seja 
comandada por um certo número de oposições nas quais não se 
pode tocar, as quais a instituição e a prática ainda não ousaram 
atacar: oposições que admitimos como inteiramente dadas; por 
exemplo, entre o espaço privado e o espaço público, entre o espaço 
cultural e o espaço útil, entre o espaço de lazer e o espaço de 
trabalho; todos são ainda movidos por uma secreta sacralização. [...] 
O espaço no qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de 
nós mesmos, no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, 
de nosso tempo, de nossa história, esse espaço que nos corrói e nos 
sulca é também em si mesmo um espaço heterogêneo. Dito de outra 
forma, não vivemos no interior de um vazio que se encheria de cores 
com diferentes reflexos, vivemos no interior de um conjunto de 
relações que definem posicionamentos irredutíveis uns aos outros e 
absolutamente impossíveis de ser sobrepostos. [...] Mas o que me 
interessa são, entre todos esses posicionamentos, alguns dentre eles 
que têm a curiosa propriedade de estar em relação com todos os 
outros posicionamentos, mas de um tal modo que eles suspendem, 
neutralizam ou invertem o conjunto de relações que se encontram 
por eles designadas, refletidas ou pensadas. (2009:411-422)7 

 

Independentemente do projeto sociopolítico, ou teoria de conhecimento 

concreta, que está subjacente à abordagem de cada autor até aqui citado, no seu 

olhar a cidade, ou lugar urbano, persiste a ideia de que importa aproximar os 

discursos das posturas e da ação. Por um lado, fica patente o distanciamento entre 

procedimentos de análise e realidade urbana, o que induz à revisão conceitual e 

metodológica na aproximação ao tema cidade, apesar de não serem coincidentes, 

sequer convergentes, as motivações filosóficas, teóricas e ideológicas que orientam 

essa busca; por outro lado, a ideia de proximidade ao “objeto” aparece, embora nem 

sempre consistente, vinculada à necessidade de uma “prática”, de uma 

operacionalidade dos conceitos; ou seja, à urgência de uma presença  e 

participação efetiva nos processos, mais do que uma mera aproximação discursiva. 

                                                           
7 “Outros Espaços” é uma conferência proferida por Michel Foucault no Círculo de Estudos 
Arquitetônicos, em 14 de março de 1967, mas só foi autorizado a publicar em 1984, na Architecture, 
mouvement, continuité, nº5. 
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Esse dilema reflexivo sobre a escala de proximidade entre teoria e prática 

nem sempre se faz acompanhar de adequação metodológica da análise; ou se 

aplica uma estrutura conceitual que fixa um modelo de abordagem à realidade, que 

independe da escala e complexidade do objeto ou processo, ou, pelo contrário, eles 

são “recortados” – seguindo a noção de “recorte da pesquisa” – e analisados 

segundo supostas vocações das disciplinas especializadas ou áreas de 

conhecimento. O Urbanismo, a Geografia, a Demografia e a Economia tendem às 

grandes escalas e territórios, a Antropologia, a Etnografia, a Psicologia Social e, por 

vezes, a Sociologia, ficam com os fenômenos localizados, relacionados às práticas e 

experiências concretas. 

No texto De perto e dentro: notas para uma etnografia urbana, José 

Guilherme Cantor Magnani (2002) coloca essa dicotomia analítica – de fora e de 

longe versus de perto e de dentro – não como um conflito incontornável, mas como 

uma possibilidade de qualificar os estudos urbanos, resgatando, precisamente, as 

vivências e as experiências individuais e coletivas. Ainda que essa proposição  

apoie-se na ideia de “encontro de saberes” – os que olham de longe (o todo 

genérico) com os que olham de perto (a experiência concreta) – como desenho 

interdisciplinar, ou mesmo transdisciplinar – acreditando na reconfiguração do 

método analítico pela participação de diversas áreas do conhecimento –, não deixa 

de transparecer a tradição da vocação especializada de certas disciplinas para 

abordar certas questões. Ou seja, o exercício de certa prática, ou registro das 

experiências na realidade urbana, constitui-se, ainda, como apanágio de 

determinadores detentores do conhecimento, que, frequentemente, apenas exigem 

ser “considerados”, insistindo, todavia, remeter-se a um “recorte” concreto, sem, no 

entanto se apropriarem do todo para a revisão do seu próprio olhar.  

Nesse sentido, ainda que mais rica de conteúdo, a análise não se torna, 

necessariamente, mais complexa, pois as partes agregadas ao processo não são 

requalificadas por mecanismo de síntese que elabore a revisão do todo. Embora a 

produção de conhecimento sobre a cidade incorpore novos olhares, mais próximos e 

mais diversificados, sobre realidades antes não assimiladas, tal não significa que, 

hoje, tenhamos reformulado, ou reconstruído, a teoria sobre a cidade, persistindo a 

sensação de vazio que não se preenche, ou de uma imagem que não se completa. 
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Outros estudiosos, ainda, formularam sistemas lógicos para a compreensão 

dos processos sociais que ocorrem em espaços concretos e em contextos históricos 

e territoriais determinados, no sentido de, também, aproximar as estruturas 

explicativas eventualmente dispersas por diversas áreas do conhecimento. Pierre 

Bourdieu, por exemplo, busca, também, configurar os modos como se articulam os 

processos de mudança social com estruturas tidas como determinantes desses 

processos, a partir da análise dos mecanismos de dominação, da produção de 

ideias e do estabelecimento das condutas dos sujeitos. As noções de “habitus” e de 

“campo”, que abordaremos em outro momento, não são mais que mediações entre 

perto e longe, o fragmentado, ou subjetivo e o estruturado, que também eles se 

constituem como formulações analíticas para operar a síntese, ou a teoria 

explicativa. 

Não por acaso, aquelas perspectivas assentam na ideia de “ação”, de prática 

ou vivência, buscando, tendencialmente, afastar-se de uma teoria 

descontextualizada, ou conhecimento puro, desligados do território da experiência. 

Entendimento não muito distante das formulações de Karl Marx e Friederich Engels, 

com o conceito de “práxis”, ou de Max Weber, com a noção de “sentido da ação”. 

Embora esses autores abordem a cidade segundo reflexões conceituais distintas, 

entendemos existir, nas respectivas narrativas, uma unidade compreensiva do 

fenômeno urbano que, raramente, se reflete nos estudos contemporâneos. 

Nos estudos, reflexões e preposições de Marx e Engels, a cidade não se 

constitui objeto de estudo concreto, mas compõe a dimensão real e objetiva da 

gênese, desenvolvimento e consolidação da sociedade burguesa, bem como o 

espaço onde ocorrem as condições históricas e materiais que motivaram não 

apenas a consolidação do capitalismo, como também a possibilidade de eclosão dos 

movimentos de luta para a sua superação. 

Na acepção desses autores, a divisão social do trabalho com a 

especialização das atividades produtivas vocacionadas para a produção de 

excedentes materiais que estimulam redes de troca reflete-se, na sua fase inicial, na 

oposição entre campo e cidade, e abre caminho à promoção da economia urbana, 

que tende, na consolidação das redes de manufatura que se formam em torno das 

corporações profissionais, a autonomizar-se como lugar onde ocorrem relações 

sociais concretas que irão desencadear na sua estruturação por classes sociais.  
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Em uma perspectiva histórica, enquadrada na análise das determinações 

materiais que orientam a mudança dos processos de produção e a reconfiguração 

das forças produtivas, a cidade emerge na narrativa de Marx e Engels de forma 

circunstancial e não como processo isolado, sequer autônomo. Em A Ideologia 

Alemã, os autores observam que “a maior divisão do trabalho físico e intelectual é a 

separação entre cidade e campo” (2007:75), e o início dessa oposição ocorre “com a 

passagem da barbárie à civilização, do regime tribal ao Estado, da localidade à 

nação, e se mantém ao longo de toda a história da civilização até chegar aos nossos 

dias” (2007:75). E acrescentam: “a cidade já é obra da concentração da população, 

dos instrumentos de produção, do capital, do desfrute e das necessidades, ao passo 

que o campo representa o expoente cabal ao fato contrário, quer dizer, ao 

isolamento e à solidão” (2007:75). 

Não que Marx e Engels não tinham considerado a existência de cidades na 

Antiguidade, associadas à ideia de “civilização”, mas a divisão do trabalho, marcada 

pela paulatina dissolução do regime feudal, trouxe à cidade uma centralidade no 

domínio territorial e um protagonismo na configuração das atividades produtivas que 

introduz condições de diferenciação na estrutura social e na cultura. A cidade, por 

oposição ao campo, para além do lugar da civilização, representa a noção de 

Estado, de nação, de polo de atração da população e da produção de bens e 

satisfação de novas necessidades materiais. Essa cidade, a que se constitui como 

receptáculo de servos livres – aqueles que, expropriados dos meios de produção 

com o avanço da propriedade privada no campo, buscam nos aglomerados urbanos 

o trabalho assalariado –, a que se organiza na produção de artefatos elaborados por 

grupos coorporativos de artífices, e em redes de comércio local e articuladas com 

outras cidades, essa cidade polariza o povoamento territorial, iniciando ciclos de 

fluxos demográficos e de atividades produtivas, que buscam as melhores e mais 

estáveis condições de produção e de negócios. 

Assim, Marx e Engels elaboravam, sobre a cidade, um exercício de 

compreensão da ocorrência histórica das condições materiais que sustentam as 

transformações econômicas, políticas e culturais. 

A grande indústria universalizou [...] a concorrência (ela é a liberdade 
prática do comércio, os impostos alfandegários de proteção não 
passam, dentro dela, de um paliativo, uma defesa dentro da 
liberdade comercial), criou os meios de comunicação e o moderno 
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mercado mundial, submeteu o comércio, transformou todo o capital 
em capital industrial e engendrou, com isso, a rápida circulação (o 
desenvolvimento do sistema monetário) e a centralização dos 
capitais [...]. Criou pela primeira vez a história universal, fazendo com 
que toda a nação civilizada e todo o indivíduo, dentro dela, 
dependessem do mundo inteiro para a satisfação de suas 
necessidades, acabando com o exclusivismo natural e primitivo de 
nações isoladas [...]. Colocou a ciência da natureza sob controle do 
capital e arrancou a última aparência de regime natural da divisão do 
trabalho. Em termos gerais, acabou com todas as relações naturais, 
na medida em que foi possível fazê-lo dentro do trabalho, e reduziu 
todas as relações naturais a relações fundamentadas no dinheiro [...] 
(MARX; ENGELS, 2007:86-87) 

 

Ainda que aqueles autores não se tenham debruçado sobre a questão urbana 

que emerge no âmbito das alterações das relações de produção na industrialização, 

registraram, no entanto, sintomas inerentes a essa cidade que se transformava. 

Constitui condição material para a divisão do trabalho na manufatura 
o emprego ao mesmo tempo de certo número de trabalhadores. De 
maneira análoga, a divisão do trabalho na sociedade depende da 
magnitude e densidade da população, que correspondem à 
aglomeração dos operários numa oficina. Mas essa densidade é algo 
relativo. Um país relativamente pouco povoado, com meios de 
transporte desenvolvidos, possui uma população mais densa que um 
país mais povoado com escassos meios de transporte. [...] Com a 
preponderância cada vez maior da população urbana que se 
amontoa nos grandes centros, a produção capitalista, de um lado, 
concentra a força motriz histórica da sociedade, e, do outro, perturba 
o intercâmbio material entre o homem e a terra, isto é, a volta à terra 
dos elementos do solo consumidos pelo seu humano sob a forma de 
alimentos e de vestuário, violando assim a eterna condição natural 
de fertilidade permanente do solo. Com isso destrói a saúde física do 
trabalhador urbano e a vida mental do trabalhador do campo. 
(MARX, 2003:407-408, 570) 

 

Segundo Marx, fica evidente que as cidades, em plena implantação e 

desenvolvimento do capitalismo, apresentam-se distintas daqueles aglomerados 

urbanos identificados no momento da emancipação dos servos rurais – que 

alcançaram, na cidade, o espaço de trabalhadores livres. A cidade industrial e 

capitalista já não representa o contraponto ao campo como projeto civilizatório 

alternativo e mais evoluído, mas apresenta-se como espaço de alienação, da 

exploração do homem, da opressão, da indiferença, do isolamento, do conflito de 

classes, ameaçando a sustentabilidade das relações naturais, agudizando o conflito 

natureza / cultura. 
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Tal instabilidade no equilíbrio dos processos de ocupação do território, rural e 

urbano, reflete-se na postura dos usuários, no comportamento dos indivíduos, 

interferindo, segundo Engels, nas relações sociais. 

Estas centenas de milhares de pessoas, de todos os Estados e de 
todas as classes, que se apressam e se empurram, não serão todas 
seres humanos possuindo as mesmas capacidades e o mesmo 
interesse na procura da felicidade? E não deverão, enfim, procurar a 
felicidade com os mesmos métodos e processos? E, contudo, estas 
pessoas cruzam-se apressadas como se nada tivessem em comum, 
nada a realizar juntas, e a única convenção que existe entre elas é o 
acordo tácito pelo qual cada uma ocupa sua direita no passeio, a fim 
de que as duas correntes da multidão que se cruzam não se 
constituam mutuamente obstáculo; e, contudo, não vem ao espírito 
de ninguém a ideia de conceder ao outro um olhar sequer. (ENGELS, 
1985:36) 

 

O registro de Engels revela que existe discrepância de narrativas entre a que 

descreve como os espaços amplos e arejados da cidade burguesa, que potencia 

novas formas de relações sociais e qualificação do espaço público, e a outra cidade, 

a dos operários, que evidencia comportamentos contraditórios. Emerge, assim, outra 

cidade, certamente invisível à luz do projeto da cidade burguesa8. O que se observa, 

naquele registro discursivo, é a necessidade de desconstrução da análise, 

rompendo as escalas e as disciplinas do saber, e aproximando-se dos fatos locais, 

concretos e específicos, que não são laterais ao processo mais amplo e mais global, 

e, assim, desmistificando-o. 

Entretanto, Max Weber, partindo de pressupostos metodológicos distintos dos 

de Marx e Engels e tendo como motivação outros problemas relativos à 

compreensão dos processos sociais – e não necessariamente outra questão, pois 

buscava também conformar uma teoria sobre a gênese e consolidação do 

capitalismo, e seus reflexos na organização da sociedade –, aborda a cidade como 

elemento central de um dos seus estudos, sob perspectiva mais instrumental do seu 

método sociológico do que como objeto de estudo, ou como problema concreto. 

                                                           
8 Karl Marx, a propósito da cidade que se transforma, registraria: “Já a situação habitacional é fácil de 
entender. Qualquer observador desprevenido percebe que, quanto maior a centralização dos meios 
de produção, tanto maior o amontoamento correspondente de trabalhadores no mesmo espaço e, 
portanto, quanto mais rápida a acumulação capitalista, tanto mais miseráveis as habitações dos 
trabalhadores. Os ‘melhoramentos’ urbanos que acompanham o progresso da riqueza, a demolição 
de quarteirões mal construídos, a construção de palácios para bancos, lojas, etc., o alargamento de 
ruas para o tráfego comercial e para as carruagens de luxo, o estabelecimento de linhas para bondes, 
etc., - desalojam evidentemente os pobres, expulsando-os para refúgios cada vez piores e mais 
abarrotados de gente”. (MARX: 1988, livro 1, vol. II, p. 764) 
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Nesse sentido, observamos dois campos de reflexão. Por um lado, o ensaio A 

Cidade9 apresenta-se como exercício para a explicitação de instrumentos 

metodológicos capazes de apreender e compreender a ação e o sentido da ação 

dos sujeitos quando inseridos em relações sociais concretas e em contextos 

históricos determinados. 

Sendo, inegavelmente, um texto exemplar no campo dos estudos de método 

comparado e um profundo exercício de análise e contextualização (mais do que uma 

simples tarefa de classificação), não parece ter sido objetivo de Weber construir uma 

narrativa sócio-histórica sobre a cidade e a sua gênese. 

O objeto de pesquisa de Max Weber, no âmbito de outras aproximações por 

ele formuladas como em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, parece ser 

uma indagação sobre diferentes formas da economia urbana e do exercício do poder 

(e/ou da dominação) nas cidades da Antiguidade e da Idade Média, sobre as 

condições do seu surgimento e sobre as suas consequências para a evolução de 

novos comportamentos dos agentes econômicos, de novas formas de organização 

econômica e sobre a emergência do capitalismo moderno. 

Metodologicamente, o ensaio A Cidade pode configurar-se como 

fundamentação ou como explicitação de uma ideia que percorre toda a sua obra: a 

de que alguns fatos sociais e econômicos (como o desenvolvimento do capitalismo 

moderno) somente poderiam ter ocorrido no Ocidente – a construção de uma 

narrativa em torno de um método comparativo entre os sistemas sociais, políticos e 

econômicos entre diversas cidades da Ásia e da Europa não é, pois, estranha a 

essa formulação.  Em A Cidade, Max Weber não visava elaborar uma mera tipologia 

das formas urbanas, mas interrogava-se sobre o significado cultural da cidade 

ocidental na emergência do capitalismo moderno. 

Assim, entende-se por que a cidade moderna e contemporânea não ocupa 

um lugar relevante nos seus estudos. Para Weber, a partir da época moderna, já 

não era a cidade, mas sim o Estado, que oferecia ao capitalismo o quadro 

institucional e político da sua evolução. (SOUSA, 2010:110-111) 

                                                           
9 O ensaio A Cidade foi escrito por Max Weber durante um longo período de sua vida, postumamente 
publicado em 1921 e inserido no Archiv für Sozialwissenschaften. Reaparece em Economia e 
Sociedade, no capítulo 8 (A Dominação), sob a forma de subcapítulo, designado A Dominação Não-
Legítima (Tipologia das Cidades). 
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Nesse olhar histórico não cronológico, mas de contextualização de condições, 

não apenas materiais, Weber interpreta o significado e protagonismo das cidades, 

no momento da sua demarcação em relação ao campo, de forma não muito distante 

da de Marx e Engels:  

[...] a cidade ocidental, tanto na Antiguidade quanto na Rússia, era 
um lugar de ascensão da servidão à liberdade [...], de forma muito 
mais acentuada encontramos este fenômeno na cidade medieval [...], 
os cidadãos urbanos usurparam – e esta foi a grande inovação, 
objetivamente revolucionária, da cidade medieval do ocidente, em 
oposição a todas as outras – o rompimento do direito senhorial. Nas 
cidades do centro e do norte europeu surgiu o conhecido lema: ‘o ar 
da cidade faz livre’ [...]”. (1999:427) 

 

Foi esse rompimento com a dominação tradicional (uma dominação legítima) 

e a instauração de autoridades plurais de habitantes associados nos assentamentos 

urbanos que possibilitou às diferentes “ordens legais” (inerentes às regras ou ordens 

instituídas pelas corporações, guildas ou estamentos) conviverem sobre uma 

mesma, e “pacífica”, ordenação legal – e essa era a principal característica da 

cidade medieval ocidental. 

Max Weber configura, desse modo, um cenário em que diversas estruturas de 

natureza diversa são aglutinadas, em simultâneo, a uma unidade, nunca de 

configuração definida, que irá gerar importantes efeitos na modernidade e na sua 

construção. 

Parece plausível pensar que Weber quis chamar a esse dinâmico 
aglutinar de vontades coletivas e pluralidades de expressão social e 
política, essa origem da modernidade e da economia capitalista 
moderna, dominação não-legítima. (SOUSA, 2010:117-118) 

 

 Entretanto, a abordagem de Weber à temática da cidade permite-lhe 

explicitar a questão metodológica relativa ao conhecimento produzido sobre a 

realidade, ou seja, a sua compreensão e explicação10. Seu olhar sobre a cidade, 

                                                           
10 Assim, importa revisitar a rede conceitual de Weber no sentido da compreensão da posição lógica 
dos conceitos que conformam a rede, e da busca das mediações que permitam ligar as noções e as 
aparentes tensões disseminadas nessa rede. Em uma primeira aproximação às noções de “ação”, 
“sentido”, “conexão de sentido” e “motivo”, importa contextualizar o corpo de conceitos sociológicos 
fundamentais que o autor oferece sobre a disciplina: “Sociologia (no sentido aqui entendido desta 
palavra empregada com tantos significados diversos) significa: uma ciência que pretende 
compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la causalmente em seu curso e em 
seus efeitos”. (WEBER, 1994:3) Para o autor, o momento causal encontra-se delimitado no momento 
interpretativo. Como a sociologia é interpretativa pode oferecer explicações causais – mas o que se 
trata de interpretar é a “ação”, justamente a ação e não a conduta, porque a conduta (o 
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tipificando-a para isolar características, e, assim, determinar que elas são diferentes 

em seus contextos históricos, apesar de semelhantes nas vocações funcionais, abre 

espaço para a reflexão sobre os limites da análise e as motivações do pesquisador. 

[...] Disso resulta que todo o conhecimento da realidade é sempre o 
conhecimento subordinado a pontos de vista especificamente 
particulares. Quando exigimos do historiador ou do sociólogo a 
premissa elementar de saber distinguir entre o essencial e o 
secundário, de possuir para esse fim os pontos de vista necessários, 
queremos unicamente dizer que ele deverá saber referir – consciente 
ou inconscientemente – os elementos da realidade a “valores 
culturais” universais, e destacar aquelas conexões que, para nós, se 
revestem de significado. E se é frequente a opinião de que tais 
pontos de vista poderão ser “deduzidos da própria matéria”, isto 
apenas se deve à ilusão ingênua do especialista que não se dá conta 
de que – desde o início e em virtude das ideias de valor com que 
inconscientemente abordou o tema – destacou da absoluta 
imensidade um fragmento ínfimo e, particularmente aquele cujo 
exame lhe importava [...]. (WEBER, 2001:131) 

 

Retomamos a nossa questão inicial: em quantos lugares se afirmou, e se 

escreveu, que muitas são as cidades que podem encontrar-se em uma cidade? 

Entendemos, então, a partir daquela reflexão de Weber, que as diversas cidades 

que se revelam na cidade constituem-se como fragmentos de um conhecimento que 

não, necessariamente, se apresenta como redutor da realidade em termos 

absolutos. Importa, assim, que a análise, ainda que parcelar, motivada por 

interesses concretos, ou como recorte metodológico sob a perspectiva de 

determinado conceito ou teoria, considere a ideia de síntese ampliada que 

contextualize os pedaços da realidade que apreendemos, reconhecendo os seus 

limites, atribuindo-lhes sentido e significado, e, desse modo, reconstruindo e 

alargando, a cada momento, a sua totalidade complexa. 

O Grande Khan tentava concentrar-se no jogo: mas agora era o 
porquê do jogo que lhe escapava. O objetivo de cada partida é um 
ganho ou uma perda: mas de quê? Qual era a verdadeira aposta? No 
xeque-mate, sob os pés do rei derrubado pelas mãos do vencedor, 
resta o nada: um quadrado preto ou branco. À força de desincorporar 

                                                                                                                                                                                     
comportamento) constitui apenas um conjunto de movimentos no espaço, enquanto a ação constitui 
algo diverso. Em Weber, a noção de ação redimensiona a perspectiva da análise – a sua sociologia 
tem por objeto a ação, mas não qualquer ação, mas a “ação social”. A ação constitui o primeiro 
reconhecimento disciplinar de conformação de um objeto próprio – o homem atua; como atua, os 
propósitos que fixa e o contexto da sua ação é o que atrai a atenção de Weber: “Por ‘ação’ entende-
se, neste caso, um comportamento humano (tanto faz tratar-se de um fazer externo ou interno, de 
omitir ou permitir) sempre que e na medida em que o agente ou os agentes o relacionem com um 
sentido subjetivo”. (WEBER, 1994:3) 
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suas conquistas para reduzi-las à essência, Kublai atingira o extremo 
da operação: a conquista definitiva, da qual os multiformes tesouros 
do império não passavam de invólucros ilusórios, reduzia-se a uma 
tessela de madeira polida. Então Marco Polo disse: – O seu 
tabuleiro, senhor, é uma marchetaria de duas madeiras: ébano e 
bordo. A casa sobre a qual se fixou o seu olhar iluminado foi extraída 
de uma camada de tronco que cresceu num ano de estiagem. 
Observe como são dispostas as fibras. Aqui se percebe um nó 
apenas esboçado: um broto tentou despontar um dia de primavera 
precoce, mas a geada noturna obrigou-o a desistir. – Até então o 
Grande Khan não se dera conta de que o estrangeiro sabia se 
exprimir fluentemente em sua língua, mas não foi isso que o 
surpreendeu. – Eis um poro mais largo: talvez tenha sido o ninho de 
uma larva; não de um caruncho, pois este, logo depois de nascer, 
teria continuado a escavar, mas de uma lagarta, que roeu as folhas e 
foi a causa pela qual a árvore foi escolhida para ser abatida... esta 
margem foi entalhada com a goiva pelo ebanista a fim de aderi-la ao 
quadrado vizinho, mas saliente... A quantidade de coisas que se 
podia tirar de um pedacinho de madeira lisa e vazia abismava Kublai; 
Polo já começava a falar de bosques de ébano, de balsas de troncos 
que desciam os rios, dos desembarcadouros, das mulheres nas 
janelas... (CALVINO, 2003:127-128) 

 

  

1.2 – Da produção e reprodução da cidade: a sociedade urbana e o urbanismo 

 

As condições anteriores são suficientes para mostrar que a análise 
dos fenômenos urbanos (da morfologia sensível e social da cidade 
ou, se preferir, da cidade e do urbano e de sua conexão mútua) exige 
o emprego de todos os instrumentos metodológicos: forma, função, 
estrutura – níveis, dimensões – texto, contexto – campo e conjunto, 
escrita e leitura, sistema, significante e significado, linguagem e 
metalinguagem, instituições, etc. Sabe-se, aliás, que nenhum destes 
termos tem uma pureza rigorosa, que nenhum é definido sem 
ambiguidade, que nenhum escapa à polissemia. É o caso da palavra 
forma, que assume significados diversos para o lógico, para o crítico 
literário, para o esteta, para o linguista. (LEFEBVRE, 2001:49) 

 

Aquele ampliar de instrumentos de análise, que tem como pressuposto a 

existência de diversos níveis de realidade, orienta Lefebvre à conformação de 

estratégia de observação e compreensão do real, que implica a realimentação 

incessante de conceitos e registros empíricos, possibilitando, também, a expressão 

das representações dos sujeitos. Assim, as particularidades do presente, 

recontextualizadas a partir da sua significação no passado e sua apropriação na 

contemporaneidade, permite-lhe perspectivar as possibilidades de transformação 

necessárias, através de práxis que explore as potencialidades existentes. O que o 
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autor agrega ao campo das forças produtivas e aos modos de produção, que Marx 

incorpora como determinante material do processo histórico, é a dimensão espacial 

e temporal como suporte, não apenas do exercício dialético da análise, mas também 

como mecanismo intelectual de compreensão da realidade urbana; e esta é a 

cidade. 

Termos como sociedade urbana, realidade urbana, sistema urbano, tecido 

urbano, núcleo urbano, habitat e urbanismo, designam tentativas de aproximação 

complexa à cidade – ou aproximação à cidade como objeto complexo – buscando 

nela identificar processos que não só a definem, como também a conformam, e que 

possuem um atributo, ou componente, espacial indissociável das práticas sociais. 

É nessa perspectiva que emerge a noção de “espaço social” que, todavia, não 

se constitui como lugar abstrato ou genérico (que se poderia subentender ideia de 

“espaço”) onde ocorrem as práticas sociais, mas, antes, o campo de afirmação das 

contradições da realidade prática e sensível, das diferenças, da dominação, mas, 

também, da sua efetiva superação. Trata-se, portanto, de espaço sem configuração 

prévia, que vai não só redesenhando suas fronteiras, ajustando-as com outros 

limites, ao mesmo tempo em que configura formas sociais e físicas concretas em 

que se afirmam ordens e representações, não com caráter virtual, que se revelam 

para além do espaço abstrato, mas nas sensações do cotidiano. 

Considerando, na acepção de Lefebvre (2001), que o indivíduo usa o espaço 

para viver de acordo com as condições naturais e históricas específicas, tal 

circunstância exige definições mais exatas dos níveis de análise, os quais não 

devem separar-se, nem confundir-se, mas requerem ser agregados à reflexão. 

Segundo o autor, é possível seguir dois procedimentos, tanto do geral para o 

específico, quanto partindo do singular alcançando-se o geral, recorrendo às 

informações e significações do observável nas singularidades; o segundo caminho 

reúne teoria e prática, apropriando-se das alteridades e das representações 

prescritas, como se de semiologia do espaço se tratasse. 

Nessa perspectiva, Lefebvre (2000) identifica três momentos na produção 

social do espaço: o espaço concebido, o espaço percebido e o espaço vivido. 

Importa, entretanto, referir que o autor recorre à categoria analítica “espaço” em 

função das mudanças dos processos produtivos do pós-capitalismo industrial, nos 

quais as “coisas” deixaram de ser produzidas em espaços concretos (globalizando-
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se), para ser o próprio espaço uma produção; nesse sentido, o espaço – da cidade – 

deixa de ter um exclusivo valor de uso para assumir-se como valor de troca, ou seja, 

como mercadoria. Portanto, essa deslocação de valor implica a adequação dos 

instrumentos de análise, uma vez que o espaço, antes tido como abstrato – com 

sentido meramente geográfico, quanto muito morfológico –, adquire características 

de processo e de fenômeno, com tudo o que essa circunstância agrega como 

dinâmica de transformação. 

Nesse sentido, o “espaço concebido” é o espaço do projeto civilizatório, é o 

espaço desenhado pelas instituições que guardam a chave das representações, é o 

espaço das imagens descodificadas por padrões de interpretação já assimilados, é a 

imagem da cidade. O “espaço percebido” funciona como mediação entre essa 

ordem distante dos valores – do espaço concebido – onde, aparentemente, todos se 

reconhecem, e os desdobramentos de práticas espaciais exercitada por grupos 

sociais específicos, cujas condutas, valores e relações cotidianas resignificam e 

reinterpretam as formas e os lugares; ou seja, atribuem às representações 

materializadas funções e usos diversos, decorrentes das lógicas (outras) de 

produção e reprodução social. Tal deslocamento de significado e de experiência em 

relação ao modo de vida regulado, fruto da ação cotidiana, assume caráter de 

desvio, ou insubordinação, em face da ordem racional e do planejado, tornando-se 

resíduo de clandestinidade, do irracional, e, portanto, frequentemente invisibilizado. 

O espaço social tende, assim, a identificar-se como “espaço vivido”, marcado 

pela predominância dos sujeitos sobre os objetos, pela corporeidade das ações 

humanas, onde o espaço constitui-se como possibilidade de construção, de práxis, 

complementar e alternativo à produção do lugar e das relações homogêneas. Nesse 

sentido, a abordagem de Lefebvre não condiciona o real à imutabilidade dos seus 

fragmentos, abrindo campo para que o espaço concebido absorva, qualificando-se, 

o espaço das representações, do cotidiano, do vivido. 

Desse modo, a produção do espaço urbano é orientada pelo cotidiano dos 

sujeitos e instituições, que são e formam o espaço urbano. O cotidiano torna-se 

referencial nos modos de produção do espaço urbano, dos lugares de reprodução 

das relações sociais de produção; ou seja, trata-se da produção e reprodução de 

modos de vida, dado que a dimensão espacial aglutina, ao mesmo tempo, os 

suportes materiais, e, também, as ideias, os sonhos e os desejos. 
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Entretanto, esse olhar dialético sobre a produção e reprodução do espaço – e 

porque ele é, sobretudo, um espaço social – introduz o debate sobre a cidade e o 

urbano. O urbano, que se constitui na consolidação da cidade burguesa como o 

valor, o projeto civilizatório – a urbanização, por oposição à ruralidade –, é hoje 

compreendido como questão – a questão urbana –, e a cidade, antes diversa (as 

cidades) e instável, condensa, agora, os valores e as representações, o modelo, 

para aqueles que ainda perseguem um conceito, um projeto. 

Sobre esse dilema, por vezes contradição, conceitual, Lefebvre reflete: 

Até aos últimos tempos, o pensamento teórico representava a cidade 
como uma entidade, como um organismo ou como um todo entre 
outros (e isto nos melhores casos, quando não era reduzida a um 
fenômeno parcial, a um aspecto secundário, elementar ou acidental, 
da evolução e da história). Assim, via-se nela um simples resultado, 
efeito local que refletia pura e simplesmente a história geral. Essas 
representações, que entram em classificações e que podem receber 
nomes conhecidos (organicismo, evolucionismo, continuísmo) [...] 
não continham um conhecimento teórico sobre a cidade e não 
conduziam a esse conhecimento; mais ainda, bloqueavam a 
investigação num nível bem baixo, sendo antes ideologias do que 
conceitos e teorias. Apenas hoje é que começamos a apreender a 
especificidade da cidade (dos fenômenos urbanos). A cidade sempre 
teve relações com a sociedade no seu conjunto, com sua 
composição e seu funcionamento, com seus elementos constituintes 
(campo e agricultura, poder ofensivo e defensivo, poderes políticos, 
Estados, etc), com sua história. Portanto, ela muda quando muda a 
sociedade no seu conjunto. Entretanto, as transformações da cidade 
não são resultados passivos da globalidade social, de suas 
modificações. A cidade depende também e não menos 
essencialmente das relações de imediatice, das relações diretas 
entre as pessoas e grupos que compõem a sociedade (famílias, 
corpos organizados, profissões e corporações, etc); ela não se reduz 
mais à organização dessas relações imediatas e diretas, nem suas 
metamorfoses se reduzem às mudanças nessas relações. Ela se 
situa num meio termo, a meio caminho entre aquilo que se chama 
ordem próxima (relações dos indivíduos em grupos mais ou menos 
amplos, mais ou menos organizados e estruturados, relações desses 
grupos entre eles) e a ordem distante, a ordem da sociedade, regida 
por grandes e poderosas instituições (Igreja, Estado), por um código 
jurídico formalizado ou não, por uma “cultura” e por conjuntos 
significantes. [...] A cidade é uma mediação entre as mediações. 
Contendo a ordem próxima, ela a mantém; sustenta relações de 
produção e de propriedade; é o local de sua reprodução. Contida na 
ordem distante, ela se sustenta; encarna-a; projeta-a sobre um 
terreno (o lugar) e sobre um plano, o plano da vida imediata; a cidade 
inscreve essa ordem, prescreve-a, escreve-a, texto num contexto 
mais amplo e inapreensível como tal a não ser para a meditação. 
Desta forma a cidade é obra, a ser associada mais com a obra de 
arte do que com o simples produto material. Se há uma produção da 
cidade, e das relações sociais na cidade, é uma produção e 



41 
 

reprodução de seres humanos por seres humanos, mais do que uma 
produção de objetos. A cidade tem uma história; ela é a obra de uma 
história, isto é, de pessoas de grupos bem determinados que 
realizam essa obra nas condições históricas. [...] Tomando o termo 
“produção” num sentido amplo (produção de obras e produção de 
relações sociais), houve na história uma produção de cidades assim 
como houve produção de conhecimentos, de cultura, de obras de 
arte e de civilização, assim como houve, bem entendido, produção 
de bens materiais e de objetos prático-sensíveis. Essas modalidades 
da produção não se dissociam, sem que se tenha o direito de 
confundi-las reduzindo as diferenças. A cidade foi e continua a ser 
objeto; mas à maneira de um objeto manejável, instrumental, [...] sua 
objetividade, ou “objetalidade”, poderia antes se aproximar da 
objetividade da linguagem que os indivíduos ou grupos recebem 
antes de a modificar, ou da língua (de tal língua, obra de tal 
sociedade, falada por tais grupos), seria possível também compara 
essa “objetalidade” ante à de uma realidade cultural, tal como o livro 
escrito, do que ao velho objeto abstrato dos filósofos ou ao objeto 
imediato e cotidiano. [...] Se comparo a cidade a um livro, a uma 
escrita (a um sistema semiológico), não tenho o direito de esquecer 
seu caráter de mediação. Não posso separá-la nem daquilo que ela 
contém, nem daquilo que a contém, isolando-a como se fosse um 
sistema completo. [...] Ora a análise pode atingir esse contexto a 
partir do texto, mas este não é dado. Para atingi-lo, impõem-se 
operações intelectuais, trabalhos de reflexão (dedução, indução, 
tradução e transdução). A totalidade não está presente 
imediatamente nesse texto escrito, a Cidade. Há outros níveis de 
realidade que não transparecem (não são transparentes) por 
definição. A cidade escrita e prescrita, isto quer dizer que ela 
significa: ela ordena e ela estipula. O quê? Cabe à reflexão descobrir. 
[...] A ordem distante se projeta na/sobre a ordem próxima. 
Entretanto, a ordem próxima não reflete a ordem distante na 
transparência. Esta segunda ordem subordina a si o imediato através 
das mediações; ela não se entrega. Mais ainda: ela se dissimula sem 
se descobrir. [...] Se se considera a cidade como obra de certos 
“agentes” históricos e sociais, isto leva a distinguir a ação e o 
resultado, o grupo (ou os grupos) e seu “produto”. Sem com isso 
separá-los. Não há obra sem uma sucessão regulamentada de atos 
e de ações, de decisões e de condutas, sem mensagens e sem 
códigos. Tampouco há obra sem coisas, sem uma matéria a ser 
modelada, sem uma realidade prático-sensível, sem um lugar, uma 
“natureza”, um campo e um meio. As relações sociais são atingidas a 
partir do sensível: elas não se reduzem a esse mundo sensível e no 
entanto não flutuam no ar, não fogem da transcendência. Se a 
realidade social implica formas e relações, se ela não poder ser 
concebida de maneira análoga ao objeto isolado, sensível e técnico, 
ela não subsiste sem ligações, sem se apegar aos objetos, às coisas. 
Insistimos muito neste ponto, metodológica e teoricamente 
importante. Há portanto uma ocasião em uma relação para se 
distinguir a morfologia material da morfologia social. Talvez 
devêssemos introduzir aqui a distinção entre a cidade, realidade 
presente, imediata, dado prático-sensível, arquitetônico – e por outro 
lado o “urbano”, realidade social composta de relações a serem 
concebidas, construídas ou reconstruídas pelo pensamento. Todavia, 
esta distinção se revela perigosa e a denominação proposta não é 
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manejada sem riscos. O urbano assim designado parece poder 
passar sem o solo e sem a morfologia material, desenhar-se 
segundo o modo de existência especulativo das entidades, dos 
espíritos e das almas, libertando-se de ligações e de inscrições numa 
espécie de transcendência imaginária. Se se adota esta terminologia, 
as relações entre a “cidade” e o “urbano” deverão ser determinadas 
com maior cuidado, evitando tanto a separação como a confusão, 
tanto a metafísica como a redução à imediaticidade do sensível. A 
vida urbana, a sociedade urbana, numa palavra “o urbano” não 
podem dispensar uma base prático-sensível, uma morfologia. Elas a 
têm ou não têm. Se não a têm, se o “urbano” e a sociedade urbana 
são concebidos sem essa base, é que são concebidos como 
possibilidades, é que as virtualidades as sociedade real procuram por 
assim dizer a sua incorporação e sua encarnação a través do 
pensamento urbanístico e da consciência: através de nossas 
“reflexões”. Se não as encontrarem, essas possibilidades perecem; 
estão condenadas a desaparecer. O “urbano” não é uma alma, um 
espírito, uma entidade filosófica. (2001:45-49) 

 

Assim, o urbano formula-se como o lugar social – território das práticas 

sociais – onde os fatos acontecem simultaneamente, a forma social que se afirma 

em um momento e, portanto, tende a apresentar-se nas narrativas como fenômeno, 

e daí como problemática que requer ações, ou “soluções”, concretas. Entretanto, a 

cidade, sem que se constitua como oposto, diverso, negação ou outra dimensão de 

existência, coloca-se como objeto espacial que determina um lugar e uma situação, 

conformando-se na história porque a ela cabem funções ou atributos de 

centralidade, como a organização política, o fomento econômico e cultural, e de 

estratégia militar. Nesse sentido, a cidade torna-se o lócus da reprodução social, de 

fato o principal, e o urbano projeta a sua significação universalizada de forma trans-

histórica. 

A argumentação de Lefebvre fixa como momento de conformação da noção 

de “urbano” a consolidação da cidade industrial ocidental, da sociedade industrial, e, 

portanto, da urbanização sistemática e ampliada do território. Desse modo, não só a 

noção de urbano está associada à cadeia de processos – econômicos, sociais, 

políticos e de ordenamento territorial – como também pressupõe uma mudança 

irreversível do valor da cidade: ela deixa de ter exclusivo valor de uso, para, 

tendencialmente, adquirir valor de troca.11 

                                                           
11 “Para expor a ‘problemática urbana’, impõe-se um ponto de partida: o processo de industrialização. 
Se distinguirmos o indutor do induzido, pode-se dizer que o processo de industrialização é indutor e 
que se pode contar entre os induzidos os problemas relativos ao crescimento e à planificação, as 
questões referentes à cidade e ao desenvolvimento da realidade urbana, sem omitir a crescente 
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Trata-se de processo de transformação de valor já anunciado por Marx, mas 

que não detinha, ainda, uma carga reflexiva suficientemente amadurecida do ponto 

de vista dos efeitos para ser classificado como fenômeno urbano claramente 

identificável. 

[...] poder-se-ia perguntar se a cidade não tem sido, desde que há 
Estado, a “parcela maldita” da sociedade, [...] parcela de sacrifício, 
ou seja, a parcela que simultaneamente se sacrifica e pela qual 
convém de vez em quando fazer alguns sacrifícios? [...] Todavia, 
esta ideia é ainda demasiado bela. A parcela maldita foi a das 
guerras, das festas e da paixão erótica. Nas épocas burguesas a 
festa desaparece ou torna-se rentável, festa comercial, festival 
subsidiado por razões exteriores à alegria da festa. [...] O cordão 
umbilical que liga a sociedade à natureza foi mal cortado. Donde 
provinha a exigência do corte? Donde a implicação da ruptura? Da 
cidade. O elo estiolou, a troca viva entre a comunidade e a terra não 
foi substituída por uma regulação racional, e, todavia, a sociedade 
continua ligada e até amarrada ao solo pela propriedade e pelas 
múltiplas servidões que esta faz subsistir. A razão está sobretudo na 
subordinação do solo ao mercado que faz da terra um “bem” 
comercializável, dependente do valor de troca e da especulação e 
não do uso e do valor de uso. O cordão umbilical que transportava a 
seiva e sangue do organismo materno original para a progenitora, a 
comunidade dos seres humanos, transformou-se em corda, em atilho 
seco e rígido que entrava os movimentos e o desenvolvimento dessa 
comunidade, É o entrave por excelência”. (MARX apud LEFEBVRE, 
1972:151-153) 

 

Por que essa marcação de mudança, enfatizada por diversos autores, na 

lógica de entender a cidade, com referência ao processo de industrialização? 

Certamente que não é mera coincidência que o debate que sustenta os 

estudos sociais, e a própria conformação da sociologia como ciência, ocorra desde a 

fase embrionária do capitalismo e consolide-se em plena industrialização. Tal como 

                                                                                                                                                                                     
importância dos lazeres e das questões relativas à cultura. [...] Ainda que a urbanização e 
problemática do urbano figurem entre os efeitos induzidos e não entre as causas ou razões indutoras, 
as preocupações que essas palavras indicam se acentuam de tal modo que se pode definir como 
sociedade urbana a realidade social que nasce à nossa volta. [...] A industrialização fornece o ponto 
de partida da reflexão sobre a nossa sobre a nossa época. Ora, a Cidade preexiste à industrialização. 
Esta é uma observação em si mesma banal, mas cujas implicações não foram inteiramente 
formuladas. As criações urbanas mais eminentes, as obras mais ‘belas’ da vida urbana (‘belas’, como 
geralmente se diz, porque são antes obras do que produtos) datam de épocas anteriores à 
industrialização. [...] Em suma, são centros de vida social e política onde se acumulam não apenas as 
riquezas como também os conhecimentos, as técnicas e as obras (obras de arte, monumentos). A 
própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação irreversível na direção do 
dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, na direção dos produtos. Com efeito, a obra 
é valor de uso e o produto é valor de troca. O uso principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, 
dos edifícios e dos monumentos, é a festa (que consome improdutivamente, sem nenhuma outra 
vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos e em dinheiro)”. (LEFEBVRE, 
2001:3-5) 
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não é irrelevante o fato de os autores clássicos das ciências sociais – Marx, Weber e 

Durkheim – formularem suas reflexões, noções, conceitos, teorias e articulações 

metodológicas no sentido de compreenderem, e explicarem, os processos sociais 

que lhes eram contemporâneos e que se apresentavam como problemas, como 

desequilíbrios de relações entre sujeitos, grupos e instituições. 

Marx e Weber, construindo seu arcabouço argumentativo sobre apurada 

pesquisa histórica, reconhecem que outras formas de capitalismo precederam a 

modalidade ocidental associada à consolidação da sociedade burguesa. No entanto, 

é o caráter ascético e racional do capitalismo ocidental moderno que configura 

novos sentidos nas relações sociais: a dominação do dinheiro nas relações entre os 

indivíduos – tornando-se um fim em si mesmo – reduz as qualidades humanas, 

expressas nas relações, a valores quantitativos de troca. O dinheiro, que 

consubstancia uma visão de mundo baseado na troca, torna-se o símbolo da 

autoalienação humana no capitalismo, adquirindo  caráter universalizante que tendia 

a diluir as particularidades das condutas e das relações veiculadas pelas culturas 

tradicionais. 

Tanto Marx como Weber identificaram, nessa mudança, nova significação 

para o sentido do valor e da riqueza, que já não se afirmava apenas na acumulação 

de bens, mas na sua renúncia voluntária para o reinvestimento para extração de 

novos proventos e lucros, alcançando patamares de satisfação e de status social 

que se tornam exclusivos dessa forma de capitalismo ocidental (WEBER, 2005). 

Ambos autores formulam seus questionamentos e buscam modelos explicativos dos 

processos sociais em mudança no contexto de ampla transformação das cidades, os 

lugares privilegiados de atuação do capitalismo, e onde a industrialização emerge, 

então, como forma mais acabada do sistema, e experimentam as “crises urbanas” 

que se reproduzem de forma sistemática nas grandes cidades do ocidente. 

Do mesmo modo que o capitalismo reproduz-se como sistema econômico, e, 

portanto, como sistema de relações sociais, também o seu suporte – a cidade –  

reproduz-se em seus problemas. O antes reivindicado como morfológica e 

tipologicamente distinto – as cidades – transforma-se, aparentemente, em algo 

homogêneo nos seus “sintomas”, na sua função, na sua estrutura de relações: o 

urbano. 
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A cidade e a realidade urbana dependem do valor de uso. O valor de 
troca e a generalização da mercadoria pela industrialização tendem a 
destruir, ao subordiná-la a si, a cidade e a realidade urbana, 
“refúgios” do valor de uso, embriões de uma virtual predominância e 
de revalorização do uso. (LEFEBVRE, 2001:6) 

 

Parece existir, senão um bloqueio, uma resiliência instalada na cidade – 

talvez esse caráter a defina – que a protege da rendição definitiva à mercantilização 

da realidade urbana. A industrialização pressupõe a ruptura das relações existentes, 

das estruturas estabelecidas. Todavia, a cidade, por momentos, demonstra sinais de 

fixação e cristalização, como que uma inércia subjacente que retarda e constrange 

os ciclos avassaladores do capitalismo sob suas mais diversas formas. 

Existe, portanto, descontinuidade entre a industrialização emergente e suas 

condições históricas de transformação da realidade urbana. Tal constatação não 

encontra, ainda, explicações plausíveis e aprofundadas, mas constitui-se, no 

entanto, como expressivo estímulo para a pesquisa, e, frequentemente, como fator 

de encantamento que se mantém agregado à ideia de cidade. Todavia, tal resiliência 

apresenta-se como possibilidade de transformação, não necessariamente no 

caminho esperado pelo discurso dominante, ou supostamente inevitável, mas 

através de trajetos alternativos. 

A “cidade industrial”, que não significa, necessariamente, a cidade com uso 

ou instalações industriais predominantes, mais do que uma associação cronológica 

(ou temática), situa um processo que interrompe uma tendência. A urbanização 

extensiva do território, ou aquilo a que Lefebvre refere-se como a “realidade urbana”, 

significava a diluição das fronteiras entre cidade e campo, onde este se reconfigura 

como complemento da cidade, e esta encontra no campo o seu horizonte 

paisagístico, ou idílico. O racionalismo da modernidade amplia o espaço urbano 

priorizando-o e planejando-o, transformando-o em obra, a partir de um olhar 

simultaneamente idealista e realista – do pensamento, da razão, do poder, para 

dominar e construir a totalidade de projeto civilizatório; a cidade. 

A cidade industrial, nessa perspectiva, apresenta-se como a não-cidade, não 

porque, como recorrentemente se define, ela procura inicialmente estar fora – junto 

dos recursos; fontes de energia, matérias-primas e mão de obra pouco onerosa –, 

mas porque o seu “sistema” prescinde da cidade – a cidade consolidada, a cidade 

antiga – mas apenas requer seus fragmentos: o capital e o mercado. A invasão da 
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industrialização, dominando e homogeneizando os modos e as relações de 

produção em todo o território, carrega no seu bojo essa pretensão: reduzir a 

realidade urbana às relações de mercado, de mera troca. Ou seja, a industrialização 

tende a dissolver a cidade, a eliminar a ideia de totalidade, ao apagar as 

significações, a representatividade, a hierarquia dos espaços – a produção urbana. 

Aquilo que, potencialmente, se poderia projetar como inexorável domínio da 

realidade, pelo menos a urbanizada, e urbanizável – a industrialização –, confronta-

se, todavia, na análise de Lefebvre, com suas contradições. 

A cidade industrial (em geral cidade informe, uma aglomeração 
parcamente urbana, um conglomerado, uma “conurbação”, como 
Ruhr) precede e anuncia a zona crítica. [...] O crescimento da 
produção industrial superpõe-se ao crescimento das trocas 
comerciais e as multiplica. Esse crescimento vai do escambo ao 
mercado mundial, da troca simples entre dois indivíduos até à troca 
de produtos, das obras, dos pensamentos, dos seres humanos. A 
compra e a venda, a mercadoria e o mercado, o dinheiro e o capital, 
parecem varrer os obstáculos. No curso dessa generalização, por 
sua vez, a consequência desse processo – a saber: a realidade 
urbana – torna-se causa e razão. O induzido torna-se dominante 
(indutor). A problemática urbana impõe-se à escala mundial. [...] A 
realidade urbana modifica as relações de produção, sem, aliás, ser 
suficiente para transformá-las. Ela torna-se força produtiva, como a 
ciência. O espaço e a política do espaço “exprimem” as relações 
sociais, mas reagem sobre elas. Bem entendido, se há uma 
realidade urbana que se afirma e se confirma como dominante, isso 
só se dá através da problemática urbana. Que fazer? Como construir 
cidades ou “alguma coisa” que suceda ao que outrora foi a Cidade? 
Como pensar o fenômeno urbano? Como formular, classificar, 
hierarquizar, para resolvê-las, as inumeráveis questões que ele 
coloca e que dificilmente passam, não sem múltiplas resistências, ao 
primeiro plano? (LEFEBVRE, 1999:26-27) 

 

Quando, hoje, nos referimos ao urbanismo, ainda que se lhe possa associar a 

noção de planejamento – planejamento urbano – já pouco tem de proposta, de 

projeto, e, portanto, de cidade, e conota-se, frequentemente, com a ideia de 

problema – problemática urbana – que se associa à emergência da “zona crítica” – o 

momento e a circunstância do rescaldo da cidade industrial, ou, se quisermos, da 

sua consolidação como questão social, senão civilizacional (dada a sua extensão e 

intensidade). Assim, o Urbanismo, na sua fase de conformação como ciência, 

apresenta-se, tal como a Sociologia, e talvez como sua consequência , como uma, 

mais uma, tentativa parcelar de compreender o real – a realidade urbana – 

agregando uma dimensão propositiva, corretora, ou alternativa, dos processos, 
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explorando as contradições da industrialização e dos espaços urbanos gerados ou 

transformados, resgatando práticas resilientes que indiciam potencial capacidade de 

restituição do espaço urbanizado à cidade. 

Existe, portanto, nexo entre a crise da cidade – a cidade industrial –, entre as 

contradições imanentes, e também as geradas, e a conformação de uma abordagem 

estruturada, científica, que busca, não apenas compreender aqueles processos de 

“implosão-explosão”12 da cidade, mas, sobretudo, formular propostas, percursos 

metodológicos e conceituais alternativos, e soluções de inversão da situação. 

Importa, portanto, compreender que cidade industrial era essa que suscitou 

preocupação e debate, e requeria um estudo especializado. 

Estamos em face de um processo com dois aspectos – a industrialização e a 

urbanização – que, em um primeiro momento, se definem como causa e efeito; com 

a consolidação de ambos tendem a confundir-se na sua primazia determinante dos 

fenômenos e das manifestações socioespaciais. Se é constatável que a 

industrialização, na sua fase de implantação, prescinde da cidade, gerando 

aglomerações periféricas dispersas no território em função das vantagens 

estratégicas de captação de recursos e de redes de escoamento da produção, 

quando se aproxima da cidade antiga – o seu mercado privilegiado – rompe, não 

apenas a estrutura morfológica, mas, também, com o regime de uso do solo, e, 

sobretudo, com as formas de organização e de relação social. 

Mais relevante que as transformações morfológicas e tipológicas que ocorrem 

naquele período, entendemos como decisivo para a mudança de cenário as 

alterações nos modos como os sujeitos relacionam-se, organizam-se, e como 

estruturam o seu espaço social, ainda que sejam inseparáveis enquanto processo e 

enquanto realidade. 

Isso porque as intervenções urbanas operadas entre os séculos XVIII e XIX, 

nas cidades da cultura ocidental, tendem a iludir o olhar; ao apresentarem-se como 

                                                           
12 “A sociedade urbana se anuncia muito tempo depois que a sociedade no seu conjunto balançou 
para o lado do urbano (da dominação urbana). Vem então o período em que a cidade em expansão 
prolifera, produto das periferias distantes (subúrbios), invade os campos. Paradoxalmente, nesse 
período em que a cidade se estende desmesuradamente, a forma (morfologia prático-sensível ou 
material, forma de vida urbana) da cidade tradicional explode em pedaços. O processo duplo 
(industrialização-urbanização) produz o duplo movimento: explosão-implosão, condensação-
dispersão (estouro) já mencionado. É portanto ao redor desse ponto crítico que se situa a 
problemática atual da cidade e da realidade urbana (do urbano)”. (LEFEBVRE, 2001:72) 
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cenário da representação burguesa, muitas das imagens produzidas, e em muitos 

casos apenas de imagens se tratava, encobrem estratégias de dominação de 

classe, os processos de mudança no uso do solo urbano, e do território envolvente 

das cidades. 

A Paris descrita por Lefebvre – aquela que o autor relê a partir de outras 

leituras contemporâneas – ilustra as contradições das iniciativas burguesas no que 

se refere ao uso e significado da cidade. 

Assim se entrevê, através dos problemas distintos e do conjunto 
problemático, a crise da cidade. Crise teórica e prática. Na teoria, o 
conceito da cidade (da realidade urbana) compõe-se de fatos, de 
representações e de imagens emprestadas à cidade antiga (pré-
industrial, pré-capitalista) mas em curso de transformação e nova 
elaboração. Na prática, o núcleo urbano (parte essencial da imagem 
e do conceito da cidade) está rachando, e no entanto consegue se 
manter; transbordando, frequentemente deteriorado, às vezes 
apodrecendo, o núcleo urbano não desaparece. Se alguém proclama 
seu fim e sua reabsorção no tecido, isto constitui um postulado e 
uma afirmação sem provas. O núcleo urbano não cedeu seu lugar a 
uma “realidade” nova e bem definida, tal como a aldeia deixou a 
cidade nascer. E, no entanto, seu reinado parece acabar. A menos 
que se afirme mais fortemente, ainda, como centro de poder... 
Mostramos até agora o assalto da cidade pela industrialização e 
pintamos um quadro dramático desse processo, considerado 
globalmente. Esta tentativa de análise poderia permitir acreditar que 
se trata de um processo natural, sem intenções, sem vontades. Ora, 
existe de fato alguma coisa assim, mas uma tal visão estaria 
truncada. Num tal processo intervêm ativamente, voluntariamente, 
classes ou frações de classes dirigentes, que possuem o capital (os 
meios de produção) e que geram não apenas o emprego econômico 
do capital e os investimentos produtivos, como também a sociedade 
inteira, com o emprego de uma parte das riquezas produzidas na 
“cultura”, na arte, no conhecimento, na ideologia. Ao lado, ou antes, 
diante dos grupos sociais dominantes (classes e frações de classes), 
existe a classe operária: o proletariado, ele mesmo dividido em 
camadas, em grupos parciais, em tendências diversas, segundo os 
ramos da indústria, as tradições locais e nacionais. A situação na 
metade do século XIX, em Paris, foi mais ou menos a seguinte. A 
burguesia dirigente, classe não homogênea, conquistou a capital 
com uma dura luta. Disso é testemunha, ainda hoje, de modo 
sensível o Marais: bairro aristocrático antes da Revolução (apesar da 
tendência da capital e das pessoas ricas para derivar para o oeste), 
bairro de jardins e de hotéis particulares. O Terceiro Estado13, em 
algumas dezenas de anos, durante o período balzaquiano, apodera-
se dele: desaparece um certo número de magníficos hotéis; outros 

                                                           
13 O Terceiro Estado compõe com o Primeiro Estado (a nobreza) e com o Segundo Estado (o clero), a 
hierarquia das representações sociais e políticas da monarquia francesa. Tal como na maioria das 
estruturas de representação política das monarquias ocidentais, em Portugal esta era composta pela 
Nobreza, o Clero e o Povo, sendo este constituído, com direitos reconhecidos, por artesãos, 
comerciantes e moradores dos burgos. 
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são ocupados por oficinas e pequenas lojas; casas de aluguel, lojas 
e depósitos, entrepostos, empresas substituem parques e jardins. A 
feiura burguesa, a aspereza em relação ao ganho, visível e legível, 
nas ruas instalam-se no lugar da beleza um pouco fria e do luxo 
aristocrático. Nos muros do Marais lê-se a luta de classes, o ódio 
entre as classes, a mesquinharia vitoriosa. Impossível tornar mais 
perceptível este paradoxo da história, que em parte escapa a Marx. A 
burguesia “progressista” que toma a seu cargo o crescimento 
econômico, dotada de instrumentos ideológicos adequados a esse 
crescimento racional, que caminha na direção da democracia e que 
substitui a opressão pela exploração, esta classe enquanto tal não 
mais cria; substitui a obra pelo produto. Aqueles que guardam o 
sentido da obra, inclusive os romancistas e os pintores, se 
consideram e se sentem “não burgueses”. Quanto aos opressores, 
aos senhores das sociedades anteriores à democracia burguesa – 
príncipes, reis, senhores, imperadores – estes tiveram o sentido e o 
gosto da obra, em particular no setor arquitetônico e urbanístico. 
Com efeito, a obra depende mãos do valor de uso do que do valor de 
troca. Depois de 1848, solidamente assentada sobre a cidade 
(Paris), a burguesia francesa possui aí os meios de ação, bancos do 
estado, e não apenas residências. Ora, ela se vê cercada pela classe 
operária. Os camponeses afluem, instalam-se ao redor das 
“barreiras”, das portas, na periferia imediata. Antigos operários (nas 
profissões artesanais) e novos proletários penetram até o próprio 
âmago da cidade; moram em pardieiros mas também em casas 
alugadas onde pessoas abastadas ocupam os andares inferiores e 
operários, os andares superiores. Nessa “desordem”, os operários 
ameaçam os novos ricos, perigo que se torna evidente nas jornadas 
de junho de 1848 e que a Comuna confirmará. Elabora-se então uma 
estratégia de classe que visa ao remanejamento da cidade, sem 
relação com sua realidade, com sua vida própria. É entre 1848 e 
Haussmann que vida de Paris atinge sua maior intensidade: não a 
“vida parisiense”, mas a vida urbana da capital. Ela entra então para 
a literatura, para a poesia, com uma potência e dimensões 
gigantescas. Mais tarde isso acabará. A vida urbana pressupõe 
encontros, confrontos das diferenças, conhecimentos e 
reconhecimentos recíprocos (inclusive no confronto ideológico e 
político) dos modos de viver, dos “padrões” que coexistem na 
Cidade. (LEFEBVRE, 2001:13-15) 

 

Ainda que estruturada segundo lógica analítica crítica, a narrativa de Lefebvre 

pouco difere das descrições de Victor Hugo e Balzac sobre Paris, ou de Charles 

Dickens sobre Londres, onde, de forma trágica e hiper-realista, são denunciadas as 

contradições do processo de industrialização, seus impactos na vivência nas 

cidades, e, sobretudo, os paradoxos latentes nos valores sociais que comprometem 

o projeto humanista colocado, precisamente, pela burguesia quando combatia a 

opressão dos antigos regimes autoritários e absolutistas. 
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O paradoxo acentua-se quando se constata que a mesma classe, a 

burguesia, que tanto reivindicou pela ordem democrática no uso da cidade, 

invadindo os antigos bairros aristocráticos e ali instalando suas atividades 

comerciais e financeiras, propiciando, também, o assentamento de grupos de 

assalariados, vem, mais tarde, promover estratégia de “limpeza” das áreas centrais, 

transferindo, por vezes de forma violenta, a classe operária para os arrabaldes, sob 

o pretexto da modernização da cidade, adequando-a aos novos requisitos da 

habitação, da circulação, dos transportes, do uso dos espaços e equipamentos 

públicos, configurando, assim, uma imagem compatível com os valores 

civilizacionais e o novo modo de vida desenhado pela ordem burguesa. 

Desse modo de vida, de requintados detalhes de comportamento, dos hábitos 

e gostos, mas também da aparência nas roupagens éticas e morais que disfarçam a 

incompletude do processo – a carência de educação, de conhecimento e valores 

estruturados e sedimentados, enfim, de “cultura” dos novos protagonistas sociais – 

que se manifesta em práticas sórdidas e pouco humanistas, nos fala Eça de 

Queirós, descrevendo episódios de Lisboa e Paris, mas, também, Lima Barreto 

quando se refere ao cotidiano do Rio de Janeiro. 

É visível que a cidade industrial não resulta de uma estratégia conduzida por 

uma classe homogênea, nem na sua composição nem nos seus interesses, mesmo 

considerando a sua ação em um mesmo território. Curiosamente, essa aparente 

divergência, ou inconsistência de classe, resulta na globalização de um modelo, de 

um modo de fazer, de estar e de gerir a cidade. Formalmente, enquanto proposta de 

desenho urbano, a Paris do Barão de Haussmann, a Rio de Janeiro de Pereira 

Passos, o Porto de Parker e Marques da Silva, não eram muito diversas, tal como 

não eram distintas as rupturas instaladas no tecido social, motivadas pelo 

esventramento dos centros, e que mudaram as relações sociais sedimentadas, 

isolando os grupos e colocando-os sob domínio das novas forças gestoras do 

território. 

Tal como refere Lefebvre: 

[...] A finalidade estratégica devia ser atingida por uma manobra 
muito mais ampla, de resultados ainda mais importantes. Na 
segunda metade do século [XIX], pessoas influentes, isto é, ricas ou 
poderosas ou duas coisas ao mesmo tempo, ora ideólogos (Le Play) 
de concepções muito marcadas pelas religiões (católica ou 
protestante), ora homens políticos avisados (pertencentes ao centro-
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direita) e que aliás não constituem um grupo unívoco e coerente, em 
suma alguns notáveis descobrem uma nova noção. A III República 
assegurará o destino dessa noção, isto é, a sua realização prática. 
Concebem o habitat. Até então, “habitar” era participar de uma vida 
social, de uma comunidade, aldeia ou cidade. A vida urbana detinha, 
entre outras, essa qualidade, esse atributo. Ela deixava habitar, 
permitia que os citadinos-cidadãos habitassem [...] No fim do século 
XIX, os Notáveis isolam em função, separam-na do conjunto 
altamente complexo que era e que continua a ser a Cidade a fim de 
projetá-la na prática, não sem manifestar e significar assim a 
sociedade para a qual fornecem uma ideologia e uma prática. Os 
subúrbios, sem dúvida, foram criados sob a pressão das 
circunstâncias a fim de responder ao impulso cego (ainda que 
motivado e orientado) da industrialização, responder à chegada 
maciça dos camponeses levados para centros urbanos pelo “êxodo 
rural”. Nem por isso deixou de ser orientado por uma estratégia. 
Estratégia de classe típica significa uma sequencia de atos 
coordenados, planificados, com um único objetivo? Não. O caráter de 
classe aparece tanto mais profundo quanto diversas ações 
coordenadas, centradas sobre objetivos diversos, convergiram no 
entanto para um resultado final. Evidente que todos esses Notáveis 
não se propunham abrir caminho para a especulação; alguns deles, 
homens de boa vontade, filantropos, humanistas, parecem mesmo 
desejar o contrário. Nem por isso deixaram de estender em torno da 
Cidade a mobilização da riqueza da terra, a entrada do solo e do 
alojamento, sem restrição, para a troca e valor da troca [...] Não se 
propunham desmoralizar a classe operária mas sim, pelo contrário, 
moralizá-la. Consideravam como benéfico colocar os operários 
(indivíduos e famílias) numa hierarquia bem distinta daquela que 
impera na empresa, daquela das propriedades e dos proprietários, 
das casas e dos bairros. Queriam atribuir-lhes uma outra função, 
uma outra condição, outros papéis, que não aqueles ligados à 
condição de produtores assalariados. Pretendiam conceder-lhes 
assim uma vida quotidiana melhor que a do trabalho. Assim, 
imaginaram, com o habitat, a ascensão à propriedade. Operação 
notavelmente bem-sucedida (ainda que suas consequências políticas 
nem sempre tenham sido aquelas com as quais os promotores 
contavam). O fato é que sempre se atingiu um resultado, previsto ou 
imprevisto, consciente ou inconsciente. A sociedade se orienta 
ideológica e praticamente na direção de outros problemas que não 
aqueles da produção. A consciência social vai deixar pouco a pouco 
de se referir à produção para se centralizar em torno da 
quotidianeidade, do consumo. (LEFEBVRE, 2001:16-17) 

 

O inesperado do processo de mudança que envolve a cidade industrial, fruto 

das contradições instaladas no seio da estratégia burguesa, é o êxodo generalizado 

da classe, já no limiar do século XX, para além das cinturas periurbanas dos bairros 

operários, invadindo alguns deles, abandonando os centros, ou melhor, deixando-os 

disponíveis para o retorno dos grupos populares. Trata-se de fluxos de 

deslocamentos e de reorganização do tecido socioespacial que, não sendo 
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simultâneo em todas as grandes cidades, irá globalizar-se e consolidar-se como 

processo até o final dos anos de 1970. 

É, portanto, aquela cidade industrial que vai de Victor Hugo a Lima Barreto, 

que instiga os primeiros cientistas sociais à reflexão, ao debate e à formulação de 

conceitos e metodologias de análise, que permitem compreender a sequência de 

transformações na organização das relações sociais, de poder e de classe, mesmo 

que o espaço urbano não se constitua, necessariamente, como objeto específico de 

estudo. 

Ainda que tenham ocorrido na Inglaterra os primeiros impactos nas cidades 

em razão da mudança nos processos de produção agrícola e da consolidação dos 

modos de produção industrial, com o inerente êxodo das populações do campo, 

tanto para as cidades existentes como para as aglomerações em torno das 

concentrações de unidades industriais periféricas, é na França, nomeadamente em 

Paris, que se condensam e extremam, em curto espaço de tempo, as mudanças e 

as reorganizações sucessivas da ordem política e social. 

No entanto, não sai da reflexão dos denominados fundadores franceses da 

Sociologia, Comte, Le Play e Durkheim, o registro dos detalhes dessas 

movimentações na sociedade. O alinhamento da ciência francesa, naquele período, 

esteve mais ligado à ordem dominante, tentando explicar o funcionamento das 

relações entre sujeitos e entre eles e as instituições, no sentido de justificar a 

necessidade de uma “ordem”, em face do caos, ou desequilíbrio, aparentemente 

instituído pela “desordem”, ou livre arbítrio dos sujeitos, mas sem assumir a 

existência efetiva de “anomia” social. A motivação para conformar uma ciência, uma 

ciência social, decorre da busca de legitimação de métodos e conceitos orientados 

ao controle social, à sustentação de um sistema positivo que fixa regras de 

comportamento adequadas e pactuadas para o “bom funcionamento” da sociedade, 

e, portanto, classificando as restantes condutas como desviantes e anômalas, fora 

da ordem e das representações sociais estabelecidas, e, assim, passíveis de serem 

reprimidas em nome do bem comum14. 

                                                           
14 Sobre a “situação” social que justifica repensar a sua organização, Émile Durkheim, no prefácio à 
segunda edição Da Divisão do Trabalho Social, expressa: “Seria, assim, preenchida a grave lacuna 
que assinalamos adiante na estrutura das sociedades europeias, da nossa em particular. Veremos, 
de fato, como, à medida que avançamos na história, a organização que tem por base agrupamentos 
territoriais (aldeia ou cidade, distrito, província, etc.) vão desaparecendo cada vez mais. Sem dúvida, 
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Essa estratégia determinista de olhar o social a partir da sua hipotética 

organização, e não a partir das efetivas manifestações expressas nos 

comportamentos dos sujeitos, ignora, portanto, os acontecimentos da cidade como 

matéria empírica: certamente que por serem mais intensos e condensarem o 

conjunto de manifestações sociais simultaneamente influentes e contraditórias, não 

importa considerá-las como substância explícita para o delineamento do novo 

projeto civilizacional15. 

                                                                                                                                                                                     
cada um de nós pertence a uma comuna, a um departamento, mas os vínculos que nos ligam a eles 
se tornam cada dia mais frágeis e mais frouxos. Essas divisões geográficas são, em sua maioria, 
artificiais e já não despertam em nós sentimentos profundos.O espírito provinciano desapareceu 
irremediavelmente; o patriotismo de paróquia tornou-se arcaísmo que não se pode restaurar à 
vontade. Os negócios municipais ou departamentais já não nos sensibilizam e nos apaixonam, senão 
na medida em que coincidem com os nossos negócios profissionais. Nossa atividade se estende 
muito além desses grupos demasiado estreitos para ela e, por outro lado, boa parte do que sucede 
neles nos deixa indiferentes. Produz-se, assim, como que um declínio espontâneo da velha estrutura 
social. Ora, não é possível que essa organização interna desapareça sem que nada a substitua. Uma 
sociedade composta de uma poeira infinita de indivíduos desorganizados, que um Estado 
hipertrofiado se esforça por encerrar e reter, constitui uma verdadeira monstruosidade sociológica [...] 
Uma nação só se pode manter-se, entre o Estado e os particulares, se intercalar toda uma espécie de 
grupos secundários bastante próximos dos indivíduos para atraí-los fortemente em sua esfera de 
ação e arrastá-los, assim, na torrente geral da vida social”. (DURKHEIM, 1999:36-37) 

15 Durkheim, a propósito da explicação dos “fatos sociais”, expressa: “A associação não é, como se 
acreditou algumas vezes, um fenômeno por si mesmo estéril, que consiste simplesmente em colocar 
em relações exteriores fatos realizados e propriedades constituídas. Não é ela, ao contrário, a fonte 
de todas as novidades que se produziram sucessivamente no decurso da evolução geral das coisas? 
Que diferenças existem entre os organismos inferiores e os demais, entre o ser vivo organizado e o 
simples plastídio, entre as moléculas inorgânicas que o compõem, senão diferenças de associação? 
Todos esses seres, em última análise, decompõem-se em elementos da mesma natureza; mas esses 
elementos são, aqui, justapostos, ali, associados; aqui, associados de uma maneira, ali, de outra. É 
lícito inclusive perguntar se essa lei não penetra até ao mundo mineral, e se as diferenças que 
separam os corpos inorganizados não têm a mesma origem. Em virtude desse princípio, a sociedade 
não é uma simples soma de indivíduos, mas o sistema formado pela associação deles representa 
uma realidade específica que tem seus caracteres próprios. Certamente, nada de coletivo pode se 
produzir se consciências particulares não são dadas; mas essa condição necessária não é suficiente. 
É preciso também que essas consciências sejam associadas, combinadas, e combinadas de certa 
maneira; é dessa combinação que resulta a vida social e, por conseguinte, é essa combinação que a 
explica. Ao se agregarem, ao se penetrarem, ao se fundirem, as almas individuais dão origem a um 
ser, psíquico se quiserem, mas que constitui uma individualidade psíquica de um gênero novo. 
Portanto, é na natureza dessa individualidade, não das unidades componentes, que se devem buscar 
as causas próximas e determinantes dos fatos que nela se produzem. O grupo pensa, sente e age de 
maneira diferente do que fariam seus membros, se tivessem isolados. Assim, se partirmos desses 
últimos, nada podemos compreender do que se passa no grupo. Em uma palavra, há entre a 
psicologia e a sociologia a mesma solução de continuidade que entre a biologia e as ciências físico-
químicas. Em consequência, toda a vez que um fenômeno social é diretamente explicado por um 
fenômeno psíquico, pode-se ter a certeza de que a explicação é falsa”. (DURKHEIM, 2007:105-106) 
No âmbito da proposta metodológica para o estudo desses “fatos sociais”, Durkheim acrescenta: “[...] 
ninguém contesta a possibilidade das ciências físicas e naturais. Reclamamos o mesmo para a nossa 
ciência [...] Mas do fato de nos propormos, antes de mais nada, a estudar a realidade não resulta que 
renunciemos a melhorá-la [...] Se separamos com cuidados os problemas teóricos dos problemas 
práticos, não é por desprezar estes últimos; ao contrário, é para nos colocarmos em condições de 
resolvê-los [...] Para regular nossas relações com os homens, não é necessário recorrer a outros 
meios além dos que servem para regular nossas relações com as coisas; a reflexão, metodicamente 
empregada, basta num caso e noutro. O que reconcilia a ciência com a moral é a ciência da moral; 
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Entretanto, seria redutor deduzir, dos estudos realizados e das teorias 

formuladas a respeito da “organização social”, a ideia de que a cidade não estava 

presente nas reflexões dos pensadores franceses. No entanto, é menos arriscado 

constatar que existe certa tradição de postura nas abordagens aos processos e aos 

fenômenos – sociais, econômicos e territoriais – que envolvem a problemática da 

cidade industrial, que se caracteriza tanto pela racionalidade quanto pela utopia. Ou 

seja, existe, quase de modo sistemático, pelo menos até os anos de 1940, 

associado ao método analítico inspirado nas ciências naturais, de compreender a 

realidade social, um projeto, uma ordem ideal, que tanto se aplica à organização 

social como ao seu espaço; uma nova ordem. 

Uma sequência de protagonistas, de Comte a Le Corbusier, passando por 

Haussmann, Fourrier e Durkheim, dão corpo à ideia de que, subjacente aos diversos 

recortes temáticos e disciplinares a que cada um se ateve, existe um sentido de 

função, de norma e ordem – um sentido ordenador da realidade – que orienta uma 

proposta, mais ou menos explícita. Em outros termos, em cada uma das 

aproximações daqueles autores à realidade, existe uma estrutura lógica de relações 

predeterminadas – entre sujeitos, grupos e instituições – que formam a ordem 

projetada, um ideal de organização onde estão definidos os papéis, as funções, as 

condutas, bem como os mecanismos que lhes dão forma e sentido. 

Os boulevards parisienses de Haussmann, o falanstério de Fourier, a ville 

radieuse e o Plano para Chandigarh (Punjab) de Le Corbusier, tal como Rio de 

Janeiro de Pereira Passos ou a Brasília de Lúcio Costa, não são apenas desenho ou 

forma de cidade, são propostas de ordenamento social; projetos civilizatórios que 

estabelecem uma ordem, configuram comportamentos e sistemas de relação 

socioespacial. Todavia, esses modelos não operam sobre o real, tentando resolver 

os problemas existentes fomentados pela cidade industrial; eles constituem uma 

alternativa e, portanto, ou são novas cidades, ou sobrepõem-se, rompendo, às 

antigas. 

                                                                                                                                                                                     
pois, ao mesmo tempo que nos ensina a respeitar a realidade moral, ela nos fornece os meios de 
melhorá-la [...] No entanto, os fenômenos sociais são coisas e devem ser tratados como coisas [...] è 
preciso portanto considerar os fenômenos sociais em si mesmos, separados dos sujeitos conscientes 
que os concebem; é preciso estudá-los de fora, como coisas exteriores, pois é nessas qualidade que 
eles se apresentam a nós. (DURKHEIM, 2007:28) 
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Trata-se, então, de uma aproximação metodológica e conceitual que não 

considera a complexidade da realidade existente como objeto concreto, como ordem 

passível de ser incorporada, e, assim, rejeita-a como componente relevante da 

equação. A nova ordem, aquilo que deve ser, pressupõe outra engrenagem – não a 

mecânica da diversidade, do inesperado, mas, antes, a orgânica da 

interdependência – onde as partes, à semelhança de um organismo, desempenham 

tarefas específicas no âmbito de uma totalidade mais complexa, e, portanto, devem 

adquirir a “consciência” da sua contribuição vital para a sobrevivência do coletivo. Se 

isso vale para a organização social de Durkheim, onde essa estrutura de valores e 

significados é exterior ao indivíduo e imposta de modo coercivo, vale também para a 

organização comunitária do falanstério de Fourier e para a cidade modernista de Le 

Corbusier. 

Nessa perspectiva, a narrativa sobre a cidade é a da nova cidade, aquela da 

modernidade, do projeto burguês; e, portanto, a outra cidade, a dos problemas, não 

se constitui como objeto de reflexão sociológica e urbanística. 

A aparente inexistência de reflexão sobre os processos socioespaciais da 

cidade existente, não sendo absoluta, conduz-nos à questão metodológica. Aquelas 

ciências nascentes – a Sociologia e o Urbanismo – adotaram, por meio daqueles 

pensadores franceses, estreita vinculação aos princípios das ciências naturais, 

buscando não só legitimar-se no reconhecimento que aquelas vinham adquirindo, 

mas inserindo-se na estratégia da ordem dominante de formular a ordem social 

fundada em certezas – aquelas que as ciências garantiam. 

Trata-se de racionalidade expressa por noção de causalidade dos processos, 

a partir da noção de controle dos efeitos. A lógica de interpretação do real 

apresenta-se, assim, por exclusões de eventos não inseridos em regularidades 

compreensíveis, sendo que o seu reordenamento impõe-se como imperativo para a 

sobrevivência de certa forma de organização social. Daí que o controle social tenda, 

naquelas teorias sociológicas e urbanísticas, a diluir-se entre fundamentos, 

princípios e regras, escamoteando a caráter coercivo de conformação da sociedade 

imposto pela ordem dominante na configuração da “consciência coletiva”. As 

funções propostas para uma cidade mais organizada e harmoniosa, tal como as 

condutas dos indivíduos, fixam-se de acordo com um padrão previsível, uma lógica 

de vida e de visão de mundo pautada pelo momento presente e futuro, em uma 
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perspectiva de evolução e progresso que agrega um imaginário de limpeza, luz e 

tecnologia. 

A esse posicionamento a-histórico dos processos sociais contrapõe-se, 

durante o mesmo período, a reflexão desenvolvida por pensadores alemães, como 

Georg Simmel, Max Weber e Walter Benjamin, que, não se centrando na questão 

urbana, não deixam, todavia, de considerar a cidade no âmbito das transformações 

sociais que decorrem da consolidação do sistema capitalista. Ao contrário dos 

pensadores franceses, a sua análise reveste-se de componente histórica decisiva 

para a compreensão das condições materiais dos grupos e do meio que determinam 

as condutas dos sujeitos, bem como o sentido que eles atribuem à sua ação. Nesse 

sentido, importava-lhes, antes de mais, compreender os mecanismos de relação 

entre sujeitos, grupos sociais e instituições, não pelas regularidades, mas pelas 

individualidades ou dispersões, tendo como objeto de estudo os valores e as 

representações simbólicas estabelecidas no contexto daquelas relações. 

A cidade surge, nas suas narrativas, tanto como reflexo, como campo de 

demonstração de teorias e métodos compreensivos, não se autonomizando como 

objeto de estudo, mas adquirindo o caráter de fenômeno sobre o qual irá incidir 

metodologia analítica orientada ao entendimento de distintos regimes de 

sociabilidade. Importava compreender em que medida o conjunto de “estímulos” 

externos – as condições políticas, econômicas, sociais e ambientais – condicionam a 

ação do sujeito, e como ele orienta o sentido da sua ação em face da assimilação e 

interpretação dessas influências de acordo com os valores e as representações 

individuais e coletivas. 

Portanto, o sujeito não é apenas um efeito da organização, da ordem, ele é 

um agente que participa na sua configuração, e não, necessariamente, de acordo 

com um padrão comportamental previamente fixado. Esse olhar sobre a realidade, 

sob um viés marcado pela possibilidade da diversidade de sentidos e de condutas, 

decorre, essencialmente, de abordagem multidisciplinar, em que o processo 

histórico é relevante na formulação do método analítico, mas onde outras disciplinas 

– a economia, a política, a psicologia – desenham os recortes dos estudos 

produzidos sobre uma realidade que se reconhece, então, como complexa, mas de 

cuja totalidade se tem noção da limitação de seu efetivo conhecimento ou explicação 

total. 
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Se, para aqueles pensadores alemães, a questão da cidade ainda é episódica 

no âmbito da sua ampla reflexão sobre a organização e as práticas da sociedade, é, 

no entanto, decisiva como abertura aos estudos da sociologia urbana, não apenas a 

partir da sempre referenciada pesquisa sobre a “tipologia das cidades”, ensaiada por 

Weber, mas para a ampliação do universo de questões relativas às mudanças das 

relações sociais fomentadas pela cidade no cenário da emergência do capitalismo e 

da industrialização. 

No entanto, essas breves incursões sobre a questão da cidade tiveram 

repercussões diversas e defasadas no tempo. Em muitos momentos, tanto no 

campo do Urbanismo como da Sociologia, o ensaio de Weber era conhecido como 

um exercício de classificação e tipificação de cidades segundo uma matriz que 

conjugava a análise histórica com as funções “típicas” da cidade. Nessa perspectiva, 

a estruturação de dados, muitas vezes interpretada como abordagem racionalista ou 

funcionalista, não divergia, aparentemente, da lógica formal positivista, ou da 

vocação funcional das organizações. Trata-se, todavia, de equívoco interpretativo 

em relação ao conjunto de reflexões desenvolvido por Weber, originado pela tardia 

organização da sua obra. Só com reunião de seus estudos em Economia e 

Sociedade foi possível posicionar o ensaio A Cidade (então inserida com a 

designação de Tipologia das Cidades) não como obra autônoma, ou temática, mas 

como recurso metodológico e conceitual para compreender as formas de 

organização social. 

Habitualmente associado à formulação da noção de “dominação legítima”16, a 

referência de apenas uma vez em sua obra à noção de “dominação ilegítima” 

                                                           
16 Em Weber, captar a permanência das relações sociais é fundamental para poder explicar a ação 
social. A formulação do conceito de “ordem”, na sua análise, constitui um passo importante para 
poder estruturar esta explicação:”Toda ação, especialmente a ação social e, por sua vez, 
particularmente a relação social pode ser orientada, pelo lado dos participantes, pela representação 
da existência de uma ordem legítima. A probabilidade de que isto ocorra de fato chamamos “vigência” 
da ordem em questão”. (WEBER, 1994:19) A noção de ordem pode ser entendida como noção de um 
todo, com sentido e significado, constituído por indivíduos. A noção de ordem supõe que: “[...] as 
expectativas de um determinado comportamento por parte de outras pessoas, tratando-se de um agir 
subjetivamente racional, pode também se basear no fato de alguém esperar um agir subjetivamente 
racional destas pessoas, e, portanto, poder calcular, de antemão, com diversos graus de 
probabilidade, as suas possibilidades reais”. (WEBER, 1992:324) Assim, o conceito de ordem não 
será tanto a ideia de mandato imperativo, mas, antes, a organização de um conjunto que representa 
relações entre as partes e o todo, no âmbito das atividades humanas [...] A validade de uma ordem, 
na perspectiva de Weber, que repousa, apenas, no costume ou em uma situação de interesses 
assume uma extrema fragilidade. Existe, entretanto, uma componente que permite reforçar e manter 
a existência de uma ordem: o prestígio da “legitimidade”. A legitimidade constitui um dos elementos 
referenciais da rede conceitual e argumentativa da sociologia de Weber. Com ela permite-se 
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associada ao estudo das cidades, recoloca o sentido da reflexão de Weber. Por um 

lado, desconstrói o preconceito da vinculação da lógica argumentativa de Weber às 

                                                                                                                                                                                     
distinguir com clareza a noção de ordem e dos mandatos. Não se poderá falar de ordem que seja 
meramente imposta e que não aspire à sua legitimidade – a pretensão de legitimidade torna-se 
constitutiva da ordem. Assim, o conceito de ordem pode ser analisado sem perder de vista a sua 
referência ao modelo de motivação – a importância da legitimidade atribuída pelos indivíduos é 
garantia da vigência e perenidade do ordenamento social. [...] Assim as referências às categorias 
desenvolvidas por Weber a partir do conceito de ordem são: o vínculo associativo ou integrador, o 
grau de fechamento do grupo e a hierarquia dentro desse grupo. Por sua vez, o conceito de 
hierarquia integra a relação de estrutura imperativa – e é aqui que Weber introduz o conceito de 
“dominação”, como conceito acabado ou tipo-ideal: “Dominação é a probabilidade de encontrar 
obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis; disciplina 
é a probabilidade de encontrar obediência pronta, automática e esquemática a uma ordem, entre uma 
pluralidade indicável de pessoas, em virtude de atividades treinadas”. (WEBER, 1994:33) O conceito 
de dominação é muito mais preciso que o conceito de poder, o qual Weber considera como 
sociologicamente amorfo. Falar de dominação supõe pensar no exercício de um mandato que 
obtenha obediência, quer seja detido por uma pessoa ou pela existência de um quadro administrativo. 
Desse modo, se em uma associação de dominação se fala em determinado âmbito geográfico com a 
garantia do uso da força o que temos, segundo Weber, é uma “associação política”. Assim, este 
último estágio de desenvolvimento da ordem é alcançado quando esta apresenta a possibilidade de 
utilização da força física. Weber sustenta que ao agregar aos conceitos anteriormente referidos a 
ameaça do legítimo uso da força física, chegamos à definição de “Estado”. Esta segunda abordagem 
permite-nos uma aproximação aos conceitos de Weber para dar conta da trama da ação social – a 
formulação de relação social, a distinção entre ordem e ordem imposta e a partir desta as noções de 
dominação e de Estado [...] importa, ainda, referir outros conceitos que permitam entrelaçar as 
primeiras aproximações, entre os quais a “crença”, a “legitimidade” e a “representação”. Retomando a 
noção de ordem, recordemos que, em Weber, não se poderá falar em ordem que seja meramente 
imposta e que não aspire à legitimidade – a pretensão de legitimidade é constitutiva da ordem: “A 
legitimidade de uma ordem pode ser garantida: I. De maneira puramente interior – e, neste caso; 1. 
puramente afetiva, pela entrega sentimental; 2. racional em relação a valores, pela crença na sua 
validade absoluta como expressão de valores últimos e obrigatórios que, por sua vez, geram deveres 
(morais, estéticos, ou de qualquer outro tipo); 3. religiosa, pela crença ou convicção de que da sua 
observação depende a obtenção de bens de salvação; II. Também (e unicamente) pela expectativa 
de determinadas consequências externas, ou seja, por uma situação de interesses, mas por 
expectativas de um determinado tipo”. (WEBER, 1992:425) O que se observa aqui são os 
paralelismos estabelecidos entre os modos de ação e a tipologia de legitimidade proposta. Em 
Weber, ao falar-se de ordem deve-se falar de legitimidade, e ao falar-se de legitimidade deve-se falar-
se de motivos. As expressões ganham coerência a partir do modelo de motivação; ou seja, dentro de 
um marco conceitual da ação significativa. Assim, a temática da legitimidade está associada ao 
problema da ordem. E ainda, a legitimidade atribuível a uma ordem pode fazer-se por referência às 
crenças e representações mantidas por aqueles que se encontram submetidos (ou influenciados) por 
essa ordem. Novamente, o que importa aqui é o ponto de vista do sujeito: ”Os que agem socialmente 
podem atribuir uma validade legítima a determinada ordem: a) por causa da tradição – validade 
daquilo que sempre existiu; b) por causa da crença afetiva (emotiva especialmente) – validade do 
recente revelado ou do exemplar; c) por causa da fé racionalizada com relação a fins – validade do 
revelado em forma absoluta e definitiva; d) por causa do estatuto positivo, em cuja legalidade se crê”. 
(WEBER, 1992:428) Assim, ordem e legitimidade agregam-se estreitamente à noção de motivação. É 
imprescindível, segundo Weber, que tudo deve expressar-se com referência à recíproca orientação 
dos indivíduos – aqui a pretensão de legitimidade no campo da motivação supõe uma crença. Afirma 
Weber, sobre os “tipos de dominação”: “Mas nem o costume ou a situação de interesses, nem os 
motivos puramente afetivos ou racionais referentes a valores da vinculação poderiam constituir 
fundamentos confiáveis de uma dominação. Normalmente, junta-se a esses fatores outro elemento: a 
crença na legitimidade”. (WEBER, 1994:139) Neste sentido, a ideia de legitimidade adquire uma 
significação mais categórica – agora a noção geral de ordem implica uma distinção genérica entre os 
que governam e os que são governados. O conceito de imposição – normas ou regulamentações 
impostas – introduz a ideia de vontades em disputa. O conceito de legitimidade deve, pois, incorporar 
não só a instancia de reconhecimento de quem somos, mas também a instancia de obediência 
àqueles que detêm o governo. (SOUSA, A.M.L, 2011:s/p) 
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abordagens funcionalistas da organização social – fruto da leitura do “tipo-ideal” 

como teoria classificação do real, e não como recurso metodológico reflexivo – e, 

por outro lado, permite recompor a fragmentação interpretativa atribuída aos estudos 

dispersos, que por muito tempo influenciaram os pressupostos analíticos das 

questões urbanas segundo matrizes estruturadas. Nesse sentido, muitos 

entenderam a Tipologia das Cidades como método de sistematização de dados que 

permitia arrumar as cidades de acordo com suas funções, ou vocação de origem – 

militares, políticas, econômicas –, e que, aparentemente, coincidia com a emergente 

ideia de reorganização da cidade pelo planejamento urbano, também orientado pela 

configuração de atributos funcionais. Tanto o urbanismo “modernista”17 como o 

planejamento urbano associado à “Escola de Chicago”18 parecem rever-se e 

                                                           
17 O urbanismo “modernista” decorre das formulações de Le Corbusier sobre os fundamentos da 
disciplina. Num plano de estudos designado “Manière de penser l’urbanisme” o autor formata a 
disciplina em secções, definindo: I- Ideias gerais e síntese; II- A noção do “saber habitar” na escola; 
III- normalização do espaço construído (estudo dos equipamentos domésticos, da construção do 
alojamento e da industrialização do alojamento); IV- Estudo da saúde; V- Estudo do trabalho 
(subdividido em agricultura e indústria); VI- Estudo do folclore; VII- Financiamento e legislação; VIII- 
Empresa. Não apenas por uma questão de rigor semântico ou classificação conceitual, Ledrut 
(1968:222) define o urbanismo como a “ciência normativa das boas formas urbanas”, atribuindo 
adjetivação valorativa e sublinhando o seu caráter interveniente e ideológico, precisamente por o ver 
associado a uma projeção idealizada da organização social. Nesse sentido, o urbanismo tende, no 
limite, a considerar a cidade “a realizar” apenas como um suporte de implantação de processos 
sociais, e não o próprio processo, e, portanto, o lugar onde se realizam as “funções”. Datada de 1933, 
a publicação da Carta de Atenas, declaração de princípios e de propostas de ação, que fizeram 
“escola” nas décadas seguintes, e à qual se remetem algumas das linhas básicas de atuação de 
certo urbanismo, tal como ainda é hoje, geralmente praticado. Essa “carta” estabelecia uma lista de 
funções, consideradas significativas e caracterizadoras da cidade, as quais, para além de se 
admitirem como exclusivas na definição dos “conjuntos urbanos”, eram identificadas como atividades 
específicas desses conjuntos. Eram de quatro “tipos” as funções indicadas na Carta de Atenas: 
habitar, trabalhar, circular e cultivar-se o corpo e o espírito. Com estas funções tentava-se definir uma 
base que devia permitir a determinação o tipo ideal do estabelecimento humano. Uma indagação de 
coloca: saber se essas quatro funções esgotam a descrição funcional do “urbano”. É certo que, por 
exemplo, a função habitar não se resume a um problema de alojamento (habitat), incluindo nela, 
aquilo que Le Corbusier denominou de prolongamentos do alojamento, definindo com essa 
designação elementos de natureza “estritamente material” (abastecimento, serviços domésticos e 
sanitários, etc.) e “especialmente espiritual” (creches, escolas, etc), no entanto estas não estão 
postas como realidade urbana, mas projetadas. Por outro lado, o cultivo do corpo e do espírito é uma 
designação ampla, que, no entanto, esconde a base ideológica e moral do projeto burguês, que se 
utiliza das funções urbanas para formatar os comportamentos dos indivíduos na cidade. 

18 A noção de planejamento urbano, nomeadamente a que se situa a partir das reflexões da Escola 
de Chicago, introduz a ideia de uma realidade já colocada, para qual se torna necessário desenvolver 
instrumentos que permitam não só conhecê-la, como ajustá-la a certos parâmetros. Inspirando-se no 
“funcionamento” dos organismos, agora não pelas partes, mas pelo todo biológico, a cidade passa a 
compreender-se como “fenômeno” em uma perspectiva de “ecologia social”. Ou seja, agrega os ciclos 
de vida das suas comunidades humanas, e, portanto, apresenta perspectivas e experiências que 
precisam de escutadas, observadas, vivenciadas, pesquisadas, interpretadas e medidas segundo 
uma perspectiva sociológica que incorpore os olhares de outras disciplinas. Esse suporte analítico é a 
base da proposição de modelos de compreensão e de propostas de “solução dos problemas”. Assim, 
a boa forma urbana não é, nessa perspectiva, um conceito ou uma estrutura prévia, mas uma 
consequência da pluralidade de processos instalados, deixando, assim, de se constituir como uma 
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legitimar-se, em uma ciência sociológica que é apropriada de forma acrítica, 

incorporando-se de forma equivalente quer o caráter “normativo” positivista da 

ordem social, como princípio de regramento das funções espaciais e sociais da 

cidade, quer as técnicas classificatórias de análise associadas à leitura 

compreensiva da realidade social. 

Ainda que o efetivo teor reflexivo sobre a cidade, desenvolvido por Weber, 

não tenha influenciado, na época, a emergência de outros caminhos teóricos, 

reconhecemos, hoje, a atualidade de seus pressupostos no âmbito do debate 

contemporâneo. Weber procurava demonstrar, no escopo da sua proposta para uma 

sociologia compreensiva, que os processos sociais podem ser analisados superando 

os limites impostos pela racionalidade formal da ciência natural, baseada na 

observação empírica, buscando o sentido e o significado das ações, e que essas, de 

acordo com os valores, representações dos indivíduos e grupos, podem tanto 

convergir como divergir, conforme os interesses circunstanciais ou amplamente 

legitimados na ordem vigente. 

Assim, para Weber, a ordem vigente, aquela que orienta os mecanismos de 

sociabilidade e de reconhecimento de valores que legitimam a conduta de sujeitos e 

instituições – a dominação legítima – serve para enquadrar as formas de 

organização social típicas – aquelas que se configuram em universos estritos e bem 

delimitados – mas não se adéqua à complexidade das relações em organizações 

mais heterogêneas, como na cidade. Nela, ocorre, então, a dominação ilegítima, 

onde diversas ordens que não se reconhecem no âmbito de uma legitimidade mais 

ampla de valores e interesses, mas convivem, reconhecendo, todavia, o direito ao 

espaço e aos recursos, à dominação esporádica, ou não, deste ou daquele grupo, 

ainda que não se estabeleça qualquer mecanismo definitivo de adesão ou 

submissão, mas gerando renovados processos de sociabilidade. 

A Tipologia das Cidades torna-se expediente metodológico de demonstração, 

onde Weber estabelece um conjunto de parâmetros analíticos que lhe permite, por 

                                                                                                                                                                                     
unidade espacial funcional para adquirir o caráter de produtora de espaços e culturas diferenciadas, 
com relações sociais, normas e valores próprios, homogêneos na escala de vizinhança, mas 
heterogêneos na composição da cidade. Evidencia-se, aqui, a influência de Simmel e Weber, quando 
Louis Wirth, apesar de sustentar o caráter heterogêneo da cidade, que resulta, fundamentalmente, da 
complexa rede de estatutos e papéis sociais que os indivíduos adquirem, ou se limitam a representar, 
configurando diferenciados e significativos modos de vida, não deixa de caracterizá-la segundo “tipos” 
de parâmetros – dimensão, localização, idade e função.  
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um lado, associar características que a narrativa histórica tinha separado – as 

cidades do Oriente e do Ocidente, as cidades da Antiguidade e da Idade Média – e, 

por outro lado, diferenciar aquilo que recorrentemente se definia como semelhante – 

as cidades contemporâneas do Ocidente, ou da cultura ocidental. Com aquele 

artifício metodológico, o autor reafirma o princípio de que a explicação da realidade 

não é definitiva e varia em função do enfoque disciplinar – econômico, político ou 

cultural –, embora algum possa ser mais determinante em função do objeto a ser 

analisado, ou dos valores e interesses do observador. No entanto, reconhece que a 

abordagem científica deve apresentar-se isenta e neutra, no sentido de legitimar as 

suas análises. Tal amarração, que se aproxima, aparentemente, das ciências 

naturais, determina, também, a sua precariedade como única possibilidade de 

verdade.19 

                                                           
19 Toda essa rede conceitual e metodológica que ganha expressão nas mediações analíticas e 
dedutivas da sua “sociologia compreensiva” não é isolada nem indiferente às reflexões de Weber 
sobre produção do conhecimento, o papel das ciências e o desempenho do cientista face ao 
nascimento de uma nova disciplina das ciências humanas – a Sociologia –, na sequencia das 
transformações visíveis das instituições supraindividuais. A questão da verdade científica, da 
neutralidade axiológica do pesquisador, e da objetividade das ciências empíricas conformam, de 
modo estruturante, a sua concepção metodológica, em um momento em que os sinais de alguma 
contaminação ideológica, programática e instrumental surgiam em detrimento de uma pureza 
epistemológica. A tal propósito Weber afirmou: “Todos sabemos que, como qualquer outra ciência 
que tenha por objeto as instituições e os processos da cultura humana – com exceção, talvez, da 
História Política – também a nossa partiu historicamente de perspectivas práticas. [...] É sabido que 
esta posição foi se transformando lentamente, sem que, no entanto, se introduzisse uma divisão de 
princípios entre o conhecimento daquilo ‘que é’ e aquilo que ‘deve ser’. [...] Juízos de valor não 
deveriam ser extraídos de maneira nenhuma da análise científica, devido ao fato de derivarem, em 
última instância, de determinados ideais, e por isso terem origens “subjetivas”. [...] Toda a reflexão 
conceitual sobre os elementos únicos da ação humana prevista com sentido, prende-se, antes de 
tudo, às categorias de ‘fins’ e ‘meios’ [...] pois uma das tarefas essenciais de qualquer ciência da vida 
cultural dos homens é, realmente, desde o início, a apresentação clara e transparente de suas ideias, 
para compreendê-las e para saber o porquê de se ter lutado por elas. Este procedimento, a nosso 
ver, não ultrapassa os limites de uma ciência que pretende elaborar ‘uma ordenação conceitual da 
realidade empírica’, nem os meios que servem a esta interpretação de valores espirituais que são 
apenas “induções’, no sentido corrente do termo. [...] Uma ciência empírica não pode ensinar 
ninguém o que deve fazer, só lhe é dado – em certas circunstâncias – o que quer fazer. [...] Por mais 
que, na ciência social, sejam necessárias explicações ‘de princípios’ sobre problemas práticos, isto é, 
a referência a juízos de valor que se introduzem de maneira não refletida, com referência ao 
conteúdo ao conteúdo das ideias [...] certamente não poderá ser sua tarefa – e, de maneira geral, de 
nenhuma ciência empírica – determinar um denominador comum prático para os nossos problemas 
na forma de ideias últimas e universalmente válidas; uma tal determinação não apenas seria 
praticamente impossível, como também não teria nenhum sentido. [...] Existe um segundo imperativo 
fundamental, qual seja, o da imparcialidade científica, que consiste no seguinte: em tais casos, é 
necessário indicar aos leitores – e digamos novamente a nós mesmos – em que momento cessa a 
fala do pesquisador e começa a fala do homem que está sujeito a intenções e vontades, em que 
momento os argumentos se dirigem ao intelecto, e em qual se dirigem ao sentimento. A permanente 
confusão entre a elucidação científica dos fatos e a reflexão valorativa é uma das características mais 
difundidas em nossas disciplinas, e também uma das mais prejudiciais”. (WEBER, 2001:108-115) 
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Esse universo de possibilidades de entendimento da realidade, que a noção 

de “dominação ilegítima” explicitada por Weber traz para a caracterização da cidade 

moderna ocidental, não foi incorporado às análises da cidade durante, praticamente, 

toda a primeira metade do século XX. Essa constatação, como pressuposto teórico, 

emerge tardiamente, já na perspectiva da crítica ao “modernismo”, e à modernidade, 

sem, no entanto, evidenciarem influência direta do autor. 

Embora contemporâneos, Durkheim e Weber vêm suas proposições teóricas 

e metodológicas, no âmbito da formulação e consolidação da Sociologia, refletidas 

nas abordagens à realidade social de forma diferenciada e defasada no tempo, 

influenciando o campo social e político de modo distinto, e abrindo reflexões e 

caminhos de pesquisa em âmbitos temáticos e disciplinares díspares. Se é 

manifesta a influência de Durkheim no bloco central da ordem social burguesa, que 

busca na “razão” o suporte para uma lógica de funcionamento da sociedade, 

levando à convicção de que as relações harmoniosas, o bem comum, dependem de 

certa regularidade, ou normatização, no desempenho das funções das instituições e 

dos indivíduos, também é expressivo o impacto das reflexões de Weber nas 

correntes de pensamento que operam nas franjas da ordem dominante e que 

buscam compreender o “sentido” das práticas sociais em ambiente de profundas 

transformações nas relações, e que apresentam manifestações de instabilidade e de 

desalinhamento com a ordem. 

Não por acaso, os estudos de Simmel e Weber, ainda que de forma distinta, 

são assimilados pela Escola de Frankfurt e pela Escola de Chicago: dois 

movimentos que se posicionam de modo crítico aos processos de transformação 

operados pelo capitalismo20. 

                                                           
20 Note-se que existe um campo temático nos estudos de Max Weber – o capitalismo –, embora nem 
sempre lido de forma consensual quanto ao seu enquadramento ideológico, que se apresenta 
determinante nessa busca de compreensão dos fenômenos sociais pela vida do “sentido” das ações, 
do seu significado, e dos valores apropriados pelos sujeitos. Na Ética Protestante e o Espírito do 
Capitalismo e no ensaio a Cidade (Tipologias das cidades) faz duas indagações iniciais, 
respectivamente: “O filho da moderna civilização europeia tratará os problemas da história universal 
tendo em conta, inevitável e legitimamente, a seguinte questão: que encadeamento particular de 
circunstâncias levou a que no Ocidente, e só aqui, tenham aparecido fenômenos culturais que – 
como pelo menos gostamos de pensar – se situaram numa direção evolutiva de significado e valores 
universais?” (WEBER, 2005:11) e “[...] Somente cabe fazer antes a pergunta, de forma por agora 
muito geral: qual é a razão por que o desenvolvimento da cidade se iniciou na região mediterrânea e 
depois na Europa, e não na Ásia? Já respondemos a esta pergunta com a constatação que aqui o 
nascimento de uma confraternização urbana – de uma comuna urbana, portanto – não foi impedido 
pelas vinculações mágicas dos clãs ou, como na Índia, das castas. Na China, os clãs eram os 
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Weber, tal como Simmel, não buscava os fatos “regulares” para deles extrair 

uma explicação geral, racional e definitiva; pelo contrário, tentava compreender as 

particularidades de um fenômeno ou processo que o distinguem de outros, não pelo 

seu caráter inusitado, mas, precisamente, pela sua potencialidade, vitalidade, ou 

capacidade de reprodução. Do capitalismo não lhe importava, como questão inicial, 

a sua globalização, mas identificar a sua gênese para, assim, entender a sua 

capacidade de expansão e de implantação como ordem dominante, tal como uma 

das suas produções mais relevantes – a cidade moderna ocidental. 

Ao contrário de Durkheim, que reconhece na regulação racional das relações 

sociais um fator de “evolução” da sociedade, Weber identifica na racionalidade da 

vida social um fator destrutivo da própria racionalidade que distingue o processo 

civilizatório da modernidade. Tanto a racionalização econômica, como a científica, a 

técnica e a administrativa, formatam um processo capaz de induzir atitudes 

individuais que reproduzem e reforçam formas supraindividuais e objetivadas da 

racionalidade e da estrutura social. O esvaziamento do conteúdo de valores e de 

significados, a perda dos fundamentos religiosos, conformam processo de reificação 

isolado dos indivíduos, pela própria complexidade das articulações sociais, 

autonomizando-se pela opacidade que tolda a compreensão daqueles que nele 

atuam. Os “fundamentos mecânicos” referidos por Weber são a expressão do 

avanço da, por ele denominada, “racionalidade formal”. As práticas secularizadas, 

que constituem a dinâmica do capitalismo, são frutos dessa petrificação em que a 

significação da ação orienta-se para garantir, fundamentalmente, a própria 

sobrevivência dentro do sistema. 

É relevante, portanto, o paradoxo anunciado por Weber: enquanto distingue o 

caráter aberto da cidade, o lugar de exercício de múltiplas possibilidades de 

exercício da liberdade21, ao mesmo tempo, constata, no percurso de consolidação 

                                                                                                                                                                                     
portadores dos assuntos religiosos de importância decisiva: o culto aos antepassados, por isso 
inquebrantáveis”. (WEBER, 1999:444) 

21 [...] a cidade ocidental, tanto na Antiguidade quanto na Rússia, era um lugar de ascensão da 
servidão à liberdade [...], de forma muito mais acentuada encontramos este fenômeno na cidade 
medieval [...], os cidadãos urbanos usurparam – e esta foi a grande inovação, objetivamente 
revolucionária, da cidade medieval do ocidente, em oposição a todas as outras – o rompimento do 
direito senhorial. Nas cidades do centro e do norte europeu surgiu o conhecido lema: “o ar da cidade 
faz livre”. (WEBER,1999:427) 
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do sistema capitalista, o condicionamento e o aprisionamento dos sujeitos22. Não 

sendo uma abordagem dialética, a estrutura conceitual e metodológica proposta por 

Weber, como fundamentos para uma sociologia compreensiva, agrega uma 

componente crítica que instiga ao desdobramento de outras possibilidades 

disciplinares e temáticas para a análise da realidade social. 

Portanto, à medida que os sintomas da crise da cidade vão sendo 

apropriados como “questões urbanas” e o Urbanismo passa a ser convocado para a 

resolução de problemas – tráfego, transportes, saturação de infraestruturas, 

crescimento populacional, expansão urbana descontrolada – e já não como 

disciplina de desenho da cidade moderna – limpa e mecanicamente eficiente, 

socialmente harmoniosa – aquelas proposições teóricas e abordagens críticas dos 

pensadores alemães tendem a ganhar espaço para a sua reinterpretação, no 

sentido da formulação de novos instrumentos analíticos capazes de responder à 

complexidade das relações instaladas. 

A emergência do indivíduo, do grupo social mais ou menos restrito, como 

sujeitos, e não como objetos, dos processos e das reflexões, alarga o campo 

sociológico para além da centralidade do sistema de dominação, da ordem, e das 

suas franjas imediatas, para ocupar um campo de relações que anuncia os 

paradoxos e contradições que a abordagem positivista, pela lógica das funções e da 

norma comportamental, já não consegue abarcar. A disseminação de mecanismos 

de sociabilidade não legitimados na ordem, que se reorganizam em novas 

representações coletivas e outras atribuições de sentido para as suas práticas, exige 

dos cientistas sociais mais a compreensão da significação e dos valores gerados e 

suas implicações nas formas de relação entre sujeitos e entre os sujeitos e as 

                                                           
22 [...] Pois quando o ascetismo foi levado para fora dos mosteiros e transferido para a vida 
profissional, passando a influenciar a moralidade secular, fê-lo contribuindo poderosamente para a 
formação da moderna ordem econômica e técnica ligada à produção em série através da máquina, 
que atualmente determina de maneira violenta o estilo de vida de todo o indivíduo nascido sob esse 
sistema, e não apenas aqueles diretamente atingidos pela aquisição econômica, e, quem sabe, o 
determinará até que a última tonelada de combustível tiver sido gasta. De acordo com a opinião de 
Baxter, preocupações pelos bens materiais somente poderiam vestir os ombros do santo “como um 
tênue manto do qual a toda a hora se pudesse despir”. O destino iria fazer com que o manto se 
transformasse numa prisão de ferro. [...] Ninguém sabe ainda a quem caberá no futuro viver nessa 
prisão, ou se, no fim desse tremendo desenvolvimento, não surgirão profetas inteiramente novos, ou 
um vigoroso renascimento de velhos pensamentos e ideias, ou ainda se nenhuma dessas duas – a 
eventualidade de uma petrificação mecanizada caracterizada por esta convulsiva espécie de 
autojustificação. Nesse caso, os “últimos homens” desse desenvolvimento cultural poderiam ser 
designados como “especialistas sem espírito, sensualistas sem coração, nulidades que imaginam ter 
atingido um nível de civilização nunca antes alcançado”. (WEBER, 2005:130-131) 
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instituições e espaços, do que uma “razão” plausível e amplamente assimilada pelo 

todo social. 

Com algumas exceções, como as de Manuel Castells e Henri Lefebvre, 

considerando aqui os autores cuja produção obteve ampla repercussão no fomento 

da reflexão internacional, poucos foram os pensadores que, do limiar do século XX 

até os anos de 1970, no rescaldo da experiência da Escola de Chicago, encararam a 

“questão urbana” de forma crítica e sistematizada, e com uma abordagem ampla aos 

campos disciplinares envolvidos e à cadeia de impactos gerados. Tal não significa 

que a cidade tivesse sido amplamente estudada, analisada, citada e utilizada como 

referencial para reflexões e especulações por diversas áreas do conhecimento; 

todavia, essas aproximações ocorreram desvinculadas de qualquer pretensão 

aglutinadora, ou lógica de articulação das leituras geradas. Assim, nessas 

abordagens pontuais, a cidade é, apenas, um campo de manifestações de 

processos e atividades sociais, que permitem explicitar com maior veemência e 

concretude tanto a complexidade dos mecanismos de sociabilidade e de formação 

das culturas, quer, por consequência, a necessidade de observá-las e compreendê-

las de modo interdisciplinar e, até, transdisciplinar. 

Se o olhar das Ciências Sociais alargou-se, agregando a Sociologia, a 

Antropologia, a Psicologia, a Ciência Política, a História e a Economia, formulando, a 

partir dos fenômenos urbanos, caminhos teóricos e metodológicos que geraram 

novas perspectivas e possibilidades para entender e enfrentar crises e conflitos – 

degradação das condições de ambientais e de vida, processos de segregação social 

por motivos étnicos, religiosos ou de classe –, entretanto, o olhar do Urbanismo, ou 

do planejamento urbano (que começam a confundir-se), gorou a expectativa de se 

constituir como uma disciplina de síntese tendo como base a plataforma de estudos 

multidisciplinares oriundos de outras áreas de conhecimento, refugiando-se na 

competência técnica especializada sobre certas funções e atividades urbanas, 

orientada pela perspectiva dos macroprocessos infraestruturais, na ótica dos 

grandes sistemas e da normativa – sistemas viários e de transportes, zoneamento 

funcional, regras de uso e ocupação do solo –, e, ainda assim, não de forma 

generalizada, como atividade de efetivo controle e planejamento das cidades; essas, 

na sua maioria, prosseguem na gestão urbana casuística em função do predomínio 

de interesses momentâneos ou de grupos específicos. 
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Em muitas das aproximações das Ciências Sociais, o planejamento e a 

gestão urbana surgem, até, como foco de análise crítica, inclusive como uma das 

contribuições para os paradoxos e desequilíbrios sociais. Independentemente da 

sequência cronológica dos pronunciamentos, podemos identificar em alguns 

pensadores essa “passagem” pela cidade, buscando nela explicitar as suas 

reflexões, análise e críticas aos processos sociais e políticos que os instigavam. 

Walter Benjamin (1892-1940), por exemplo, na sua obra Passagens de Paris, 

utiliza-se, de modo alegórico, das imagens do “progresso” da cidade francesa 

expressas nos novos artefatos tecnológicos, para evidenciar os novos modos de 

promoção do consumo nas vitrines das galerias comerciais, onde, ao mesmo tempo, 

identifica os novos personagens sociais – o jogador, a prostituta, o colecionador, o 

flâneur –, eles próprios formas encobertas de mercadoria. 

O flâneur de Benjamin e o caráter blasé do citadino de Simmel, não similares 

enquanto personagens e perfis psicológicos, representam, entretanto, novos 

comportamentos, novos modos de interação com o meio envolvente, que são típicos 

da cidade – da cidade industrial, capitalista –, que resultam de conjunto de estímulos 

e acontecimentos que transformam os mecanismos de sociabilidade. Um flana, ou 

paira, pela cidade, observando-a sem, todavia, participar nela; o outro, o blasé, 

ainda que observando, seleciona o seu foco de interesse, passando, assim, distante 

dos acontecimentos que percorre no seu cotidiano, não lhes atribuindo, por tanto, 

igual atenção, valor ou significado. Nesse sentido, a cidade, apesar de dinâmica, 

diversa, estimulante e condicionadora, ela não é o objeto, mas o campo das 

experiências individuais e coletivas, o seu lugar. 

O que se torna dominante em diversos pensadores é a tendência para 

abordar processos sociais que ocorrem, principalmente, na cidade, sem se 

tornarem, necessariamente, em estudos de sociologia, antropologia, etnografia ou 

geografia, mas que procuram centrar-se nos sujeitos tidos na sua individualidade ou 

na sua organização coletiva. 

Os estudos dos movimentos sociais, por exemplo, refletem essa preocupação 

de compreender de modo empírico a vida nas cidades, os mecanismos de 

sociabilidade, as formas de mobilização em torno de interesses coletivos, todavia 

diversos, tendo como campo  de análise, não apenas as populações das áreas 
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centrais, mas aquelas que se localizam nas expansões das periferias e nas cidades-

satélites. 

Alain Touraine (1925- ), não sendo propriamente um pioneiro nesses estudos, 

agrega-lhes, entretanto, uma dimensão global enquanto forma específica de 

articulação social, a partir dos processos que motivaram o maio de 1968 de Paris, 

perspectivando, por exemplo, para a América Latina, outros movimentos análogos 

que, todavia, não se concretizaram enquanto fenômeno consolidado nem no tempo 

nem na forma. Apresenta-se como decisivo nas suas análises e preposições, o 

despertar da reflexão sociológica para o tema – em um momento em que a 

capacidade crítica e de mobilização social nos territórios periféricos à centralidade 

ocidental encontrava-se estagnada –, precisamente nos países da América Latina, 

nomeadamente o Brasil, sendo relevantes, nesse renascer do movimento crítico, 

apesar de distintas perspectivas de análise e de posicionamento no estudo dos 

movimentos urbanos, os trabalhos desenvolvidos por Florestan Fernandes, 

Fernando Henrique Cardoso, Otavio Ianni, Safira Ammann, Irlys Barreira, Benício 

Schmidt, bem como as participações de outros pensadores sul-americanos nos 

debates e produções do CEPAL23, ainda que não se possa deduzir direta influência 

de Touraine sobre todos os autores. 

Sem qualquer preocupação de sistematização cronológica, por filiação 

ideológica, ou agrupamento por escolas de pensamento, pois a proliferação de 

novas frentes de pesquisa rompe com a ideia de eixos ou campos temáticos, 

embora alguns autores como Maura Pardini Bicudo Véras (2000), se esforçassem, 

posteriormente, por arrumar por grupos, tendências teóricas ou perspectivas 

metodológicas esses estudos, podemos, ainda assim, fazer referência a outros 

pensadores que se destacam por introduzir reflexões e abordagens que influenciam 

o debate internacional em torno da cidade. 

Richard Sennett (1943- ), na linha de preocupações de Georg Simmel, traz ao 

debate o indivíduo, mas, agora, situado na sua relação com contextos não 

exclusivamente “ambientais”, mas de sociabilidade estruturada em torno elementos 

da organização social, utilizando-se da análise por elementos opostos, mas 

                                                           
23 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) foi criada em 25 de fevereiro de 
1948, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), e tem sua sede em 
Santiago, Chile. 
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complementares: público/privado; cidade/cidadania; urbs/civitas. Nesse sentido, a 

cidade não é entendida apenas como suporte da ação dos sujeitos, ou uma “causa” 

para os seus comportamentos; a cidade constitui-se como corpo entre os corpos, 

atribuindo-lhe uma capacidade de vida, embora não autônoma, como a perspectiva 

ecológica da Escola de Chicago tinha desenhado. 

A obra Carne e Pedra explicita essas oposições entre a vida da cidade e a 

vida na cidade, o espaço que se configura, e resignifica, e seus habitantes que lhe 

dão sentido e que nela operam modificando-a24. Trata-se de aproximação à ideia de 

produção da cidade, não no sentido da mercadoria, mas da obra, aquela que ganha 

valor a partir do usufruto dos seus produtores. Nas suas mais recentes reflexões, 

como A Corrosão do Caráter, Sennett adverte para o desequilíbrio dessa relação – 

homem e cidade – operado pelas mudanças introduzidas pelos novos de modos de 

produção capitalista – o flexível e o informacional –, que rompe as articulações 

físicas e corroem as qualidades dos indivíduos dissolvendo os vínculos com os 

lugares e com as formas de sociabilidade com os outros indivíduos25. Esse 

                                                           
24 Carne e Pedra é uma história da cidade contada através da experiência corporal do povo: como 
mulheres e homens se moviam, o que viam e ouviam, os odores que atingiam suas narinas, onde 
comiam, seus hábitos de vestir, de banhar-se e de que forma faziam amor, desde a Atenas antiga à 
Nova York atual. Embora esse livro tome o corpo das pessoas como referência para entender o 
passado, ele é mais do que um catálogo histórico das sensações físicas no espaço urbano. A 
civilização ocidental não tem respeitado a dignidade dos corpos humanos e a sua diversidade; 
procurei compreender como as questões do corpo foram expressas na arquitetura, no urbanismo e na 
vida cotidiana. Fui tentado a escrever essa história sem levar em conta um problema contemporâneo: 
a privação sensorial a que aparentemente estamos condenados pelos projetos arquitetônicos dos 
mais modernos edifícios; a passividade, a monotonia e o cerceamento táctil que aflige o ambiente 
urbano. Essa carência dos sentidos tornou-se ainda mais notável nos tempos modernos em que tanto 
se privilegiam as sensações do corpo e a liberdade de movimentos. Minhas investigações sobre 
como o espaço pode tolhê-las sinalizaram um problema que de início parecia falha profissional — em 
seus projetos, urbanistas e arquitetos modernos tinham de alguma maneira perdido a conexão com o 
corpo humano. Logo percebi que o problema tinha causas mais abrangentes e origens históricas 
mais profundas. (SENNETT, 2003:15) 

25 A expressão “capitalismo flexível” descreve hoje um sistema que é mais que uma variação sobre 
um velho tema. Enfatiza-se a flexibilidade. Atacam-se as formas rígidas de burocracia, e também os 
males da rotina cega. Pede-se aos trabalhadores que sejam ágeis, estejam abertos a mudanças a 
curto prazo, assumam riscos continuamente, dependam cada vez menos de leis e procedimentos 
formais. Essa ênfase na flexibilidade está mudando o próprio significado do trabalho, e também as 
palavras que empregamos para ele. “Carreira”, por exemplo, significava originalmente, na língua 
inglesa, uma estrada para carruagens, e, como acabou sendo aplicada ao trabalho, um canal para as 
atividades econômicas de alguém durante a vida inteira, O capitalismo flexível bloqueou a estrada 
reta da carreira, desviando de repente os empregados de um tipo de trabalho para outro. A palavra 
“job” [serviço, emprego], em inglês do século quatorze, queria dizer um bloco ou parte de alguma 
coisa que se podia transportar numa carroça de um lado para o outro. A flexibilidade hoje traz de 
volta esse sentido arcano de job, na medida em que as pessoas fazem blocos, partes de trabalho, no 
curso de uma vida. E bastante natural que a flexibilidade cause ansiedade: as pessoas não sabem 
que riscos serão compensados, que caminhos seguir. Para tirar a maldição da expressão “sistema 
capitalista”, antes criavam-se circunlocuções, como sistema de “livre empresa” ou “empresa privada”. 
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esvaziamento das relações, reciprocamente, estende-se à cidade que se desarticula 

física e funcionalmente como consequência da perda de vivências que contemplem 

a presença dos indivíduos. 

Em obra de 1991, The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of 

Cities, Sennett expressa: 

A cidade não é simplesmente um lugar para viver, passear e levar as 
crianças para brincar. É um lugar que implica questionar como nos 
conduzimos moralmente, como desenvolvemos nosso senso de 
justiça, como nos comunicamos com as pessoas que diferem de nós 
e até que ponto estamos dispostos a delas aprender. Em suma: a 
cidade é o lugar que nos ensina como um ser humano vem a ser 
humano. (apud FREITAG, 2006:114) 

 

A cidade não só é uma produção do projeto humanista, como também 

condiciona o caráter humanista dos seus habitantes, uma certa característica da 

urbanidade – a civilidade, a cortesia a tolerância – e são estas que, precisamente, 

Sennett adverte estarem em risco com a emergência dos sistemas econômicos e 

modos de produção capitalista globais. 

A abordagem de Sennett, inequivocamente centrada na cidade como espaço 

e como processo, tem como sujeitos das suas reflexões os indivíduos, preocupado 

que estava com a degradação da sua dimensão ética no quadro dos mecanismos de 

sociabilidade. O percurso crítico realizado entre o Declínio do Homem Público, as 

                                                                                                                                                                                     
Hoje se usa a flexibilidade como outra maneira de levantar a maldição da opressão do capitalismo. 
Diz-se que, atacando a burocracia rígida e enfatizando o risco, a flexibilidade dá às pessoas mais 
liberdade para moldar suas vidas. Na verdade, a nova ordem impõe novos controles, em vez de 
simplesmente abolir as regras do passado — mas também esses novos controles são difíceis de 
entender. O novo capitalismo é um sistema de poder muitas vezes ilegível. Talvez o aspecto da 
flexibilidade que mais confusão causa seja seu impacto sobre o caráter pessoal. Os antigos 
anglófonos, e na verdade escritores que remontam à antiguidade, não tinham dúvida sobre o 
significado de “caráter”: é o valor ético que atribuímos aos nossos próprios desejos e às nossas 
relações com os outros. Horácio escreve que o caráter de alguém depende de suas ligações com o 
mundo. Neste sentido, “caráter” é um termo mais abrangente que seu rebento mais moderno 
“personalidade”, pois este se refere a desejos e sentimentos que podem apostemar por dentro, sem 
que ninguém veja. O termo caráter concentra-se sobretudo no aspecto a longo prazo de nossa 
experiência emocional. E expresso pela lealdade e o compromisso mútuo, pela busca de metas a 
longo prazo, ou pela prática de adiar a satisfação em troca de um fim futuro. Da confusão de 
sentimentos em que todos estamos em algum momento em particular, procuramos salvar e manter 
alguns; esses sentimentos sustentáveis servirão a nossos caracteres. Caráter são os traços pessoais 
a que damos valor em nós mesmos, e pelos quais buscamos que os outros nos valorizem. Como 
decidimos o que tem valor duradouro em nós numa sociedade impaciente, que se concentra no 
momento imediato? Como se podem buscar metas de longo prazo numa economia dedicada ao curto 
prazo? Como se podem manter lealdades e compromissos mútuos em instituições que vivem se 
desfazendo ou sendo continuamente reprojetadas? Estas as questões sobre o caráter impostas pelo 
novo capitalismo flexível. (SENNETT, 2002:10-11) 
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tiranias da intimidade, passando por A Corrosão do Caráter e Respeito, a formação 

do caráter em um mundo desigual, fornecem o panorama das motivações que 

decorrem da questão urbana gerada pelo capitalismo e pela industrialização que 

afetam os atributos morais, éticos e comportamentais dos “humanos”, questionando-

se, assim, o sentido habitualmente atribuído na modernidade aos termos “evolução”, 

“desenvolvimento” e “civilização”. No universo de valores que sustentam a sua 

argumentação encontramos, pelo menos, dois pensadores que compõem um 

espaço de debate de influencia determinante para a reflexão contemporânea sobre a 

cultura como elemento aglutinador de representações civilizatórias e sobre as 

ameaças à sua solidez fomentadas pelo capitalismo: Hanna Arendt e Zygmunt 

Bauman. 

Na senda dos autores que “passam” pela cidade, mas em cujas análises, 

reflexões e proposições conceituais e metodológicas ela surge como campo de 

ocorrência de fenômenos e processos sociais que eles procuram compreender e 

debater, podemos mencionar, Anthony Giddens, Erving Goffman e Pierre Bourdieu, 

cujas formulações ampliam e qualificam o debate crítico e os caminhos de pesquisa 

das ciências sociais na contemporaneidade. 

Entretanto, outros pensadores, ainda que inseridos em campos e temas de 

reflexão compartilhados com o debate internacional, debruçam-se sobre a cidade, 

ou sobre o urbano, de modo sistematizado, articulando perspectivas de análise que 

dão concretude à especulação teórica e à crítica genérica que se desenvolve em 

torno das novas formas do capitalismo, da globalização de mercados e culturas, e 

do neoliberalismo como ordem dominante. 

Identificamos, entre eles, Saskia Sassen (1949- ) que, não sendo pioneira, 

introduz no debate da globalização a questão urbana, evidenciando como aquela 

interfere no cotidiano das cidades, mudando as vivências, alterando as suas 

características e atributos, na medida em que são reterritorializadas e inseridas em 

redes e fluxos de mercadorias, negócios e mecanismos de governação que 

possuem uma matriz de articulações e interdependências distinta dos tradicionais 

mecanismos de relação das cidades com suas envolventes locais e regionais. 

Sassen traz à discussão as alterações nos processos urbanos fomentados pela 

mudança da economia industrial para a economia de serviços, e modo como se 
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opera, então, a resignificação das cidades, ao mesmo tempo em que registra as 

tensões e as contradições socioespaciais dessas transformações. 

A noção de “cidades globais” inscreve-se nessa mudança de atributos, onde 

algumas cidades – Nova Iorque, Londres, Tóquio, São Paulo, Singapura ou Hong 

Kong – fazem parte, ao mesmo tempo, de um esquema pulverizado, mas 

seletivamente distribuído, da produção de serviços associado a um sistema de 

mercados e de consumos selecionados, como, também, se inserem em mecanismos 

de concorrência entre as cidades tentando ofertar as “melhores condições” para a 

captação de investimentos. O que move todo o jogo é a possibilidade de estarem 

inseridas entre as “eleitas” e estarem “classificadas” em um ranking internacional. 

Nessa perspectiva, as cidades globais funcionam como plataformas de 

operações de um conjunto restrito de atividades produtivas – serviços financeiros, 

marketing, publicidade, moda, sistemas de gestão de informação e comunicação –, 

por onde circulam grupos de pessoas que induzem, localmente, ao estabelecimento 

de estruturas de mercado que satisfazem demandas de consumos específicos. 

Sassen adverte, entretanto, para as mudanças que acontecem no cotidiano das 

cidades em função dos interesses gerados por esses grupos de empresários e 

trabalhadores “globais”, que, recorrentemente, geram fenômenos de especulação 

imobiliária, segregação de funções urbanas em função de localizações estratégicas 

para instalação de empresas multinacionais, de núcleos de residências, e pontos de 

consumo (hotéis, centros comerciais, restaurantes, atividades culturais). 

Esse desenraizamento da cidade global do seu território de implantação – a 

cidade real – gera contradições e tensões que, não raramente, acentua 

desequilíbrios já instalados, diferenciando, ainda mais, as classes sociais e 

configurando cenários de polarização extrema; ricos e pobres. Ao mesmo tempo, o 

planejamento urbano, por força da competição entre cidades, centra-se, quase 

exclusivamente, na configuração da infraestrutura urbana que propicie a implantação 

e a eficiência dos negócios – redes de comunicação exclusivas, aeroportos próximos 

dos centros de negócios com ligações internacionais, redes viárias de escoamento 

de mercadorias, zoneamento urbano que permita a concentração de funções 

exclusivas à operação e à vida desses grupos de empresários e empregados. Essa 

deriva do planejamento urbano, que se afasta, tendencialmente, do urbano, e, 

portanto, da busca de instrumentos e processos que enfrentem os desajustamentos 
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na organização socioespacial, motiva a crescente manifestação crítica dos cientistas 

sociais, que, invariavelmente, advertem para as contradições geradas na oposição 

entre o global e o local, e sobretudo na depreciação deste nas prioridades da gestão 

urbanística. 

Nessa tendência para reconfiguração do desempenho das cidades de acordo 

com uma matriz de papeis, funções e relevância na rede global, que domina os 

processos econômicos e os sistemas de governação, Sassen sugere em Cities in 

World Economy, uma tipologia de cidades que supera as tradicionais classificações 

que agrupam as cidades segundo a sua origem ou morfologia. Assim, as novas 

denominações ajustam-se ao papel da cidade no âmbito da sua participação no 

fluxo e nas redes, a saber: as cidades globais, as megacidades, as metrópoles, as 

cidades marginais ou periféricas, e as cidades-satélites ou dormitórios. 

Para além de corresponder, tipologicamente, a certa situação histórica e de 

desenvolvimento urbano, a classificação determina uma hierarquia de relevância na 

participação na rede de mercados. As cidades globais constituem o suporte 

operacional e determinam, em grande parte, o funcionamento da economia 

globalizada, fixando as características de mercado e de consumo, mas também os 

modelos espaciais e formais que tendem a repetir-se fixando a “imagem” do sistema. 

A partir delas são geradas as demandas aos processos de produção global que abre 

concorrência para as atividades a serem desenvolvidas pelas megacidades e pelas 

metrópoles. 

Como se trata de um mecanismo competitivo, o status da cidade pode mudar 

em função das “melhores condições” que podem emergir em qualquer lugar do 

mundo, afetando de forma incisiva as estratégias de gestão urbana que ficam à 

mercê da flutuação e redesenho dos cenários de mercado e da rede global das 

cidades. 

As pesquisas e reflexões de Saskia Sassen, em conjunto com as de Manuel 

Castells, formam uma vertente de análise da cidade e das questões urbanas 

associadas ao estudo dos efeitos da economia globalizada e das novas formas do 

capitalismo que induziram a espaços bem determinados de estudos e da crítica no 

âmbito das Ciências Sociais e de algumas correntes do Urbanismo. No entanto, não 

tem sido sintomático no planejamento e gestão urbanos idêntica aderência a esse 

conjunto de preocupações. Pelo contrário, assiste-se, recorrentemente, ao proliferar 
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de “programas” temáticos extemporâneos e, quase sempre, efêmeros, que buscam 

lançar a “sua cidade” em qualquer rede global – as capitais culturais, as capitais 

tecnológicas, as capitais gastronômicas, as capitais turísticas ou as capitais do 

conhecimento. Nesse sentido, a própria narrativa sobre a cidade mudou: dela já 

pouco se fala sobre a qualificação da vivência dos seus habitantes e das suas 

condições de moradia, de educação, de transporte, mas, tão só, das oportunidades 

e das ofertas para aqueles que, sempre temporariamente, se aproximam e passam 

por ela, sejam eles empresários ou turistas. 

Outro pensador marcante nos estudos sobre a cidade é Peter Hall (1932- ), 

que pauta a sua leitura sobre as questões urbanas na tradição da “escola inglesa” 

de urbanismo iniciada por Ebnezer Howard (1850-1928), Patrick Geddes (1854-

1932) e Raymond Unwin (1863-1940), que ao contrário do idealismo francês de 

Fourier e Le Corbusier, muitas vezes descontextualizado do lócus, possui uma 

abordagem pragmática à cidade, observando as condições históricas e as 

possibilidades de mudança a partir das potencialidades locais, sem rupturas 

evidentes. As “cidades-jardins”, propostas no âmbito dessa tradição, constituem-se 

complementos da cidade, anunciando, certamente, um projeto civilizatório, mas sem 

se impor como modelo dominante da forma urbana, mas, antes, como alternativa 

qualificada. 

A perspectiva histórica que Peter Hall utiliza de forma sistemática como 

método de análise nas suas pesquisas, permite-lhe construir argumento comparativo 

de onde extrai conceitos e noções para definir os atributos da cidade. Na sua obra 

Cities in Civilization, culture inovation and urban order, Hall, ao analisar seis cidades 

– Atenas, Florença, Londres, Viena, Paris e Berlim –, reconstrói o imaginário sobre 

as representações do processo civilizatório que marcam a cultura ocidental. Cada 

cidade representou, em cada momento de suas épocas áureas, um conjunto de 

referenciais simbólicos que se constituem memória coletiva dos valores da 

modernidade e, também, do engenho humano: Londres e Shakespeare; Viena de 

Mozart e Strauss; Paris e Picasso, Duchamp e Monet, por exemplo, formam 

associações que tornam inseparável a noção de cidade da noção de obra, de 

produção, de criação. 

Essas imagens, esses imaginários, são termos de oposição que Peter Hall 

procura evidenciar com a análise da cidade contemporânea que decorre da 
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industrialização e de certo planejamento urbano. Nas obras Cities of Tomorrow e 

Great Planning Disasters, o autor expressa as contradições fomentadas sistema 

econômico globalizado, que, ao mesmo tempo, potencia o espetacular crescimento 

de algumas cidades e acentua os desequilíbrios socioespaciais em seu interior. 

Todavia, para Hall, essa contradição não é apanágio das cidades globais, 

mas registra-se, historicamente, no auge da cidade burguesa capitalista. Em Cities 

of Tomorrow, os capítulos “The city in the dreadful nigth” e “The city in the garden” 

revelam essa dupla faceta do processo civilizatório expresso nos atributos da cidade 

– as cidades da luz, da cultura e da ecologia, que coexistem com as mesmas da 

miséria da classe operária, da habitação degradada e da escuridão dos bairros 

populares. 

Entretanto, a relevância dos estudos de Peter Hall decorre do fato de 

emergirem no seio do urbanismo como posicionamento crítico aos modelos e às 

práticas de planejamento urbano que conduziam, não raramente, ao agudizar dos 

problemas e ao extremar dos desajustamentos e desigualdades já evidenciadas na 

consolidação da cidade industrial. Hall traz para o discurso do urbanismo, da 

produção do espaço, as preocupações, críticas e denuncias que cientistas sociais, 

como Sennett e Sassen, formulam na sua análise aos impactos da globalização do 

modelo homogeneizado da política econômica e do mercado. 

O autor ensaia, assim, um movimento crítico na disciplina que irá despoletar, 

ainda que esparsamente, em experiências de planejamento urbano que se tornaram 

referências como alternativas aos modelos que se limitavam a reproduzir os 

interesses hegemônicos da ordem vigente. De fato, após os “planos” e respectivas 

teorias urbanísticas de Le Corbusier, Hilbersheimer, e Lúcio Costa, que veiculavam 

um projeto republicano burguês para a formação de certa “civilidade”, só 

recentemente se verificou importante surto de reflexões centradas na “construção” 

do espaço da cidade das quais recordamos Aldo Rossi em Arquitetura da Cidade, 

Vitório Gregotti em Território da Arquitetura, Ludovico Quaroni em Torre de Babel e 

Cesare Blasi em Estrutura Urbana da Arquitetura, entre outros. Nuno Portas 

contextualiza a emergência dessas novas aproximações à cidade: 

Entretanto, vivemos em cidades, ou não-cidades, cada vez mais 
feias, que nem por isso funcionam melhor; muitos se têm proposto 
salvá-las, em muitos casos à custa de novas lacerações no seu 
tecido, típicas de quem trata um órgão sem perseguir o organismo; 
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outros (novos) técnicos se propõem agora explicar melhor o que 
acontece nas cidades e que precisam os homens que elas sejam, 
mas deixam ainda eles, a cidade sem forma, sem vulto – o vulto que 
não podem e não querem ser eles a inventar, a (ar)riscar. Porque 
esse vulto não é informe nem oco – é concepção, estrutura, projeto, 
desenho e desígnio, é risco. (PORTAS, 2007:15-16) 

 

Entendemos, contudo, que dois pensadores, por meio de sua reflexão, 

pesquisa, e, até, posicionamento político, exercem influência decisiva na 

conformação dos caminhos teóricos e metodológicos que são perseguidos nas 

abordagens à cidade e ao urbano: Manuel Castells e Henri Lefebvre. 

Há que registrar, por parte dos dois autores, o esforço de conceituação de 

termos que são utilizados nas narrativas sobre a cidade, e que, invariavelmente, 

adquirem, ou lhe são atribuídos, sentidos e significados distintos, consoante o 

contexto discursivo em que são utilizados: cidade, urbanismo, urbanização, região, 

sociedade urbana, tecido urbano, forma urbana, formas espaciais, obra, redes de 

cidades, organismo, instituição, entre outros, não se constituem com substantivos 

avulsos, mas como categorias analíticas e como campos de conhecimento. 

Mark Gottdiener, em sua obra A produção Social do Espaço Urbano, 

identificava, na década de 1980, as tendências de análise dos eventos e padrões 

urbanos contemporâneos segundo eixos associados à ecologia urbana, à geografia, 

à economia urbana, ao estruturalismo marxista, à economia política urbana, ao 

neoweberianismo e à perspectiva da produção do espaço. 

A essa proliferação de tendências podemos associar os nomes de Guy 

Burgel, Mike Davis, Bernard Lepetit, Edward Soja ou François Archer, entre outros, e 

que formam o cenário de debate, no qual os posicionamentos são mais 

complementares do que contraditórios, mas que recorrem, frequentemente, a léxicos 

diferenciados dando a ideia de que se trata de registros discursivos diferenciados. 

Daí o reconhecimento, de Castells e Lefebvre, de estudar e compreender os 

problemas concretos da sociedade urbana a partir de pressupostos metodológicos e 

de categorias de análise mais ajustada à natureza dos fenômenos e dos processos. 

Ou seja, os tradicionais campos de conhecimento das Ciências Sociais e do 

Urbanismo, entendidos na sua ortodoxia epistemológica, não respondem à 

complexidade dos processos para os quais são convocados. 
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Àqueles pensadores poderíamos juntar, em determinados momentos e 

espaços de debate e de posicionamento ético e político, David Harvey compondo a 

abordagem crítica marxista à cidade e ao urbano, certamente com aproximações 

temáticas e conceituais distintas, mas configurando um campo de reflexão que não 

deve ser desmembrado, sob risco de fragmentação do conhecimento produzido. 

Embora pudéssemos distingui-los, tanto a partir da sua área de conhecimento 

quanto dos seus alinhamentos a esta ou aquela tendência marxista – que não 

deixaria de ser uma artificial forma de desagregá-los, classificando-os de uns mais 

críticos, ou mais marxistas, que outros –, podemos, entretanto, relacioná-los em 

torno de uma olhar que possui referencial de luta contra-hegemônica; Harvey, 

enquanto geógrafo busca analisar o impacto nos macroprocessos da organização 

social, nomeadamente as distorções e desigualdades na distribuição de renda e nos 

desequilíbrios territoriais; Castells, como sociólogo, centra a sua abordagem na 

análise dos problemas urbanos decorrentes das mudanças sistêmicas geradas pelas 

novas combinações da economia global, formulando os novos papeis das 

instituições sociais e do Estado na possibilidade  de uma resposta alternativa; e, 

Lefebvre, como filósofo, busca compreender o papel do sujeito, tomado individual e 

coletivamente, tanto no que se refere à avaliação dos mecanismos que o capitalismo 

articulou para a sua alienação demovendo-o da sua participação na construção da 

cidade, manietando-o estritamente aos processos de produção de mercadorias e ao 

seu consumo (incluindo a cidade como mercadoria), mas, descortinando a 

possibilidade, ainda resiliente, de se poder situar como construtor da sua própria 

história, colocando-o, segundo alguns analistas, mais próximo das teorias de Marx. 

No entanto, Castells e Levebre abrem com bastante clareza o debate sobre a 

questão da produção social do espaço, como um campo de análise mais 

abrangente, que permite gerar insumos para formulação de soluções ajustadas às 

condições históricas e materiais concretas, de acordo com as características sociais 

e espaciais específicas de cada lugar, quando, em muitos momentos do debate 

internacional, já se consideravam esgotadas as possibilidades de enfrentar os 

processos de gestão das cidades formatados pelo sistema capitalista e pela ordem 

neoliberal, que conduziram à falsa imagem de irreversibilidade da realidade. 

Embora anteriores pesquisas e proposições já tivessem elegido o espaço 

como campo privilegiado de expressão das relações sociais – como a Escola de 
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Chicago, por exemplo –, é pela noção de “produção social do espaço” que Lefebvre 

constrói seu argumento: o espaço não se restringe à mera decorrência das relações 

sociais de produção, e a urbanização, enquanto processo de reprodução extensiva 

do urbano – deve ser compreendida como expressão das relações sociais, ao 

mesmo tempo em que interfere nelas. 

Foi esse atributo da urbanização – a conjugação dos processos sociais e 

espaciais como acontecimento simultâneo e indissociável – que possibilitou ao 

capitalismo consolidar e reproduzir as relações de produção, formatando um 

“espaço social” instrumentalizado e reificado. Apesar dessa característica dinâmica 

do espaço, Lefebvre não lhe atribui um sentido definitivamente transformador, mas 

antes condicionador e de mediação: 

As práticas espaciais regulam a vida – não a criam. O espaço não 
tem poder em “sim mesmo”, nem o espaço enquanto tal determina as 
contradições espaciais. Estas são contradições da sociedade – 
contradições entre uma coisa e outra no interior da sociedade, como 
por exemplo entre as forças e as relações de produção – que 
simplesmente surgem no espaço, ao nível do espaço, e assim geram 
as contradições do espaço.26 

 

Os questionamentos de Lefebvre giram em torno da produção do próprio 

espaço: o que é produzir? Quem produz e para quem? Se agregarmos à noção de 

espaço a ideia de produção social do espaço, ganha, então, sentido a preocupação 

do autor em explicitar a noção de produção: 

Deve-se tomar como referência não a produção não no sentido 
restrito dos economistas – isto é o processo de produção das coisas 
e do seu consumo –, mas a reprodução das relações de produção. 
Nesta ampla acepção, o espaço de produção implicaria, portanto, e 
encerraria em seu seio a finalidade geral, a orientação comum a 
todas as atividades dentro da sociedade neocapitalista. Trata-se da 
produção no mais amplo sentido da palavra: produção das relações 
sociais e reprodução de determinadas relações. (LEFEBVRE, 1971) 

 

E precisa: 

                                                           
26 Spatial practice regulates life - it does not create it. Space has no power “in itself”, nor does space 
as such determine spatial contradictions. These are contradictions of society – contradictions between 
one thing and another within society, as for example between the forces and relations of production – 
that simply emerge in space, at the level of space, and so engender the contradictions of space. 
(LEVEBVRE, 1991:358) 



78 
 

A dupla acepção do termo decorre de que “os homens” em 
sociedade produzem ora coisas (produtos), ora obras (tudo o resto). 
As coisas são enumeradas, contadas, apreciadas em dinheiro, 
trocadas. E as obras? Dificilmente. Produzir, em sentido amplo, é 
produzir ciência, arte, relações entre seres humanos, tempo e 
espaço, acontecimentos, história, instituições, a própria sociedade, a 
cidade, o Estado, em uma palavra: tudo. A produção de produtos é 
impessoal; a produção de obras não se compreende se ela não 
depende de sujeitos. (LEFEBVRE, 1973:79-80) 

 

Essa amplitude da noção de produção, que integra o sujeito como “construtor” 

do seu espaço simultaneamente físico e social – o sujeito da sua própria história – 

permite a Lefebvre superar a redução do urbano, proposta por Castells, a um 

espaço ideológico de consumo, periférico à produção, mas dele desvinculado 

enquanto inter-relação. Nesse sentido, a cidade de Castells constitui-se como 

espaço de reprodução social e consumo coletivo dos quais emergem desequilíbrios 

e conflitos na organização e acesso a esse “consumo coletivo”: educação, saúde, 

moradia, cultura, transporte.27 

                                                           
27 Castells coloca na noção de produção do espaço a determinação estruturalista das práticas sociais 
que lhe estão associadas: “A produção é um processo social complexo, porque cada um dos seus 
elementos é diferenciado internamente. Assim, a humanidade como produtora coletiva inclui tanto o 
trabalho como os organizadores da produção, e o trabalho é muito diferenciado e estratificado de 
acordo com o papel de cada trabalhador no processo produtivo. A matéria abrange a natureza, a 
natureza modificada pelo homem, a natureza produzida pelo homem e a própria natureza humana, 
pois o desenrolar da história nos força a afastar-nos da distinção clássica entre humanidade e 
natureza, visto que a ação humana de milênios já incorporou o meio ambiente natural na sociedade, 
tornando-nos, de forma concreta e simbólica, parte inseparável desse meio ambiente. A relação entre 
mão de obra e a matéria no processo de trabalho envolve o uso de meios de produção para agir 
sobre a matéria com base em energia, conhecimentos e informação. A tecnologia é a forma 
específica dessa relação”. (CASTELLS, 1999:52) 
Como contraponto Lefebvre argumenta: “[...] a produção em geral é uma abstração, mas uma 
abstração razoável, pois ela ‘sublinha e precisa efetivamente os postos comuns’ a todas as épocas. É 
indispensável, portanto, isolar os caracteres comuns a toda a produção, isto para evitar que a 
unidade resultante da identidade do sujeito – a ‘humanidade’ –, e do sujeito – a natureza –, faça as 
diferenças fundamentais. A questão do sujeito e do objeto se vincula, portanto, à da especificidade 
das relações e dos modos de produção. A produção constitui sempre um corpo social determinado, 
um sujeito social”. (LEFEBVRE, 2001:78) 
Milton Santos alarga, ainda, o olhar sobre a ideia de produção: “Produzir e produzir espaço são dois 
atos indissociáveis. Pela produção o homem modifica a Natureza Primeira, a natureza bruta, a 
natureza natural, socializando, dessa forma, aquilo que Teilhard de Chardin chamava de 
‘ecossistema selvagem’. É por essa forma que o espaço é criado como Natureza Segunda, natureza 
transformada, natureza social ou socializada. O ato de produzir é, ao mesmo tempo, o ato de produzir 
espaço. [...] Por seus próprios ritos e formas, a produção impõe formas e ritmos à vida e à atividade 
dos homens, ritmos diários, estacionais, anuais, pelo simples fato de ser a produção indispensável à 
sobrevivência do grupo. Essa nova disciplina, que o homem até então não conhecia, implica uma 
utilização disciplinada do tempo e do espaço. [...] O fato de que os eventos sejam ao mesmo tempo 
espaciais e temporais não significa que se pode interpretá-los fora das suas próprias determinações 
ou sem levar em conta a totalidade da qual eles emanam e que eles reproduzem. O espaço social 
não pode ser explicado sem o tempo social”. (SANTOS, 2004:202, 203, 253) 
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O sistema empresarial capitalista, embora indutor do mercado de serviços 

não se mostra capaz de atender à demanda gerada pelas diversas classes sociais, 

forçando o Estado a tanto regular como prover a oferta desses serviços. Essa 

segregação de mercados (os negócios não se ocupam de todos os segmentos da 

demanda social) que alimentam o consumo coletivo, como estratégia do capitalismo 

avançado, conduzindo as instituições públicas a restabelecer o equilíbrio – sempre 

precário, porque a oferta do Estado dirige-se a fins diversos (infraestrutura de 

transportes, escolas, hospitais e habitação), e a classes sociais populares e 

desfavorecidas – deslocando as contradições do sistema econômico para o campo 

político e social. 

Castells reconhece nessa contradição – o desequilíbrio da oferta capitalista e 

a intervenção do Estado na vida cotidiana – a motivação da emergência dos 

movimentos sociais urbanos. Todavia, identifica nesses movimentos pauta crítica e 

reivindicativa não exclusivamente decorrente do desequilíbrio entre a demanda e a 

satisfação do consumo coletivo. Trata-se de reivindicação de valores, de 

proposições e da expectativa de realização projetos e sonhos que buscam qualificar 

a vida urbana, politizando a luta pelo espaço urbano a partir de sujeitos coletivos 

contra-hegemônicos envolvidos na formulação de alternativas à ordem dominante. 

Não se trata, aparentemente, de movimentos sociais que lutam pela transformação 

da estrutura social, mas, tão só, resignificar a cidade, marcando-a e transformando-a 

pelo exercício do direito à sua apropriação. 

Nesse campo de ocorrência social, Castells irá, a partir dos finais da década 

de 1980, reafirmar uma predominância de condicionantes econômicas, ao constatar 

a mudança de caráter das cidades como espaços de lugares – lugares onde 

ocorrem as práticas sociais – para espaços de fluxos, no contexto das 

potencialidades que as tecnologias informacionais trazem para suprir as limitações 

da comunicação presencial. A possibilidade de articular relações em um mesmo 

espaço temporal, independentemente do espaço físico onde se situam os sujeitos, 

transforma o sentido e o valor do lugar, tornando-se determinante o fluxo – de 

pessoas, de bens, de informações. Essa ideia de uma sociedade em rede – uma 

malha de fluxos – complementa, e estrutura, a dinâmica de articulação das cidades 

globais definidas por Saskia Sassen. 
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No entanto, aquele “espaço de fluxos” requer a materialidade do “espaço de 

lugares” – as cidades ou distritos tecnológicos (servidas por sistemas de 

comunicação exclusivos), os aeroportos, os hotéis, os condomínios residenciais que 

acolhem os agentes executivos multinacionais, que, por sua vez, deixam de estar 

integrados ao lugar de raiz, a cidade: ou seja, muitas partes da cidade emergem, ou 

transformam-se, sem que se manifeste um “consumo coletivo” prévio, apenas 

satisfazendo outro universo de demandas – o das redes das cidades globais –, 

inserido em outra estratégia do capitalismo moderno, que lhe permite sustentar, 

ainda, o sistema de mercado global. Essa circunstância é definida por Castells como 

característica da “cidade dual”, cuja consequência notória é o surgimento de 

expressões formais e tipológicas que se disseminam pelo conjunto das cidades, ou 

naquelas que se querem situar como “modernas”, formando o imaginário do que 

representa “estar dentro” do processo de desenvolvimento tecnologicamente 

sofisticado, mas, ao mesmo tempo, marca de forma aguda o afastamento do 

planejamento urbano da realidade socioespacial, que se apresenta, crescentemente, 

com evidentes formas de segregação, de caos funcional e de serviços urbanos, de 

desequilíbrios na gestão do território e da moradia. 

Todavia, ainda que tenda a homogeneizar os processos de sociabilidade 

segundo estrutura de relações de classe determinadas, bem como os 

acontecimentos e a vivência urbana em função de padrões globalizados de eventos 

e funções da cidade, Castells vislumbra nesse espaço de fluxos a oportunidade de 

despoletarem movimentos sociais que se utilizam das mesmas tecnologias 

informacionais, e da capacidade de se organizarem em redes e fluxos, que se 

apresentam com mensagens e propostas reativas e críticas, gerando um “refluxo” 

que devolve ao “local”, ao espaço dos lugares, o campo de resistência e resiliência 

da produção social do espaço da cidade. 

Esse movimento reflexivo, certamente com diversas expressões, pretendeu 

mudar o olhar sobre o urbano, abrindo não apenas o campo de análise ao incorporar 

campos de conhecimento de diversas áreas disciplinares, mas formando um corpo 

teórico, conceitual e metodológico que desconstruía a noção de cidade 

contemporânea como sistema orgânico autônomo, ou auto-determinado, em cujo 

centro se encontraria o sistema econômico, e, portanto, funcional e 

morfologicamente dependente deste. Desmontar esse pressuposto implicou em 
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demonstrar que a cidade não estava condenada a ser mera reprodutora do sistema 

capitalista, e que, portanto, as crises e contradições deste ditavam as 

transformações irreversíveis daquela. 

Os posicionamentos de Lefebvre, Castells e Harvey, entre outros cientistas 

sociais, correntemente denominados de marxistas28, abriram percursos de análise 

                                                           
28 O nexo marxista que recorrentemente liga os autores – Lefebvre, Castells e Harvey – prende-se 
com releitura que estes fazem das obras de Karl Marx indagando-se, sobretudo sobre a reprodução 
das relações sociais e do sentido da organização do espaço no contexto das lutas de classes e da 
expansão territorial do sistema capitalista. Os autores colocam a necessidade metodológica de 
recuperar a abordagem dialética dos fatos sociais como possibilidade viável de não apenas fornecer 
uma análise compreensiva da realidade, mas a partir desta encontrar os caminhos de superação. 
Enquanto Castells e Harvey centram-se, ainda, no “trabalho” como elemento decisivo para a 
compreensão, mas também, para a superação da alienação fomentada pelo sistema capitalista, 
Lefebvre abre a categoria de análise para a ideia de “produção”, vendo nesta outras possibilidades de 
transformação da realidade. Entretanto abordagem à noção de produção, em Lefebvre, traz implícita 
outro entendimento do olhar dialético: “O territorial, o urbanístico, o arquitetural têm, entre si, relações 
análogas; implicações-conflitos. O que só se pode apreender se estiverem compreendidas as 
relações: ‘lógica-dialética’, ‘estrutura-conjuntura’, expostas e supostas aqui numa certa perspectiva, 
explicitadas alhures. Essas relações, ao mesmo tempo abstratas e concretas, revelam uma ‘cultura’ 
filosófica e política que deixa de lado essa ‘complexidade’ para buscá-la alhures [...] A pesquisa sobre 
o espaço social apoia-se numa globalidade. Ela não exclui, reiteramos, pesquisas precisas e 
determinadas ‘no terreno’. Contudo, o perigo do ‘pontual’, a esse título valorizado porque controlável, 
por vezes mensurável, é que ele separa o que se implica, isola o que se “articula”. Portanto, ele 
aceita ou ratifica a fragmentação. O que conduz a práticas excessivas de desconcentração, de 
descentralização, que deslocam as redes, os laços e relações no espaço, portanto, o espaço social 
lhe escapa ao fazer desaparecer a produção! O que evita muitas questões pedagógicas, lógicas, 
políticas [...] As contradições do espaço serão descobertas mais adiante. Aqui indicamos apenas a 
relação dialética no seio dessa triplicidade: o percebido, o concebido, o vivido. Triplicidade: três 
termos e não dois. Uma relação a dois termos reduz-se a uma oposição, a um contraste, a uma 
contrariedade; ela se define por um efeito significante: efeito de eco, de repercussão, de espelho. A 
filosofia dificilmente superou as relações a dois termos: o sujeito e o objeto, a ‘res cogitans’ e a ‘res 
extensa’ de Descartes, o Eu e o Não-eu dos kantianos, póskantianos, neo-kantianos. O ‘binarismo’ 
não tem mais nada a ver com as concepções mecânicas da luta encarniçada entre dois princípios 
cósmicos; tornado mental, ele evacua da vida, do pensamento, da sociedade (do físico, do mental, do 
social, do vivido, do percebido, do concebido), tudo o que faz a atividade vivente. Após o esforço 
titânico de Hegel e de Marx, a filosofia sucumbe nas oposições ditas ‘pertinentes’, arrastando várias 
ciências especializadas (ou arrastada por elas) e determinando o inteligível pelas oposições e 
sistemas de oposições, sob pretexto de transparência. Um tal sistema não teria nem materialidade 
nem resíduo; um sistema perfeito, ele se oferece como uma evidência racional para a inspeção 
mental. O paradigma teria esse poder mágico: metamorfosear o obscuro em transparente, deslocar o 
“objeto” da sombra para a luz sem o deformar, tão-somente por sua formulação. Numa palavra, 
descriptar. O saber coloca-se a serviço do poder com uma admirável inconsciência, suprimindo as 
resistências, as sombras e seus ‘seres’. Para compreender o espaço social em três momentos, que 
se reporta ao corpo. Uma vez que a relação com o espaço de um ‘sujeito’, membro de um grupo ou 
de uma sociedade, implica sua relação com seu próprio corpo, e reciprocamente. A prática social 
considerada globalmente supõe um uso do corpo: o emprego das mãos, membro, órgãos sensoriais, 
gestos do trabalho e os das atividades exteriores ao trabalho [...] A tendência a constituir ‘centros 
decisionais’ que reúnem sobre um território restringindo os elementos constitutivos da sociedade, 
então utilizáveis pelo e para o poder, essa tendência conserva a raridade do espaço sobre o território 
considerado, aos arredores do ponto central. A penúria do espaço tem traços originais e novos em 
relação a outras penúrias, antigas ou recentes. Espontaneidade enquanto resulta de um processo 
histórico, ela é conservada, frequentemente deliberada e organizada pelas decisões centrais. Ela 
introduz uma contradição entre a abundância passada ou possível, e a raridade efetiva. Esta 
contradição não é exterior às relações de produção incorporadas no espaço inteiro, ainda menos à 
sua reprodução, pois os centros de decisão têm por finalidade expressa as manter; ao mesmo tempo, 
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que possibilitaram não apenas a entrada de outras ciências que mudaram a 

abordagem à cidade, como fomentaram, a partir desse novo recorte de reflexão – o 

urbano – importantes mudanças no corpo epistemológico da Geografia, da 

Antropologia, da Etnografia, para além do Urbanismo. 

Nesse sentido, é relevante a retomada da perspectiva da cidade como espaço 

social de produção, já não segmentada em universos outrora estanques, ou 

hierarquizados segundo modelos de dependência, mas, agora, dinâmicos, 

interdependentes, e, sobretudo, passíveis de serem transformados, recriados e com 

sentido de devir, de possibilidade de reajustamento de uma realidade antes dada 

como fatalidade. 

O termo “direito à cidade”, independentemente do sentido conceitual e 

ideológico atribuído por Lefebvre, transforma-se em bandeira na qual se reúnem 

grande parte das propostas de revisão das metodologias de análise da cidade, bem 

como as experiências de planejamento e gestão urbana, a partir dos anos de 1980. 

Trata-se de um despertar, quase um apelo, para as possibilidades que a cidade, 

como produção social, contém de potencial de manifestação e exercício da 

cidadania, considerada em ampla acepção: não só de expressão de direitos 

individuais e coletivos, mas de criação, produção, participação e transformação da 

realidade. 

O “direito à cidade” apresenta-se como pano de fundo de vasto conjunto de 

iniciativas de planejamento e gestão urbana que se enquadram em nova narrativa 

sobre as formas e atributos da política pública, da esfera pública, do papel do 

Estado, das instituições e da sociedade civil no âmbito de uma nova atitude perante 

a produção da cidade. 

                                                                                                                                                                                     
é uma contradição do espaço (e não somente no espaço, como as contradições clássicas 
engendradas pela história e pelo tempo histórico). Contradições e conflitos no espaço (provenientes 
do tempo) desapareceram? Certamente não. Eles estão sempre aí, com as implicações, com as 
estratégias e táticas que suscitam, notadamente os conflitos de classe. As contradições do espaço os 
envolvem, supõem-nos, superpõem-se a eles, os levam a um degrau superior e os reproduzem 
amplificando-os. Após esse deslocamento, acontece que as contradições novas atraem sobre si a 
atenção, desviam o interesse e parecem aniquilar as antigas contradições, e mesmo as absorver. 
Isso não é senão uma aparência. Somente uma análise dialética permite descobrir as relações exatas 
entre as contradições no espaço e as contradições do espaço: aquelas se atenuam, aquelas se 
acentuam. Igualmente, a produção das coisas no espaço não desapareceu, nem as questões que ela 
põe (possessão dos meios de produção, gestão e controle da produção) diante da produção do 
espaço”. (LEFEBVRE, 1991) 
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Podemos referenciar, como exemplo da influência de um novo discurso para 

a cidade, o processo de reflexão e debate que culminou, no Brasil, na elaboração do 

“Estatuto da Cidade”, e o que este implicou de revisão dos modelos de planejamento 

e gestão territorial e urbana, abrindo novas perspectivas de participação dos 

cidadãos na proposição de opções – de ações e investimentos –, na tomada de 

decisão, no controle social da gestão, enfim, na produção da cidade. 

Ainda que com dificuldades de apropriação por parte do “urbanismo”, aquele 

movimento que reivindica o direito à cidade, vem obrigando a estabelecer, não 

apenas outro olhar, mas nova plataforma, ou ponto de partida, para a questão 

urbana. Ou seja, de modo, mais ou menos, assimilado, as abordagens à cidade 

incorporam a noção de que a produção do espaço urbano não é apanágio de uma 

prática ou de um discurso circunscrito à área de conhecimento específico, a um 

setor dominante da sociedade, ou, sequer, do Estado; antes, trata-se de campo de 

debate onde diversos agentes, institucionais ou não, marcam interesses, territórios e 

jurisdições na perspectiva de satisfazerem suas necessidades materiais, mas, 

também, seus projetos, desejos e sonhos sobre a cidade que cada um guarda em 

sua memória, ou formula em seu imaginário. 

 

1.3 – Do direito à cidade 

 
[...] O direito à cidade se afirma como um apelo, como uma 
exigência. Através de surpreendentes desvios – a nostalgia, o 
turismo, o retorno para o coração da cidade tradicional, o apelo das 
centralidades existentes ou recentemente elaboradas – esse direito 
caminha lentamente. A reivindicação da natureza, o desejo de 
aproveitar dela são desvios do direito à cidade [...] O direito à cidade 
não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de 
retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à 
vida urbana, transformada, renovada. Pouco importa que o tecido 
urbano encerre em si o campo e aquilo que sobrevive da vida 
camponesa conquanto que o “urbano”, lugar de encontro, prioridade 
do valor de uso, inscrição no espaço de um tempo promovido à 
posição de supremo bem entre os bens, encontre sua base 
morfológica, sua realização prático-sensível. O que pressupõe uma 
teoria integral da cidade e da sociedade urbana que utilize os 
recursos da ciência e da arte. (LEFEBVRE, 2001:116-117) 

 

O enunciado de Lefebvre coloca o direito à cidade não como circunstância 

ocasional de reivindicação de direitos formalmente estabelecidos – como mero 
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“direito de ir e vir” –, mas como processo, como formulação de uma prática que não 

se esgota na satisfação de um devaneio e que se encontra na conquista permanente 

de novos espaços de superação e aperfeiçoamento da condição humana. É nesse 

sentido que se inscreve a utilização dos recursos da ciência e da arte, não como 

meras técnicas, mas como conhecimento que permite construir e produzir cidade, 

enquanto espaço social. 

O direito à cidade, na formulação de Lefebvre, coloca outros horizontes 

civilizatórios, sem se constituir como novo projeto civilizatório, resgatando valores e 

princípios já reconhecidos e anteriormente invocados e experimentados pela 

sociedade. 

O seu entendimento não resulta da constatação empírica desse movimento, 

que se reflete em contradição entre a análise formal da realidade e sua “evidente” 

complexidade e dinamismo, e que se apresenta na incapacidade de formar um 

discurso abrangente e definitivo. A discussão de Lefebvre é mais ampla e 

epistemológica, buscando nos limites metodológicos da dialética os fundamentos 

para a construção da análise. Ao debater, em Lógica formal Lógica dialética, a 

centralidade do método dialético de Hegel, Lefebvre pretende superar o formalismo 

na abordagem a contextos que se apresentam em contínuos movimentos de 

transformação e de vivência, como a cidade.29 

                                                           
29 “A contradição dialética não é um absurdo lógico. Em outras palavras, se o pensamento dialético se 
baseia (ou se ‘funda’) naquilo que o lógico declara absurdo, até mesmo impossível, o dialético não 
concebe esse absurdo ou essa impossibilidade como tal: ao contrário, vê neles um ponto de partida e 
a inserção numa inteligibilidade que declara concreta. Vê mesmo o ‘princípio’ de uma re-produção, 
em e pelo pensamento, do que foi produzido (gerado) no tempo, ou seja, numa história. O dialético 
marxista afirma que entre o conceito de produção e a concepção dialética do devir existe 
reciprocidade indissolúvel. Não há produção sem contradição, sem conflito, a começar pela relação 
do ser social (o ‘homem’) com a natureza através do trabalho. As proposições que ‘expressam’ uma 
contradição dialética não constituem uma incoerência lógica. Deve-se recusar algumas ilustrações 
frequentes do pensamento dialético. Não basta mostrar o branco e o preto, depois o cinzento, para 
legitimar o pensamento dialético. Nem mostrar uma semente, uma batata em germinação, um 
embrião, a água fervendo, etc. Se as proposições que derivam da lógica tivessem um conteúdo, ou 
se houvesse um conteúdo lógico das preposições, a dialética estaria em grave perigo. As coisas 
ocorrem diferentemente se a lógica por excelência é a tautologia, a identidade pura (transparente, 
vazia, neutra). Enquanto identidade, pode transparecer e re-aparecer ma contradição dialética. 
Manifesta essa contradição como algo concreto. A formulação dos conflitos fornece seu conteúdo à 
identidade tautológica e, portanto, abre-a para o ato prático. Finalmente, a identidade coincide com a 
exigência de uma ‘solução’. A contradição dialética se identifica com o problema (co a ‘problemática’), 
que é inútil tentar reduzir mediante sua logificação. [...] ‘A dialética hegeliana não é método de 
pesquisa ou de exposição filosófica, mas a descrição adequada da estrutura do Ser, bem como da 
realização e do aparecimento do Ser’ (Kojève, Introdução à Filosofia de Hegel, p.525). Se a dialética 
hegeliana não pode se distinguir da armadura (da estrutura) do sistema hegeliano, as afirmações 
metodológicas de Marx a propósito de O Capital (pôr sobre seus pés a dialética hegeliana, expressão 
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de um mundo de cabeça para baixo) são nulas e sem importância. ‘Dizer que o Ser é dialético, é 
dizer inicialmente (no plano ontológico) que ele é uma Totalidade que implica a Identidade e a 
Negatividade. É dizer, em seguida (no plano metafísico), que o Ser se realiza não apenas enquanto 
Mundo natural, mas também como Mundo histórico (ou humano); e que esses sois Mundos esgotam 
a realidade do real objetivo (não existe mundo divino). É dizer, finalmente (no plano fenomenológico), 
que o real objetivo existe empiricamente e aparece não apenas como coisa inanimada, planta e 
animal, mas também como indivíduo livre histórico essencialmente temporal ou mental (que luta e 
que trabalha)’. Dessa interpretação F. Châtelet extrai consequências (cf. Hegel, Seuil, Paris, 1968), 
não sem dogmatismos e uma arrogância que encontram explicação se pensarmos que a filosofia 
instituída e especializada continua hoje a basear sua autoridade nas instituições, na permanência 
(triunfalmente constatada) e na autoridade do Estado. Entretanto, vamos nos remeter à Lógica de 
Hegel e à sua leitura por Lênin (nem os anti-hegelianos nem os neo-hegelianos tentaram ainda 
desacreditar essa leitura como ‘romântica’). A lógica não ode ser concebida apenas como ciência da 
forma do pensamento separada de qualquer conteúdo;  com efeito, a forma de pensamento é já 
conduzida além de si mesma e não ode se conservar pura (puramente formal). Com suas 
preocupações práticas (políticas), Lênin apreende muito bem o fato de que, em Hegel, o método ‘não 
é apenas um movimento separado do conteúdo da doutrina’ (cf. E. Fleischmann, La science 
universelle ou la Logique de Hegel, p.354). Para Hegel, a ciência é fruto do trabalho intelectual de 
gerações, que ‘reduziram o caos empírico’ a noções, princípios, verdades; em suma, ao pensamento 
(idem). Para Lênin, como para Hegel, o conceito se desenvolve superando as oposições da forma e 
do conteúdo, do teórico e do prático, do subjetivo e do objetivo, do ‘para-si’ e do ‘em-si’ (cf. Cahiers 
de Lénine sur Hegel, col. Idées, 1968, p.154). O método não deve desdenhar a lógica formal, mas 
retomá-la. Portanto, o que é esse método? É a consciência da forma, do movimento interno do 
conteúdo. E é ‘o próprio conteúdo’, o movimento dialético que este tem em si, que o impele para a 
frente, incluída a forma. A lógica dialética acrescenta, à antiga lógica, a captação das transições, dos 
desenvolvimentos, da ‘ligação interna necessária’ das partes do todo. Ao mesmo tempo, mostra a 
ligação, sua necessidade, e ‘a origem imanente das diferenças’, sou seja, segundo Lênin, ‘a lógica 
interior objetiva’ do desenvolvimento e a ‘luta das diferenças polarizadas’. A lógica se assemelha à 
gramática, mas ‘tal como aparece ao linguista’ (p.157), pois a gramática é uma coisa para quem dela 
se aproxima, e outra para quem regressa a ela enriquecido com vasto saber. Assim, e somente 
assim, a lógica oferece a ‘essência dessa riqueza’, a riqueza da representação da natureza, do 
mundo, da história e do espírito. Em si mesmo, o sistema da lógica é tão-somente o ‘reino das 
sombras’. Não se poderia dizer melhor que só existe dialética (análise dialética, exposição ou 
‘síntese’) se existir movimento; e que só há movimento se existir processo histórico: história. Tanto 
faz ser a história de um ser da natureza, do ser humano (social), do conhecimento! É isso o que dizia 
(não sem de-negá-lo e re-negá-lo) Hegel; e o que Marx e Lênin repetem (comprovando-o, fazendo-o). 
A história é o movimento de um conteúdo, engendrando diferenças, polaridades, conflitos, problemas 
teóricos e práticos, e resolvendo-os (ou não). A noção estruturalista de corte (descontinuidade) veio 
confundir a questão. Há descontinuidade (corte) histórica (e política) em 1842-43, quando Marx 
rompe com a teoria hegeliana do direito e do Estado. Ele atribui à história outras forças motrizes, 
outras causas e razões, um outro sentido. E, antes de mais nada, ela continua. O motor do 
movimento histórico não é a razão, mas a prática social (incluindo as classes e suas relações na 
prática industrial). O suporte da racionalidade não está nem nas classes médias (funcionários, 
burocratas), nem na burguesia, mas na classe operária, etc. Entretanto, Marx conserva, superando, o 
conceito de história. Ele conserva, principalmente, a tese da luta de vida ou morte. Para que exista 
história, é preciso que as forças em presença levem seu conflito até ao fim, até à resolução por uma 
vitória ou derrota. Para Marx, o espírito do mundo – o Weltgeist – não é mais Napoleão, e sim a 
classe operária, cuja negatividade nada mais tem de especulativo. Marx retoma assim o método 
dialético (imanente, analítico e sintético, no que se refere a todo o processo histórico). Continua a 
valer o fato de que não se deve ‘dialetizar’ a torto e a direito, ou instalar-se especulativamente no 
processo, mesmo se se concebe regressivamente o ponto de partida e progressivamente o ponto de 
chegada. Vejamos como Marx procede a fim de acompanhar o capitalismo e a sociedade burguesa 
em sua totalidade, sob seu duplo aspecto: no tempo (formação e dissolução) e na atualidade 
(coerência, auto-regulação). Para atingir a história, ele não parte de um estudo histórico. Vamos 
repetir mais uma vez: parte da lógica. Extrai uma forma, o valor de troca. Mostra sua estrutura (um 
conjunto de equivalências) e seu funcionamento (troca, circulação, constituição do dinheiro e da 
moeda). Depois, passa para o conteúdo: o trabalho social produtivo, com suas perequações 
coerentes, os meios sociais (produtividade média de uma sociedade determinada, etc). Atinge assim 
o histórico (divisão do trabalho, acumulação do capital, formação da burguesia). Como diz Lênin, O 
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Capital não pode ser compreendido sem a Lógica de Hegel. Reciprocamente, ele mostra 
(literalmente: exibe) a relação: lógica formal – lógica dialética – dialética (método e teoria). 
Suponhamos agora que a estagnação coagule o movimento por meio de decretos e da vontade do 
Estado, por meio de ‘estruturações’ forçadas e coativas.  Suponhamos que, por hipótese, os estados 
estacionários sejam colocados ‘teoricamente’ acima das transições, ou o equilíbrios fora ou acima do 
desenvolvimento. A dialética perde os seus direitos. Ao mesmo tempo que a história e a historicidade, 
isto é, que o movimento. Mas, nesse caso, o pensamento dialético transforma-se em linguagem 
dialética, que cobre e oculta não apenas os conflitos e as contradições no ‘real’, mas a própria 
contradição entre ele e o real. O pensamento dialético se transforma em seu contrário: numa 
ideologia, porém aperfeiçoada, capaz de dissimular o seu caráter ideológico. De conhecimento, 
aquele dos movimentos históricos, e do projeto revolucionário para transformar o “mundo”, o 
pensamento dialético de converte em projeto de ação estatal para coagular o mundo, estancando a 
história: destruição do movimento, autodestruição de si enquanto movimento, afirmação enquanto 
metalinguagem. [...] Esse princípio [a dupla determinação], peça importante da dialetização da lógica 
e ‘logicização’ da dialética, vai mais longe do parece à primeira vista. Não se trata somente dos pares 
‘disjunção-conjunção’ ou ‘pertinência-exclusão’, nem das propriedades duais [...] Passemos à 
questão, tão controversa, do sujeito. A relação entre o ‘eu’ e o ‘mundo’ não pode ser concebida no 
estranho e no alheio, sem o outro e outrem, o próximo e o longínquo, que são mesmos (dois aspectos 
da mesma relação). O ‘mundo’ chega a esse ‘eu’, que sou eu, por dois caminhos: a história inteira, o 
passado, o tempo biológico e social – e a biografia individual, o tempo singular. Por um lado, um 
infinito, uma ordem longínqua. Por outro, uma ordem próxima, o finito, minha finitude. Minha 
‘presença’. Não seria essa a dupla determinação do ‘meu’ ‘ser humano’, da minha ‘subjetividade’? Eu 
não sou nada e sou a totalidade [...] Não posso dizer (e não posso deixar de dizer) a mesma coisa de 
qualquer outro que diga ‘eu’ [...] Nesse sentido, a consciência é o inconsciente. Em outras palavras: a 
consciência e o inconsciente ‘são’ a dupla determinação, a dupla denominação do mesmo (ato), da 
mesma (identidade). O mesmo (ato), portanto, poderá ser dito em termos de consciência, de ‘eu’, de 
sujeito; e em termos de inconsciente, de desejo. Mas não se trata apenas de duas linguagens para 
dizer a mesma coisa (o que seria redundante, pleonástico, dissimulando a identidade vazia: a 
tautologia). A dupla determinação revela a diferença que ela implica, numa identidade concreta. 
Surge sempre a tentação de substancializar uma determinação, seja o finito ou o infinito, seja a 
consciência (o ‘eu’, o ‘mim’, o ‘sujeito’) ou o inconsciente; e de construir assim um modelo filosófico. 
Ora, a operação sempre fracassa, pois, ao se forçar uma determinação, perde-se ou abole-se a outra 
[...] Se aprofundada, a lógica formal não proíbe o pensamento dialético. Ao contrário: mostra a 
possibilidade dele, abre-se para a sua exigência, sua espera, seu trajeto; ‘funda’ a necessidade desse 
pensamento. A lógica formal remete à dialética, pela mediação da lógica dialética. Depois, esse 
movimento se inverte, e a lógica formal aparece apenas como redução do conteúdo, abstração 
elaborada, elemento neutro (vazio, transparente) de toda a investigação [...] Não se trata de 
dissimular as incertezas, ou mesmo as debilidades do pensamento dialético. Por exemplo: ele não é 
‘operatório’, no sentido hoje habitual desse termo. Nem seus conceitos teóricos, nem suas leis e suas 
regras, permitem hierarquizar, classificar, separar, recortar ou agrupar o quer que seja. Daí a violenta 
controvérsia entre o pensamento dialético e a ideologia (dogmatismo) estruturalista, que reduz, 
extrapola, escorando-se numa concepção filosófica da lógica. Mais que isso: os conceitos do 
pensamento dialético se referem às transições, às passagens (por exemplo, de um modo de 
produção a outro, de uma estrutura a outra), que tendem a ser excluídas da inteligibilidade definida 
pela estabilidade. O estruturalista não gosta de processos. A estruturação não evita os processos de 
desestruturação e, menos ainda, a formação das estruturas [...] Qual o alcance operatório do 
pensamento dialético? É um pensamento global, isto é, político. Implica a historicidade e perde seu 
sentido caso não exista, ou não mais exista, história. Nesse quadro global, ele permite colocar em 
seu lugar (subordinado, secundário) os conceitos operatórios que cada conhecimento parcial – 
através da ideologia – tende a erigir como absolutos [...] Não é certo que o pensamento dialético 
possa hoje resolver (superando-o) o conflito que opõe, no plano da reflexão filosófica, o sentido (a 
significação) e a verdade [...] O pensamento dialético pode hoje, no plano teórico, deixar de 
aprofundar essa contradição até torná-la insuportável? Será que vai declarar (decretar) que, sendo a 
verdade revolucionária, o que se produzir é a destruição das aparências, das ilusões, das mentiras, 
das ideologias? Não corre o risco, o próprio pensamento dialético, de converter-se em afirmação 
ideológica, o que exclui a verdade na exata medida em que a verdade destrói a ideologia?” 
(LEFEBVRE, 1991:19-37) 
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A cidade apresenta-se a Lefebvre não como um “laboratório” para ensaiar a 

atualidade do pensamento dialético, mas o “acontecimento” da modernidade que, 

pela sua dimensão, complexidade e influência na organização social, implica na 

revisão das análises – dos olhares e do conhecimento –, propondo, nesse sentido, a 

contribuição da dialética – como conceito analítico e como prática – para 

desencadear movimentos no pensamento científico e social. 

Nesse contexto, o caminho reflexivo de Lefebvre passa pela abordagem à 

vida cotidiana – em La critique de la vie quotidienne – na qual identifica que o 

“espaço vivido”, enquanto território da experiência das relações sociais, potencia 

práticas e representações que, embora habitualmente não reconhecidas no campo 

do “espaço concebido” – aquele configurado pelos grupos dominantes – 

apresentam-se como lugares sociais de criação, de produção e reprodução de 

relações e significações, para além, e não necessariamente desvinculadas, das 

rotinas alienadas das classes subalternas ou dominadas. 

É, então, perceptível a tentativa do autor em conferir ao cotidiano também 

uma significação política, como espaço da resiliência e da produção social 

alternativa, criativa e revolucionária. A tal entendimento não é alheio o cenário de 

renascimento da esperança em um novo humanismo, no rescaldo da Segunda 

Guerra Mundial. 

Se nesse contexto as vozes da Escola de Frankfurt, com a de Adorno, se 

voltavam para a denúncia da crise da razão, das contradições do modelo iluminista 

que fundou os princípios da modernidade, refletindo-se na emergência da barbárie e 

irracionalidade recentemente vivenciada no holocausto e no conflito mundial – 

configurando, portanto, um quadro negativo de tendência irreversível – Lefebvre 

descortinava nesse caos civilizatório, sem o negar, as condições ainda suficientes 

para um processo de “reconstrução”, perceptível, precisamente, a partir dos 

sintomas do cotidiano, que se expressavam na esperança de outro modelo de 

relações e no movimento coletivo de “renascimento” e mudança. 

Essa outra possibilidade não elimina, entretanto, a crítica do autor à 

modernidade, fá-la estender-se à alienação cotidiana que perpassa toda a 

sociedade, sem se restringir à crise cultural e ideológica do projeto filosófico 

burguês. 
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O resgate do pensamento dialético coloca-se, precisamente, a partir desses 

pressupostos que se revelam contraditórios: ao mesmo tempo em que a 

modernidade institui o domínio do homem sobre o seu meio, sobre o mundo e sobre 

a própria vida, é essa dominação que condiciona de forma alienante a sua 

existência. Nessa perspectiva, a modernidade, enquanto construção, não é somente 

o campo da irracionalidade e da reificação, mas a possibilidade da sua superação. 

Daí que a abordagem de Lefebvre tenda para um movimento de transformação, e, 

portanto, orientado à práxis e política, e menos ao dogma e doutrina. 

Essa centralidade no cotidiano, na vivência, nas práticas sociais, não emerge 

nem de forma inédita, nem descontextualizada de outros olhares que lhe eram 

contemporâneos. Por um lado, o afastamento da reflexão marxista da vida real, 

concentrando-se na crítica à superestrutura (e ali buscando o sentido das mudanças 

necessárias), tinha condicionado o espaço histórico de transformação, levando 

Lefebvre a resgatar as análises de Marx e Engels, nomeadamente sobre a noção de 

alienação, construídas sobre a experiência cotidiana, as quais continham, ainda que 

de modo não sistematizado, abordagens concretas como A Situação da Classe 

Trabalhadora na Inglaterra (1845) e Para a Questão da Habitação (1873). Por outro 

lado, a literatura francesa do século XIX, já tinha apreendido o olhar sobre o 

cotidiano como método de análise da sociedade burguesa: nele se condensavam as 

experiências de vida de grupos e indivíduos, evidenciando os modos diversos como 

as necessidades materiais, os projetos, os desejos e as frustrações, compõem os 

significados e as representações do real. 

A vida cotidiana, o espaço vivido, tal como se apresenta na sociedade 

burguesa na modernidade, denota amplo campo de conflito com os indivíduos e 

grupos que a experenciam. É em Marx que Lefebvre, e grande parte dos 

pensadores da teoria crítica francesa – como Castells e Lojkine –, identifica as 

articulações do pensamento à ação, às ideias, e práticas rotineiras que permitem 

evidenciar as contradições entre a consciência e a vida cotidiana onde ela mesma 

se formula. Importava, então, encontrar os nexos entre o que os indivíduos são e o 

que eles pensam ser; entre o que eles anseiam e sonham e o que eles efetivamente 

vivenciam. Considerar e compreender essa “sociedade real”, como pressuposto 

metodológico, implica na práxis das vivencias cotidianas, delas extraindo as 

contradições e paradoxos, bem como significados e representações produzidos. 
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Aparentemente, a Lefebvre importa explicitar que a análise crítica do cotidiano 

é o lugar privilegiado para entender a teoria da alienação expressa por Marx, cujos 

pressupostos reflexivos conduziam à ideia de que a alienação, sob as suas diversas 

manifestações – individualidade, mistificação, dinheiro, necessidades e trabalho –, 

produz a fragmentação do ser humano, condicionando a sua capacidade de 

construção da consciência de si e do meio social onde de situa. Nessa perspectiva, 

esse campo analítico fundado no pensamento marxista e na lógica do pensamento 

dialético, não só proporcionam a visibilidade e a compreensão das contradições da 

vida cotidiana, enquanto realidade marcada por conflitos, mas, também, evidenciam 

as capacidades de realização e mediação. 

Reconhecemos nessa proposição metodológica e conceitual de Lefebvre a 

intenção de significação política, associada à ideia de transformação e mudança. 

Por um lado, introduz na reflexão teórica a noção de pensamento em movimento, 

tomando a experiência humana cotidiana como campo capaz proposições e 

caminhos para a práxis. Por outro lado, tomando como motivação a necessidade de 

um pensamento ajustado à dinâmica e à diversidade da vivência cotidiana, resgata a 

abordagem dialética como estratégia de conhecimento que tende à desconstrução 

dos formalismos e dos dogmas na interpretação do real. 

Entendemos que a sequência discursiva expressa por Lefebvre – em Do 

Rural ao Urbano; O Direito à Cidade; Revolução Urbana; A Cidade e o Urbano; O 

Pensamento Marxista e a Cidade – não é, de fato, análise de cidade, mas a 

convocação para pensar a condição humana no campo das experiências de vida 

proporcionadas por essa estrutura socioespacial que adquire relevância decisiva na 

conformação do processo civilizatório da contemporaneidade. 

Os processos que nela se condensam, nomeadamente a emergência da 

burguesia e da industrialização, determinam, em grande medida, a condição do 

indivíduo contemporâneo; e são essas mudanças que os escritos de Marx e Engels 

buscam relatar e analisar, nos quais Lefebvre revê como fundamentos pertinentes 

para a compreensão da questão urbana. 

A centralidade da cidade, não como objeto de pesquisa, mas como 

acontecimento ou produto das práticas sociais, torna-a inseparável da sociedade, 

não sendo possível discernir, a partir de determinadas circunstâncias, quais as 
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fronteiras de influência e determinação; o que induz à ideia de que as dinâmicas e 

as práticas sociais são elas a própria cidade. 

O “direito à cidade” tende a constituir-se, assim, não como direito abstrato ou 

dirigido a um fundamento ou objeto, mas como direito à vida, à produção, à criação, 

ao lugar onde se realiza a condição humana, ou, polo menos, onde ela pode ser 

resgatada. Nesse sentido, o direito à cidade apresenta-se como um movimento, uma 

tendência transformadora, e não um fim ou pressuposto passível de ser adquirido. 

Nessa acepção, a cidade tende a suplantar a noção de “lugar” do sistema de 

interações sociais, para assumir-se como construção, que implica atualização 

contínua dos processos sociais e políticos, recusando a amorfização do espaço, e 

estabelecendo-o como prática de estruturação e de reprodução das relações sociais. 

Se, recorrentemente, esses acontecimentos diversos na cidade são 

referenciados como “aumento de protagonismo”, entendendo-se que a cidade tende 

a adquirir autonomia, predominância ou características de entidade dotada de 

mecanismos de determinação dos outros fenômenos correlacionados, entendemos, 

porém, que a noção de “centralidade” se adéqua de modo mais pertinente à ideia de 

convergência de vivências, sem estabelecer, necessariamente, sentido de hierarquia 

e relevância. 

Oriol Bohigas, por exemplo sustenta que a cidade é, hoje, o nosso primeiro 

recurso e nossa possibilidade, expressando que “se eu penso que a civilização atual 

é especificamente urbana é porque tudo o que é importante – a política, a ciência, a 

cultura, a arte, todas as atividades humanas – está condicionado por dados 

especificamente urbanos” (BOHIGAS apud GUERRA, 2002:71). Lefebvre, por seu 

lado, desconstruindo certo formalismo determinista, alarga o entendimento para a 

cidade que obriga a repensar as “coisas importantes”, como a filosofia e a arte, por 

aquela manifestar, hoje, “sua enormidade, desconcertante para a reflexão teórica, 

para a ação prática e mesmo para a imaginação” (LEFEBVRE, 2001). 

Entendemos, entretanto, que se deve compreender essa centralidade a partir 

de olhar que considere o movimento, ou perspectiva, inversa. Ou seja, a ideia de 

que existe uma dependência quase obsessiva da cidade – ao ponto de considerar 

que o pensamento e a razão necessitarem de revisão como pressuposto para, 

inclusive, sobreviver – tende a desvalorizar o princípio de que a cidade necessita, 
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também ela, da política, da ciência, da cultura, da arte e de todas as atividades 

humanas, para sobreviver nessa centralidade. 

A possibilidade de determinar o direito à cidade como direito à vida dos 

indivíduos, como consagração e realização de suas capacidades humanas, permite 

considerar o direito da cidade a ser vivida, a ser habitada; o direito da cidade aos 

seus cidadãos. É segundo este enunciado que pretendemos formular os argumentos 

de nossa tese. 

A análise de Lefebvre despertou, em diversas áreas do conhecimento, novos 

caminhos metodológicos e campos de reflexão, ao ponto de a arquitetura e o 

urbanismo – que formalizam o “espaço concebido” – reconhecerem a necessidade 

de se abrirem para fora do casulo da especialização técnica, experimentado 

“atitudes” mais voltadas para os “lugares”, privilegiando não mais a criação de 

objetos isolados ou modelos urbanos abstratos, mas a “integração”, a conjugação e 

as articulações entre espaços, entre pessoas, entre hábitos e entre demandas e 

necessidades concretas. 

Nessa perspectiva, parecia predominar a cedência, ou o excesso de 

adaptações, da cidade aos seus habitantes e às suas supostas necessidades, 

dinâmicas rotinas cotidianas, elegendo-se o espaço público e os equipamentos de 

uso coletivo como campo das práticas sociais mais libertadoras, criativas e inter-

relacionais. 

Esse poderia constituir-se como o cenário esperado do “direito à cidade”; a 

conquista do espaço social que acolhe, aparentemente sem segregar, todos os 

cidadãos, e que recusa ceder a certo funcionalismo das infraestruturas de tráfego, 

ao domínio do automóvel sobre o pedestre, ao domínio do comércio consumista dos 

grandes estabelecimentos sobre os negócios locais, ao domínio de uma sociedade 

imaginária e anônima sobre as comunidades, os grupos e os indivíduos, 

perseguindo, assim, a ideia da formação da consciência e valores coletivos e o 

resgate dos mecanismos de sociabilidade. 

No entanto, muitas dessas experiências de “humanização” do urbano 

assentam em modelos de vida cotidiana supostos, sem passar pelo escrutínio dos 

anseios e necessidades dos habitantes. De modo não esperado, nem premeditado, 

reproduziu-se, sob outras formas, imaginários e justificativas, os mesmo 
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mecanismos de dominação e alienação associados à determinação do “espaço 

concebido”. 

Nessas experiências urbanas, certamente que foram abertos outros canais de 

interlocução com agentes, atores e grupos sociais antes invisibilizados, refletindo-se 

na desconstrução dos processos de estigmatização e de demarcação territorial. 

Essa humanização da cidade estendia-se, “democraticamente”, desde os lugares 

centrais aos bairros populares e, até, às periferias clandestinas, dando a impressão 

que a cidade se abria ao mundo, ao pelo menos a um mundo antes não 

compartilhado. Todavia, persistia o pressuposto de um “comportamento” esperado, 

de um cotidiano de práticas e vivências tipificadas, e, não raramente, uniformizadas 

pelo desenho e pelo “projeto social” que pretendiam deslocar os sujeitos e os grupos 

sociais da marginalidade para a centralidade. 

Trata-se, ainda assim, da reivindicação da vida cotidiana, transformando-se a, 

supostamente, anterior vida recalcada, estigmatizada e de rotinas deprimentes e 

pouco criativas, em contextos de dinâmicas relações de vizinhança, e anunciando-

se, então, uma vida pública plena passível de ser preenchida por um manancial de 

atividades que potenciam tanto a manifestação dos desejos e sonhos individuais, 

quanto os coletivos. Aparentemente, o cotidiano privado, ocupado com ciclos 

invariáveis de trabalho, deslocamento, residência e consumo, associados à condição 

de classe, via-se transformado em cotidiano público, onde os sujeitos compunham 

grupos indiferenciados em torno de práticas não rotineiras, por não se configurarem 

como atividades continuadas, mas, agora, diversificadas, raramente espontâneas, 

determinadas por uma “agenda”: o cotidiano programado. 

No entanto, esses mecanismos indutores da sociabilidade, na sua expressão 

pública, ou, se quisermos, cosmopolita, tendem a configurar um regime de usuários 

da cidade, e não de residentes ou habitantes da cidade. Certa dissociação entre o 

habitar e o usar a cidade, prevalecendo a última como projeto civilizatório a 

perseguir, desmonta os processos de permanência e resiliência na produção social 

do espaço, e que lhe conferem alguma consistência e continuidade, que geram 

afetos. Essa fratura, ou desarticulação de universos do cotidiano, fragiliza o direito 

da cidade aos seus habitantes, comprometendo as possibilidades da sua 

reprodução a partir de práticas assimiladas e dotadas de sentido e significado. 
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A narrativa de Italo Calvino, em Cidades Invisíveis, revela-nos esse paradoxo: 

ainda que a cidade se mostre ininteligível ao visitante, ela é coerente e significante 

para seus habitantes. De modo inverso, a cidade reinterpretada pelos forasteiros 

constitui uma narrativa estranha para os residentes, que não se reconhecem nas 

leituras e representações do outro. 

Assim, o cotidiano que Lefebvre enfatiza não é produto do formalismo 

aparente ou visível, mas refere-se às vivências concretas, por vezes fragmentadas e 

discretas em sua expressão, e que estando apropriadas possuem capacidade 

transformadora e multiplicadora, fomentando a consciências do espaço, 

qualificando-o como “lugar” no qual se organizam diversas combinações de sentido 

e significado. 

Nessa ideia de articulação entre cidade e habitantes, não existe neutralidade, 

uniformização ou anonimato, mas tensões e conflitos, sem que as relações sejam 

obrigatoriamente antagônicas. Nesse olhar, tanto podemos rever o sentido 

emancipador enunciado por Weber – o “ar da cidade liberta” – como a “dominação 

ilegítima” onde os distintos interesses, mesmo que não reconhecidos e legitimados 

por todos, obtêm campos de manifestação e de práticas concorrentes à produção e 

reprodução do espaço urbano. 

O que distingue, então, essa abertura da cidade aos seus usuários, com 

eventos que apelam à livre expressão de práticas e desejos, do “direito à cidade” de 

Lefebvre? 

Antes de mais, as proposições de Lefebvre não se dirigem à cidade formal, 

mas ao espaço social no âmbito da formulação filosófica que entende a totalidade 

dos indivíduos, ou o homem total. Enquanto os eventos urbanos são, correntemente, 

compreendidos no campo dos sistemas – científicos, técnicos, teóricos, práticos, 

políticos –, persistem, para além destes, resíduos que não são reconhecidos pelos 

sistemas, mas que possuem as faculdades de permanências e resistência, 

interferindo de forma relevante quando os sistemas os pretendem “integrar”, ou seja, 

dissolve-los. 

A invalidação desses resíduos, enquanto expressões periféricas aos 

sistemas, é o enunciado básico para a anulação dos sujeitos. Por isso, Lefebvre 

apela para o movimento do pensamento; aquele que possibilita a transformação dos 
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sistemas, dos resíduos e dos indivíduos, superando os antagonismos 

desencadeadores da fragmentação, orientando-se, assim, à totalidade do cotidiano 

diverso, complexo e criativo. Nessa perspectiva, a cidade assume-se (e não é 

designada) como lócus da criação, da continuidade e renovação da práxis, das 

contradições e das tensões necessárias à formulação do movimento da história. 

Assim, ela mesma, como processo socioespacial, não é apenas reprodução acrítica, 

mas renovação da razão e da prática: a obra. É precisamente a obra, como produto 

das capacidades residuais, do cotidiano, que permanece, apesar da crise, mutação 

ou falência dos sistemas. 

Nesta reflexão, que fundamenta nossa tese, destacamos dois campos de 

análise centrais, sem, no entanto, pretender fragmentar e isolar a análise dos 

processos, mas que compõem o núcleo de discussão em torno do “direito à cidade”: 

os centos urbanos, ou, mais especificamente, os centros históricos, e a habitação. 

Trata-se, não de temas ou pedaços da cidade, mas do cerne das práticas cotidianas 

que formam o lastro de consolidação das cidades e lhe atribuem o caráter de 

permanência. 

Não por acaso, as representações e o imaginário sobre a cidade passa pelo 

seu centro, independentemente da sua atualidade funcional, da sua qualidade 

ambiental e, até, da sua efetiva ocupação. Como, também, a “identidade” dos seus 

moradores passa pelo “bairro” onde mora, ainda que lá não possa ocorrer a sua 

rotina diária, as suas atividades laborais ou lúdicas. Existem, portanto, valores 

associados a essas categorias socioespaciais que superam o mero caráter do lugar 

geográfico, ou da acepção funcionalista do habitar. Trata-se da construção de 

significados que compõem as representações e os referenciais coletivos e 

individuais, aglutinando o sentido público e privado do viver, assumindo um papel 

integrador, unânime, quase inquestionável. 

Entretanto, no debate contemporâneo sobre os centros das cidades, 

nomeadamente sobre os centros históricos, tornou-se recorrente a ideia, e o 

discurso, de que estes representam formas de habitar – no passado –, ou modos de 

vida urbana, ou ainda, vivências qualificadas, quando comparadas ao outro modo de 

viver fora desses centros. 

Independentemente da autenticidade dessa “imagem”, importa reter a 

associação entre centro histórico e morar no centro histórico, que, a partir de certo 
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momento, começa a fazer parte da sintaxe urbana, tornando qualificada essa 

cumplicidade de eventos. “Centro histórico” e “viver a cidade” parecem constituir um 

binômio que, nas narrativas urbanas contemporâneas, representa a esperança ou a 

alternativa à “crise urbana” e à “questão urbana”, enquanto problemas. Aqueles 

termos despertam um imaginário que se opõe ao cenário de rupturas do modo de 

vida urbano que, supostamente, já existiu, e que já não ocorre nos tecidos 

socioespaciais da expansão urbana da cidade moderna. 

Relações antigas que remontam às fontes da sociabilidade humana, 
relações consanguinidade, contiguidade e vizinhança, que por muitos 
séculos foram sustentação e encanto, ambíguos e limitados, mas 
poderosos, da existência social, todas essas relações desmoronam. 
E nada as substitui [...] Nos novos conjuntos urbanos, a ausência de 
uma espontânea vida social orgânica pressiona à privatização 
absoluta da existência.30 

 

  Esta constatação empírica de Lefebvre leva-o a questionar: 

A ação negativa e destrutiva dos novos complexos urbanos deve ser 
estudada com muito cuidado, sociologicamente. O que despareceu? 
Que parte da sociabilidade e espontaneidade sociais se perdeu?31 

 

Nesse sentido, Lefebvre adverte: 

O direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito 
de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser 
formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada [...] O 
direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito 
à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao 
habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à 
apropriação. (LEFEBVRE, 2001:116-117, 135) 

 

Importa, assim, observar a correlação entre o conjunto de atributos de certo 

modo de habitar a cidade – de certo cotidiano – com o apelo dos, e aos, centros 

históricos, por forma a que o discurso urbano, hoje corrente, não se apresente como 

nova proposta de reificação e fuga alienante das questões reais. 

                                                           
30 Tradução nossa: “Antiguas relaciones que se remontaban a las fuentes de la sociabilidad humana, 
relaciones de consanguineidad, contigüidad y vecindad, que durante tantos siglos fueron sostén y 
encanto, ambiguos y limitados, pero poderosos, de la existencia social, todas estas relaciones se 
desmoronan. Y nada las remplaza […] En los nuevos conjuntos urbanos, la ausencia de una vida 
social espontánea y orgánica presiona a una privatización absoluta de la existencia”. (LEFEBVRE, 
1978:180) 

31 Tradução nossa: “La acción negativa y destructora de los nuevos conjuntos urbanos debe 
estudiarse con el mayor cuidado, sociológicamente. ¿Qué ha desaparecido?  ¿Qué parte de la 
sociabilidad e la espontaneidad sociales se ha perdido?” (LEFEBVRE, 1978:180) 
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CAPÍTULO 2 – DAS POLÍTICAS PATRIMONIAIS 

 

Inconsolável civilização [a nossa] que recusa a alma mas acumula os 
restos e os signos, que exclui, mas ao mesmo tempo que torna tudo 
visível. 

Conservação, consumo, comunicação, produção do saber decorrem 
do mesmo esquema fundamental; todas estas acumulações deixam 
um resto, essencial, cujo efeito induz a necessidade de novos 
“progresso”. E este ciclo indefinidamente repetido constitui o nosso 
último acesso a uma forma empobrecida e única do simbólico. 

 [...] todo o social está hoje infiltrado de museologia [...] todo o 
paradoxo da política do patrimônio vem daí; ela esforça-se por pôr 
em cena uma continuidade com o passado, quando a conservação é 
precisamente o local de uma ruptura radical com ele, ruptura que 
está, pois, condenada a dissimular perpetuamente. 

Marc Guillaume 

 

Nenhuma restauração se deve empreender, nem se deve autorizar, 
sem que previamente se defina, bem precisa e bem nitidamente, qual 
o fim de utilidade social a que esse trabalho se consagra. 

Ramalho Ortigão 

 

Esses dois registros discursivos revelam as incongruências e ambiguidades 

conceituais que envolvem a noção de patrimônio. Por um lado, questiona-se o 

sentido do apelo ao passado, a partir das práticas contraditórias da sua 

“preservação”; por outro lado, remete a preservação à existência de um 

compromisso, da garantia de uso social. 

Se associarmos esse debate ao dos centros urbanos, também muitas vezes 

designados como “centros históricos”, torna-se evidente o conjunto de paradoxos 

instalados. Note-se que as imagens e narrativas construídas sobre os centros das 

cidades, a partir dos anos 70, embora se tenham registrado as primeiras 

experiências em décadas anteriores, remetem, invariavelmente, para cenários de 

degradação física e social, de subocupação ou abandono, de inadequação funcional 

às demandas tecnológicas e de infraestrutura, de insalubridade e, não raramente, de 

violência e crime. Sob esse mesmo contexto socioespacial, e em simultâneo, 

emergem narrativas que buscam resgatar qualidades ambientais e vivenciais, 

supostamente ocorridas naqueles lugares. 
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Em face das contradições, importa descortinar de que cidade se fala, bem 

como averiguar sobre quem, e sob que interesses, produz o discurso. 

Poderíamos retomar aqui as prévias indagações que orientaram nossa 

dissertação de mestrado (SOUSA, 2010:2): por que do regresso aos locais históricos 

urbanos como uma das prioridades das práticas de planejamento urbanístico, 

quando o restante espaço urbano, de todas as cidades, se encontrava em pleno 

crescimento e em acentuada desarticulação espacial e descontrole paisagístico, 

generalizando-se os problemas de desenraizamento e descontentamento dos seus 

habitantes face aos problemas de transportes, de desqualificação dos espaços 

urbanos e ao deficiente funcionamento dos serviços urbanos? Assim, é essa uma 

“opção estratégica” legítima? O que proporcionam os centros históricos que cativa 

os agentes, técnicos e políticos? As populações residentes desenvolvem uma leitura 

idêntica? 

Na convicção de que os argumentos então desenvolvidos e aqueles que aqui 

pretendemos explicitar não são definitivos, ensaiamos agora uma abordagem que 

nos aproxima de caminhos possíveis para o desfecho daquelas indagações. Ou 

seja, sendo constatável que os centros históricos conformam uma nova sintaxe do 

espaço urbano – e essa foi a tese então defendida –, constituindo-se como  campo 

privilegiado de análise dos processos de permanência e de mudança, da 

ambiguidade entre a cidade imaginada e ensaiada pelos projetos e a cidade vivida e 

sonhada pelos seu habitantes, é necessário superar a sua condição de “coisa”, de 

objeto, para adquirir o caráter de “sujeito”, para que aquele cotidiano imaginado, ou 

reivindicado,  configure-se como totalidade; de espaços e habitantes. 

Portanto, o “patrimônio” que frequentemente se associa, também, aos centros 

históricos, e que se vulgariza na ideia de que os centros históricos são, 

essencialmente, patrimônio, vê-se frequentemente destituído da dimensão social 

concreta, do cotidiano, relacionando-se com esse, muitas vezes, de forma 

conflituosa. Não raramente, atribui-se a certo uso social da cidade o desvirtuamento 

do patrimônio, acusando-se os moradores de não respeitar, não preservar e não 

conservar aqueles símbolos da memória e da identidade coletiva. Entretanto, são 

aqueles, poucos, moradores, senão os agentes de sustentação daqueles modos de 

vida de que se fala, e que se pretende reviver, pelo menos os resistentes 

sobreviventes dos processos de desmantelamento e transformação dos centros. 
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Assim, aparentemente, é entre imaginários e representações que se formulam 

grande parte dos discursos, estejam eles orientados sob uma perspectiva mais 

social, que se referem a hábitos, usos, costumes, tradições e modos de vida, ou 

mais espacial, enaltecendo qualidades estéticas, paisagísticas, morfológicas, 

construtivas e históricas dos edifícios e dos tecidos urbanos. 

Sendo evidente a dispersão dos olhares – o tangível e intangível; o material e 

o imaterial –, não é a fragmentação analítica, herdada da modernidade, que orienta 

nossas indagações: é, antes, a instrumentalização conceitual que, frequentemente, 

ganha unanimidade, apresentando sintomas mais agudos de desconstrução do real, 

projetando-se cenários descontextualizados. 

Nessa perspectiva, o retorno aos centros das cidades comporta uma 

dimensão alienante da questão urbana. Por um lado, introduz uma fratura territorial, 

muitas vezes geográfica, isolando o centro e separando-o da cidade; por outro lado, 

faz esquecer a cidade, a sua construção, retendo um tempo, passado, ainda que se 

desconheça a sua verdadeira dimensão, resumindo-a “àquela” cidade e 

transformando a “outra” em espaço amorfo do ponto de vista da geração de valores 

e significados. 

Em certa medida, o centro histórico é a fórmula do retorno à cidade, quando 

sobre ela esgotavam-se os argumentos para uma narrativa convincente e apelativa. 

Guy Burgel, a propósito, expressava: 

Antes mesmo do fim da história, os futurólogos previram a morte das 
Cidades [...] Foi Xangai, Lagos e São Paulo. A batalha da produção 
agrícola aparece no terceiro mundo para vender a guerra contra a 
pobreza urbana, as favelas, mas também lutas, muitas vezes bem-
sucedidas para a educação, abastecimento de água, saúde pública e 
controle da fertilidade [...] Mas temos ainda Manhattan e revitalização 
da Times Square, em Nova Iorque, a Estação de Waterloo e a 
chegada do Eurostars em Londres e o anúncio da renovação do 
Forum des Halles, em Paris. Porque, apesar da popularidade dos 
centros comerciais da periferia, a atração de recreação ao ar livre e 
parques na natureza, a frequentação dos centros das cidades não 
pode ser negada. Em certa medida, no imaginário popular, Paris-
Plage já destronou Eurodisney. Mais do que tecnologia, foi a 
sociabilidade que salvou a cidade. 32 

                                                           
32 Tradução nossa de: “Avant même la fin de l’histoire, les futurologues avaient prédit la mort des 
Villes [...]On a Shanghai, Lagos et Sao Paulo. La bataille du rendement agricole apparaît dans tout le 
tiers monde céder à la guerre contre la pauvreté urbaine, le bidonville, mais aussi aux luttes souvent 
réussies pour l’éducation, l’adduction d’eau, la santé publique et le contrôle des fécondités [...] Mais 
on a encore Manhattan et la revitalisation de Times Square à New York, Waterloo Station et l’arrivée 
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Sobre esse imaginário que parece apoderar-se de certas abordagens, Italo 

Calvino expressa: 

Em Maurília, o viajante é convidado a visitar a cidade ao mesmo em 
que observa uns velhos cartões-postais ilustrados que mostram 
como esta havia sido: a praça idêntica, mas com uma galinha no 
lugar da estação de ônibus, o coreto no lugar do viaduto, duas moças 
com sombrinhas brancas no lugar da fábrica de explosivos. Para não 
decepcionar os habitantes, é necessário que o viajante louve a 
cidade dos cartões-postais e refira-se à atual, tomando cuidado, 
porém, em conter seu pesar em relação às mudanças nos limites de 
regras bem precisas: reconhecendo que a magnificência e a 
prosperidade de Maurília metrópole, se comparada com a velha 
Maurília provinciana, não restituem uma certa graça perdida, a qual, 
todavia, só agora pode ser apreciada através dos velhos cartões-
postais, enquanto antes, em presença da Maurília provinciana, não 
se via absolutamente nada de gracioso, e ver-se-ia ainda menos hoje 
em dia, se Maurília tivesse permanecido como antes, e que, de 
qualquer modo, a metrópole tem este atrativo adicional – que 
mediante o que se tornou pode-se recordar com saudade daquilo 
que foi. Evitem dizer que algumas vezes cidades diferentes 
sucedem-se no mesmo solo e com o mesmo nome, nascem e 
morrem sem se conhecer, incomunicáveis entre si. Às vezes, os 
nomes dos habitantes permanecem iguais, e o sotaque das vozes, e 
até mesmo os traços dos rostos; mas os deuses que vivem com os 
nomes e nos solos foram embora sem avisar e em seus lugares 
acomodam-se deuses estranhos. É inútil querer saber se estes são 
melhores do que os antigos, dado que não existe nenhuma relação 
entre eles, da mesma forma que os velhos cartões-postais não 
representam a Maurília do passado, mas uma outra cidade que por 
acaso também se chamava Maurília. (CALVINO, 2003:32-33) 

 

Está subjacente àqueles discursos tanto a noção de perda, como de resgate, 

de recuperação, ou mesmo, de resurgimento. O paradoxo emerge na medida em 

que os pronunciamentos e as ações, de forma sequencial, enfatizam a situação de 

decadência dos centros históricos, quase a sua morte, muitas vezes provocando-a, 

para, de seguida, ressuscitá-la, enaltecendo as qualidades do “defunto”. Não seriam 

preocupantes essas manifestações de ritual de passagem, inerentes à formação da 

identidade coletiva – o esquecimento e a memória – não fosse elas ocultarem um 

mecanismo de reificação. 

                                                                                                                                                                                     
des Eurostars à Londres, et le renouveau annoncé du Forum des Halles à Paris. Car malgré la vogue 
des centres commerciaux périphériques, l’attrait des loisirs de plein air et des parcs d’activités dans la 
nature, la fréquentation des centres-villes ne se dément pas. Dans une certaine mesure, dans 
l’imaginaire populaire, Paris-plage a déjà détrôné Eurodisney. Plus que la technologie, c’est la 
sociabilité qui a sauvé la cité.” (BURGEL, 2008:3) 
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Com efeito, misturam-se na narrativa a cidade e o patrimônio, não que isso 

seja uma impossibilidade, mas formulando-se uma figura retórica de síntese 

denominada “centro histórico”, abrindo-se espaço para o surgimento de equívocos 

conceituais que redundam em contradições na prática cotidiana. 

Por um lado, o termo “centro histórico” aparece codificado por vários campos 

do conhecimento – Arquitetura, Urbanismo, História, Geografia, Sociologia, 

Antropologia, Etnografia –, que tendem a conotá-lo, de forma abrangente, com o 

termo patrimônio. Por outro lado, essa generalização conduz mais à representação 

de alguma coisa do que à coisa, pois nem sempre esses “centros” são centros e 

muito menos históricos enquanto lugares simbólicos. Ainda assim, eles dão 

expressão ao sentimento sobre aquilo que não se quer perder da cidade de hoje, 

mais do que resgatar, efetivamente, a cidade do passado. Portanto, alude-se a uma 

cidade que se circunscreve a alguns setores, fragmentos, imagens, distintos da 

outra cidade, a do caos urbanístico e da desagregação ambiental e social. 

Se o discurso preponderante é o “retorno ao centro”, como também já existiu 

o “retorno à cidade” no passado recente, os mecanismos de construção da narrativa 

permanecem idênticos: a necessidade de realimentar o apelo à cidade, formando 

marcos referenciais, ilusórios ou não, fortalecendo os processos de dominação pela 

manipulação dos símbolos e dos valores em torno de interesses econômicos e 

políticos concretos. Se, há poucos anos, a imagem da tecnologia, da inovação, da 

especialização de serviços compunham a competição entre as cidades globais, 

atraindo e fazendo movimentar o capital global, os centros históricos configuram 

hoje um nicho, ora complementar, ora concorrente, nesse renovado combate pela 

hegemonia dos negócios, que  sempre se referencia às cidades. O turismo encontra, 

nesse urbano, distintivo motivos que só as cidades “tradicionais” – ditas históricas – 

reservam, e que já não se confinam aos monumentos, formatando um ambiente, ou 

uma vivência, que agrega atributos históricos, gastronômicos, tradições, usos e 

costumes pitorescos, e outros eventos designados como “culturais”. 

Nesse contexto, o regresso ao centro histórico não é ingênuo, nem 

desprovido de motivações que ultrapassam a exacerbação das dinâmicas, dos 

valores e das características estéticas e ambientais locais, generalizando-se como 

processo aparentemente homogêneo. Efetivamente, não se trata de um jogo de 

virtudes entre as cidades, que poderia desencadear a busca de características 
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únicas, ou inéditas, representativas de certo modo de produção e reprodução da 

história, de certo cotidiano que a move e lhe dá continuidade e resiliência. Trata-se, 

entretanto, da proliferação de representações imagéticas da mesma história, ou da 

mesma maneira de contar a história, já não da cidade concreta, mas das cidades 

genéricas. 

Todavia, não estamos apenas perante um fenômeno viciado, no qual o valor 

de troca, o puro negócio, conduz os acontecimentos. Ocorrem, também, profundas 

reflexões e debates profícuos que promovem a revisão de valores e representações 

sobre os processos identitários, culturais, de resgate e afirmação de nacionalidades, 

motivadas, precisamente, pela crise do urbano, no final do século XIX, na plena 

expansão da cidade burguesa industrial, que, de forma sistemática, não só avança 

sobre o rural periférico, como invade, arrasa e reconfigura a antiga cidade. 

Carlos Fortuna, no âmbito da análise da retomada dos centros, registra essas 

mudanças: 

[...] consumado este processo na parte final do século passado [a 
perda de fulgor dos centros das cidades], ele vai dar origem, um 
pouco por toda a Europa, mas também nos EUA e no Canadá, ao 
surgimento de novas ideologias da preservação e da conservação 
urbanas. Destas resultaria o surgimento de um novo conceito – o 
conceito de patrimônio – e de novas políticas – as políticas de 
regulação sócio-económica e de ordenamento do território das 
cidades [...] direi que o conceito de patrimônio, e a instauração de um 
quadro normativo de regulação das cidades, tiveram como efeito 
imediato a valorização, tanto económica, como social e simbólica, do 
espaço urbano e, em particular, do CHC [centro histórico da cidade]. 
Aos poucos desenhou-se um custo de oportunidade não desprezível. 
Em resultado da revalorização das cidades, o velho centro ganhou 
novas capacidades de atração e alguns sectores empresariais 
anteviram, na sua fixação no renovado CHC, um potencial de lucro a 
não perder. Gradualmente, a cidade regressa à fase original de 
sobreposição espacial das suas várias funções, à medida que as 
atividades anteriormente situadas nas periferias se “recentram”, 
outras, tradicionais e que nunca tinham saído do centro, renovam-se 
e remodelam-se e, outras ainda, é ali que se constituem de novo. 
Contudo, esta sobreposição agora é apenas parcial o que invalida 
qualquer interpretação desta nova fase de crescimento urbano como 
sendo uma réplica exacta da fase original de crescimento das 
cidades. Em primeiro lugar, as funções produtivas, designadamente 
a implantação industrial, há-de permanecer nas margens da cidade. 
Assim o impõem a nova ideologia de ordenamento urbano, as 
diferentes filosofias ambientais e também, por que não dizê-lo, o 
próprio cálculo económico de localização de empresas e a sua 
relação com os factores de produção, nomeadamente a mão-de-
obra. Em segundo lugar, a função residencial só muito 
marginalmente sofre qualquer modificação de relevo, capaz de 
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alterar o quadro de contínua degradação das condições de habitação 
no CHC, tanto por efeito do aumento dos preços de locação, como 
por efeito do lento surgimento de alternativas habitacionais. Acresce 
a esta circunstâncias, todas elas responsáveis por acentuada 
selectividade das novas actividades que se reimplantam no miolo 
urbano das cidades, que os novos aglomerados que se foram 
implantando na periferia da cidade, aquando da expansão desta para 
o exterior, são eles também polivalentes e, em geral, capazes de 
fornecer uma alternativa ao quadro de necessidades e procuras 
quotidianas de quantos neles se instalaram [...] Por outras palavras, 
esta evolução parece correr em simultâneo. Temos por um lado um 
movimento de periferização dos centros urbanos e das suas funções 
e actividades, e, por outro lado, um movimento de sentido inverso, 
em que se revalorizam os centros e se recentram aquelas funções e 
actividades. (FORTUNA, 1995:2-4) 

 

O percurso entre a proposição cultural de retorno aos centros históricos, como 

estratégia de resgate de valores de afirmação de identidades, memórias e vivências 

distintas e singulares – por oposição à homogeneização da cidade moderna –, e o 

“negócio” em que se viriam a converter muitos dos centros históricos, decorre da 

introdução da noção de “sustentabilidade” como mecanismo indispensável para 

operar esse “regresso”. Desde muito cedo, nesse processo, ficou claro que a 

reabilitação e a conservação dos centros históricos não se faria sem elevados 

custos, e que os ganhos financeiros dificilmente poderiam ser captados pelo seu 

principal patrocinador, o Estado. 

Instituir uma dinâmica de produção e reprodução do espaço urbano em um 

tecido que já não reunia condições para acolher as atividades econômicas e 

produtivas dominantes (por isso, tinha sido paulatinamente abandonado) constituía o 

grande desafio para a sustentabilidade dos centros históricos. Enquanto a restante 

cidade é movida pelos mecanismos de reprodução do capital e as relações sociais 

orientam-se em torno da satisfação das necessidades materiais baseadas no valor 

de troca, uma parte da cidade parece querer persistir em sobreviver em função do 

valor de uso fundado em suposto quadro socioespacial. Essa oposição de 

tendências gera desequilíbrios entre a cidade dita autossustentável, de acordo com 

as regras e dinâmicas dos “mercados”, e a cidade que ainda, ou já, não possuía os 

atributos necessários para participar da mesma lógica da produção urbana. 

Acresce a esse cenário, aparentemente irresolúvel, a paradoxal padronização 

dos critérios e das condições em que se deveria operar a reabilitação e a 

conservação dos centros históricos, quando o que se pretendia era revelar e 
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recuperar expressões, manifestações, vivências e modos de produção da cidade, 

distintos e inéditos, que demonstrassem, precisamente, a existência de lastros 

culturais diferenciados, contra hegemônicos, como alternativa possível e viável à 

generalizada perda de identidades e memórias locais, regionais e nacionais. 

As “cartas patrimoniais” internacionais, para além de conceituarem o 

“patrimônio” e, em certa medida, a cultura, configuram, também, os valores a serem 

salvaguardados, os critérios de preservação, os procedimentos de intervenção, 

enfim, os modelos de monumentos e de centros históricos a serem recriados. Fica 

evidente que, nem sempre, esses modelos, normas e princípios são compatíveis 

com as dinâmicas, os interesses e as possibilidades locais, inviabilizando, muitas 

vezes, a emergência de soluções variantes, certamente não tão puristas, mas com a 

possibilidade efetiva de implantarem-se e serem apropriadas de forma viável. 

Certo padrão de centro histórico que hoje registramos em muitas cidades pelo 

mundo, não na sua morfologia, imagem ou história, mas na fórmula de 

funcionamento e das atividades, nos produtos oferecidos e mesmo na postura dos 

agentes, não resulta apenas da fatalidade da globalização dos negócios, mas da 

ansiedade da “política de patrimônio” assegurar a sua sustentabilidade, apostando, 

quase exclusivamente, nas soluções de mercado, essas sim, globais. 

Paradoxalmente, associada a uma retórica de criação de lugares e 
de experiências únicas, os modelos de desenvolvimento dos centros 
urbanos antigos acabam, muitas vezes, por levar a que esses 
espaços se pareçam cada vez mais uns com os outros. Na verdade, 
sempre que um modelo de desenvolvimento económico ou 
urbanístico parece funcionar num lugar, este modelo é rapidamente 
importado, replicado ou até mesmo mimetizado, por outros lugares, 
num processo que poderíamos designar por “benchmarking urbano”. 
A corrida ao estatuto de património mundial, as formas de animação, 
o mobiliário e os equipamentos urbanos, as opções urbanísticas e 
arquitectónicas não deixam de ser uma consequência deste efeito de 
reprodução em série de um modelo de desenvolvimento urbano que, 
pelo menos aos olhos dos responsáveis locais, cria novas 
oportunidades de afirmação das cidades, novas vantagens no 
domínio turístico e comercial e novos elementos que contribuem para 
reforçar a identidade local. A consequência imediata desta tendência 
é que, desde os anos 1990, tem aumentado incessantemente o 
número de cidades históricas que estão a competir pelo mesmo 
mercado turístico [...] Podemos olhar para estas tendências do 
design urbano como símbolos de uma nova economia urbana e 
como indicadores das transformações em curso nas nossas cidades. 
Símbolos que nos dizem tanto sobre o presente e o futuro das 
nossas cidades quanto as torres das igrejas, que se elevam acima 
dos outros edifícios, nos dizem sobre as dinâmicas dominantes num 
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passado mais longínquo, ou as chaminés das fábricas, a querer tocar 
o céu, nos podem dizer aquilo que já foram dinâmicas económicas e 
sociais dominantes noutros tempos. A regeneração urbana em curso 
tem recuperado e estetizado não só “tempos mortos”, mas sobretudo 
“espaços mortos” das cidades. Ao fazê-lo, o processo de 
regeneração urbana pôs em marcha uma verdadeira economia 
simbólica do património. Ou seja, a patrimonialização de inúmeros 
artefactos mostra a emergência de uma nova economia ligada ao 
turismo e ao lazer que, mesmo não sendo dominante, simboliza o 
aparecimento de novas dinâmicas sociais e económicas. A 
estetização em que esta regeneração assenta levanta, porém, uma 
questão óbvia de sustentabilidade quando nos encontramos perante 
uma política de reabilitação que recupera o valor arquitectónico dos 
edifícios não considerando a sua função e o papel que teve na 
formatação da identidade urbana. Por outro lado, quando olhamos a 
cidade no seu conjunto e somos confrontados com paisagens visual 
e dramaticamente dissonantes somos obrigados a questionar a 
sustentabilidade urbanística das cidades em que vivemos. Esta 
questão torna-se tanto mais premente e perturbante em termos de 
sustentabilidade ecológica quanto os programas de reabilitação 
urbana se concentram exclusivamente nas áreas urbanas 
consolidadas deixando de lado, à mercê da corrosão do tempo e da 
especulação imobiliária, as áreas mais recentemente urbanizadas. 
(PEIXOTO, 2003:s/p) 

 

Apesar da retórica enaltecedora e das imagens espetaculares que, hoje, 

ilustram os centros históricos, quando nos aproximamos, como analistas, turistas ou 

moradores, registramos, invariavelmente, “dificuldades” e, se conseguirmos 

aprofundar nosso olhar, detectamos “problemas”. Todos esses obstáculos 

relacionam-se com a sustentabilidade, não apenas econômica, mas, também, 

cultural, enfim, social. 

Podemos, então, indagar: se a restante cidade parece ter encontrado 

mecanismos de sobrevivência – na linguagem dos mercados, “mecanismos de 

sucesso” – e até de legitimação, apesar das tensões, desequilíbrios, contradições e 

apropriações alienadas, por que os centros históricos, ainda que movimentados 

pelos negócios globais – turismo, artesanato, gastronomia – não encontram as 

mesmas condições de produção urbana e de legitimação social? 

Antônio Augusto Arantes colocou a abordagem à questão nos seguintes 

termos: 

Um dos primeiros desafios que se colocam à preservação do 
patrimônio cultural é a mediação entre as formulações genéricas e 
programáticas resultantes de acordos e reuniões internacionais e a 
implantação de políticas em cada um dos países, regiões, cidades e 
zonas urbanas, onde os bens patrimoniais e os atores sociais 
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(sujeitos de memórias e valores) efetivamente se localizam. Esse 
desafio situa-se tanto no plano da formulação de metodologias, 
quanto no encaminhamento de ações práticas [...] Para realizar uma 
adequada mudança de escala entre as normas gerais formuladas, 
por assim dizer, de longe e as circunstâncias locais é imprescindível, 
em primeiro lugar, criar os meios que permitam avaliar – tanto ética 
como sociologicamente – os efeitos produzidos pelas práticas 
preservacionistas sobre a vida e a cultura das populações envolvidas 
e sobre as paisagens de pedra e cal visadas por essas práticas. Em 
segundo lugar, é preciso conhecer de perto os desafios sociais, 
econômicos, políticos e culturais que se apresentam ao planejador 
em cada uma das situações em que ela atua. A articulação entre 
esses dois pontos extremos – ou seja, entre princípios gerais e 
circunstâncias particulares – é imprescindível para compreender 
adequadamente a origem e natureza de algumas dificuldades que os 
programas de conservação integrada enfrentam cotidianamente, e 
para o enfrentamento dessas dificuldades. Tal perspectiva leva ao 
reexame de alguns aspectos sociais da sustentabilidade do 
patrimônio. (ARANTES, 1999:122) 

 

Existe uma discrepância, que se acentua à medida que a cidade se renova 

entre projetos culturais, projetos tecnológicos e vanguardas experimentais, entre a 

essência dos valores que as propostas patrimoniais procuram resgatar e os valores 

que são reinterpretados, apropriados e amplamente enunciados, e que formam o 

imaginário coletivo, senão dos habitantes dos centros históricos, pelo menos o dos 

seus visitantes. 

Importa, portanto, compreender as correlações entre os conceitos de 

patrimônio e as estratégias configuradas no sentido da sua implementação e 

viabilização, com o objetivo de contextualizar a recorrente distinção entre políticas 

de patrimônio, políticas culturais e políticas urbanas que ocorrem em simultâneo e 

no mesmo campo socioespacial, a cidade. 

 

2.1 Da apropriação dos conceitos; o patrimônio cultural 

 

A noção de patrimônio, aqui essencialmente entendido no âmbito do 

patrimônio histórico e artístico, ou, de forma ampla, do patrimônio cultural, ao mesmo 

tempo em que remete para ideia de excepcionalidade, de relevância, de destaque, 

também representa, de modo genérico, um legado, um conjunto de valores, que 
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configuram certa característica de um grupo social, ou de uma nação; sua 

identidade. 

Se os modos de ver, agir e pensar, convertido em práticas, em produções, em 

expressões e manifestações, tangíveis e intangíveis, dão corpo à cultura, às 

representações identitárias de um grupo ou de uma sociedade, territorialmente 

circunscrita, então por que precisamos do patrimônio para representar ou 

representá-los? Ou, para que serve o patrimônio? 

Numa perspectiva reducionista, cultura constitui-se como o que um grupo 

social concreto “faz”, orientado por uma ordem legal, uma ordem simbólica e por um 

conjunto de instituições que configuram as relações e os processos de sociabilidade, 

sendo que o patrimônio se apresenta como um mecanismo de atribuição de valor a 

essas práticas, ou produções, no sentido de afirmar, ou distinguir, características 

identificadoras, ou identitárias, através de representações determinadas.33 

                                                           
33 Evaldo Vieira, a propósito, considera: “Os indivíduos vivem nos grupos pertencentes a certa 
sociedade, têm existência social neles, ajudam ao mesmo tempo a conservar e a mudar a cultura 
desses grupos e dessa sociedade, a conservar e a mudar o modo de vida legado pelos 
antepassados. Ao se dizer que a sociedade produz cultura, está-se apontando o modo global de vida 
presente na sociedade, que acumula os traços comuns à vida em seus grupos. (VIEIRA, 1996:34) 

Marilena Chaui, em Cidadania Cultural: o direito à cultura, condensa a necessidade de referenciação 
cultural dos grupos sociais naquilo que ela expressa como o “direito à memória”. Caracterizando a 
formação histórica desse “direito” a partir da sequência de quadros civilizatórios, e filosóficos, de 
alargamento da consciência dos sujeitos, individuais e coletivos, sobre a sua relação com o meio, 
físico e social, a autora define estágios, ou tempos, desse processo, começando pela “natureza” e 
sua mudança de significado nessa articulação decorrente da evolução das formas de organização 
das atividades humanas, considerando o seu sentido exterior ou envolvente. Segue-se a “cultura”, 
que adquire, de modo mais estável a partir do século XVIII, a representação das obras humanas, 
mas, também, a relação que os humanos, socialmente organizados, “estabelecem com o tempo e 
com o espaço, com os outros humanos e com a natureza”; relações que se transformam e variam em 
condições temporais e sociais determinadas. A “cultura e história” segue-se nesse percurso de 
formação da memória das relações, adquirindo estas um sentido de movimento que desconstrói a 
ideia de uma natureza estática, conferindo-lhe um caráter transformador e criador numa totalidade 
que participa na dinâmica das ações humanas. Entende Chaui, que essa perspectiva, introduzida por 
Francis Bacon (sec.XVII), ganha consistência com as abordagens de Hegel e Marx, onde “a oposição 
entre natureza e cultura tendem a desfazer-se, sobretudo a partir do modo de produção capitalista no 
qual tudo (coisas e humanos) é reduzido à condição de mercadoria [...] Sob o reino da mercadoria a 
natureza se torna o conjunto, supostamente inesgotável, de matéria-primas para a ação econômica e 
já não há sentido supor que o natural e o cultural se distingam, pois natural tornou-se mercadoria, 
efeito da apropriação e da exploração humana da natureza [...] Estamos, assim, diante de dois 
resultados históricos que tendem a apagar a distinção entre natureza e cultura: de um lado [...] para a 
ciência contemporânea, a natureza é uma construção intelectual; de outro, para o marxismo, a 
natureza é uma mercadoria como outra qualquer [...] A existência da indústria do turismo (que vende 
emoções para quem deseja fruir de paisagens) são pequeninos sinais de que a natureza, como 
realidade externa e independente dos homens, tornou-se ficção”. Segue-se, na formulação do direito 
à memória de Chaui, a “ordem simbólica” como produto da reflexão da antropologia social a partir dos 
estudos de Claude Lévi-Strauss. O surgimento da cultura decorre, nessa perspectiva, das práticas 
que separam o homem da natureza, tendo como elemento de distinção uma regra, ou uma lei, 
comum a todos os humanos. “Se a cultura não possuir necessidade e universalidade, não terá força 
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Por que a necessidade de destacar, sob a chancela do patrimônio, de entre 

as “produções humanas”, fatos e artefatos que recebem o reconhecimento coletivo, 

constituindo-se como referência da memória e, até, como padrões de conduta e 

formas de relações sociais? 

A ideia de patrimônio – bens que possuímos –, assim como a noção de 

“bem”, sugere que estamos perante algo de valor. O conceito de valor, quando 

entendido no campo simbólico, é de difícil manipulação e apropriação, remetendo, 

invariavelmente, para abstrações e especulações filosóficas. Esclareça-se, 

entretanto, que o valor do “bem” patrimonial possui, pelo menos em uma significação 

primária, o valor de estimação, onde a “coisa” se tem por mérito ou utilidade. Nesse 

sentido, o valor, ou a falta deste, não é inerente a qualquer objeto que provém do 

passado; o valor é uma qualidade adicionada, que os indivíduos atribuem a certos 

objetos que os fazem merecedores de apreço diferenciado. 

Trata-se, assim, de uma qualificação relativa que emerge, e pode extinguir-se, 

em função de marcos de referências intelectuais, culturais, históricas e psicológicas, 

que variam segundo os sujeitos, os grupos e o tempo. O valor instrumental, ou 

melhor, o valor como recurso, de um bem patrimonial tende, no tempo, a 

transformar-se, adquirindo atributos estéticos, históricos, simbólicos e de uso, 

certamente associados a um passado, mas compreendidos nas suas sucessivas 

resignificações e representações. 

                                                                                                                                                                                     
para separar-se da natureza. A lei da proibição do incesto e a lei de proibição de ingestão de 
alimentos crus devem, portanto, ser sentidas como universais e necessárias, ainda que sejam fruto 
de uma decisão humana [...] a Lei Humana é um imperativo social que organiza toda a vida dos 
indivíduos e da comunidade, determinando o modo como são criados os costumes, como são 
transmitidos de geração em geração, como fundam as instituições sociais (religião, família, formas de 
trabalho, guerra e paz, distribuição das tarefas, formas do poder, etc). A lei não é uma simples 
proibição para certas coisas e obrigação para outras, mas é a afirmação de que os humanos são 
capazes de uma ordem de existência que não é simplesmente natural (física e biológica). Esta ordem 
é a ordem simbólica” [...] Dizer que a cultura é a invenção de uma ordem simbólica é dizer que nela e 
por ela os humanos atribuem à realidade significações novas por meio das quais são capazes de se 
relacionar com o ausente. Segundo Chaui, em termos antropológicos, a cultura é: “a criação da 
ordem simbólica da lei; [...] a criação de uma ordem simbólica da linguagem, do trabalho, do espaço, 
do tempo, do sagrado e do profano, do visível e do invisível [...] o conjunto de práticas, 
comportamentos, ações e instituições pelos quais os humanos se relacionam entre si e com a 
natureza e dela se distinguem, agindo sobre ela ou através dela, modificando-a”. O “patrimônio 
histórico-cultural” e o “direito à memória” constituem-se, na abordagem de Chaui, como estágios 
recentes da cultura, resultando da necessidade de registrar, documentar, aquela produção humana, 
aquelas formas de relação com o meio físico e social, atribuindo-lhes significação simbólica dotada de 
sentido para uma ampla coletividade, no sentido de afirmar uma história determinada. (CHAUI, 
2006:103-128) 
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Prevalece, no entanto, a questão: para que serve um objeto do passado? E 

por que, entre eles, elegemos alguns como patrimônio? 

Considerando que todos os objetos, saberes e práticas oriundas do passado, 

que resistiram ao tempo, configuram um depósito de recursos potencialmente 

“úteis”, que permanecem aguardando um “uso”, presente ou futuro, não existe, 

aparentemente, uma correspondência definitiva entre esse valor potencial e aquele, 

de caráter excepcional, que indivíduos e grupos atribuem em contextos econômicos, 

políticos e sociais determinados. Na ausência de estrutura ideal para categorização 

dos valores, importa precisar o campo analítico dos “bens patrimoniais” a que nos 

referimos: em primeiro lugar, referimo-nos ao campo, ainda que amplo e genérico, 

denominado por “patrimônio histórico”; em segundo lugar, e no âmbito daquela 

categoria, são recorrentemente formulados, como atributos de valor atribuído, o 

valor de uso, o valor formal e o valor simbólico. Não formando categorias analíticas 

formalmente estruturadas, corresponde, entretanto, a abordagens temáticas 

exploradas por diversos autores, cujos argumentos e critérios podem ser absorvidos 

e sistematizados naqueles três campos de atribuição de valor. 

Assim, referimo-nos ao “valor de uso” no sentido do uso orientado a uma 

intenção; para satisfazer alguma necessidade material, o desejo de conhecimento 

ou algum interesse concreto, individual ou coletivo – trata-se de dimensão 

estritamente “utilitária” do bem histórico. O “valor formal”, aparentemente indefinível 

segundo parâmetros duradouros, responde à circunstância de que muitas “coisas” 

são apreciadas pelos estímulos que despertam em razão de sua forma ou 

qualidades estéticas, que ora correspondem a padrões ou estilos determinados, ora, 

de forma singular, distinguem-se destes, representando inovações ou vanguardas. O 

“valor simbólico”, nessa perspectiva, consubstancia as representações formadas 

sobre os “objetos” do passado – pessoas, histórias, fatos ou ideias –, configurando-

se como veículos portadores de mensagens, de signos e significações que são, a 

cada tempo, reconhecidas, ou valoradas, de alguma forma. 

Independentemente das categorias aqui enunciadas, a conceituação de 

patrimônio tem passado, invariavelmente, por uma estrutura de “valores” que 

permite operar uma distinção, uma discriminação positiva, entre o manancial de 

traços e expressões do passado. 
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Se esse processo de escolha e valoração – vulgarmente designado de 

“identificação e reconhecimento”, no discurso da cultura – pode ser observado como 

uma prática inerente à ação humana no âmbito da formulação das suas 

representações – objetos memoriais e mitos –, o seu reconhecimento como 

“patrimônio histórico” apresenta-se como um ritual singular e excepcional, nem 

sempre conduzido pelo amplo coletivo social, e, em alguns momentos, não 

comungado e apropriado por ele de forma convicta.34 

                                                           
34 Nesse processo cotidiano, experenciado por sujeitos e grupos, de superação do “efêmero”, do 
tempo, que afeta a permanência e a continuidade, e, portanto, a sustentação de uma identidade 
constituída por memórias diversas – da linguagem, das práticas sociais, da moral, do conhecimento – 
Marc Guillaume identifica a necessidade de conservar “vestígios”: “[...] quando conservamos uma 
coisa que nos emociona, aquilo a que chamei um objeto de sutura, trata-se de manter um vestígio 
simbólico do efêmero e da emoção que lhe está associada. Ao passo o patrimônio coletivo decorre de 
uma conservação heterológica que tenta esquivar-se à violência do efêmero e que se inscreve num 
desejo de imortalidade e já não de eternidade. [...] Deste modo, a nossa vida, fractal, escapa à 
temporalidade vulgar, concentra-se e dilata-se nestes momentos de efêmera singularidade, cujo 
retorno é procurado, encantado, e cuja presença-ausência assombra as nossas práticas banais, 
ergue a estagnação quotidiana da vida para fora de si própria. Tais momentos são os pontos do 
acolchoado que atravessam o estofo da existência – gestos, encontros, palavras trocadas, labores – 
e lhe dão forma, uma sustentação. Estes pontos acolchoados que dão, portanto, forma à existência 
são também os que dão origem aos meios humanos para partilhar, suportar, transmitir a emoção que 
lhes está associada. No instante da morte do ser próximo surgem a sepultura, o mito, a religião. A 
morte está assim na origem da obra, da arte – uma arte oriunda da sua crueldade, um artifício 
absolutamente necessário, por exemplo para impedir que o morto regresse para nos atormentar 
(death harassment !). Reencontramos aqui a oposição, feita por Hannah Arendt, entre a técnica e os 
seus artefatos por um lado, e por outro a obra que é a essência do artifício humano e cuja função é 
‘oferecer aos mortais uma estadia mais duradoura e mais estável que eles próprios’. Imagens e 
lendas, música e poesia, e efêmero deixa assim vestígios, o inapreensível inscreve-se no duro, na 
duração. Conservar vestígios, este gesto especificamente humano, é com efeito o eco paradoxal do 
que escapa à duração. Estes vestígios do efêmero adquirem seu valor pela sua capacidade de 
recriarem uma emoção fundada no desaparecimento. São por vezes os objetos mais insignificantes 
(objetos heteróclitos encontrados após a partida ou a morte do ser amado, por exemplo) que podem, 
em certas condições, desempenhar este papel. Aliás, a sua própria insignificância amplifica o sentido 
do irreversível da morte e do tempo, reativa o sofrimento ligado à consciência do efêmero. Os objetos 
mais banais despertam a nostalgia mais inapaziguável, materializam o próprio passado, a passeité. 
São objetos de sutura, que conservamos para coser uma ferida simbólica, para guardar os vestígios 
dos momentos de emoção intensa, a memória dos pontos acolchoados. Mas são também, num modo 
mais duradouro e coletivo, as obras de arte [...] que conservam o poder de evocar a emoção 
associada à sua criação. Obras que, quase sempre, se inscrevem num suporte material, um artefato, 
que é necessário proteger (às vezes até esconder para conservar), mas que se exprimem através de 
um artifício. É o artifício do retorno da efêmero, o retorno ou a re-criação do que “foi”, na condição de 
que para lá da aparência surja aquilo a que Dechamp chama ‘aparição da aparência’, o impulso que a 
aparência dá ao espírito daquele que olha [...] Isto quer dizer que o efêmero, na era da reprodução 
em massa, tem um estatuto mais complexo do que uma leitura rápida de Walter Benjamin poderia 
levar a apensar. Se a obra autêntica, ao contrário da sua reprodução, conserva uma ‘aura’, é porque 
ela ainda pode provocar a aparição, o ‘retorno’ do gesto que a produziu [...] Neste caso, sendo re-
criada a componente ‘sagrada’, transcendente, do poder do efêmero, podemos falar de conservação 
simbólica. Compreende-se assim melhor que as sociedades simbólicas do passado tenham 
manifestado uma indiferença nítida aos suportes materiais da conservação; deixando desaparecer ou 
destruir os objetos, os monumentos, os vestígios que tinham deixado de ser portadores de aparição, 
de emoção. Sendo a Essência do Ser imaterial e invisível, o que importa do passado não pertence à 
ordem das coisas e do visível. O novo não expulsa o antigo, o presente permanece ligado a um 
passado que mantém uma estrutura simbólica viva. Esta presença simbólica do passado liberta da 
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Nessa perspectiva, “patrimonializar”, materializado na ideia de conservar, 

exprime mais do que a nostalgia do passado; apresenta-se, também, como tentativa 

de reverter, ou contrariar, a tendência para o desaparecimento, para o perecível, que 

os processos das sociedades industriais fomentam através de ciclos de consumo e 

substituição de mercadorias, em sua lógica de exacerbação do efêmero e do 

transitório. 

Trata-se, então, de práticas de salvamento, por vezes desesperadas e 

caóticas, de vestígios que resultam, no presente, mais do medo da perda definitiva, 

e sempre anunciada, dos objetos do passado, do que um efetivo reconhecimento do 

seus pretéritos significados, da representatividade do engenho humano, dos saberes 

coletivamente apropriados ou de expressões simbólicas persistentes. Tal receio de 

iminente perda justifica, por exemplo, a tendência para patrimonializar, desde já, as 

manifestações da modernidade, ao ponto de se pretender conservar as “obras” 

contemporâneas antes mesmo de elas terem sido apropriadas pelo imaginário 

                                                                                                                                                                                     
preocupação da sua conservação material. É só na época moderna, sob o efeito convergente de 
múltiplos fatores, que aparece no Ocidente um regime de conservação completamente diferente, a 
conservação patrimonial. Esta conservação patrimonial, na qual os objetos de sutura se diluem até 
perderem a sua especificidade, atesta a rejeição de um modelo simbólico de presença do passado no 
presente. Os mortos já assombram com a sua presença invisível o mundo dos vivos. A conservação, 
a memória histórica já não se inscreve num registro simbólico mas numa heterologia – um saber 
sobre o outro – que faz parte do paradigma moderno do ver e do saber. Uma vez que nada mais de 
transcendente se esconde por detrás da aparência, são os artefatos materiais, visíveis, legíveis, que 
importa conservar. Para assim tornar o passado visível e sustentar a ficção da sua presença e de um 
futuro um futuro previsível. Tudo isto se salda por uma perda: deixa de haver transcendência, deixa 
de haver eternidade. Esta perda abre-se sobre o abismo sem fim de uma ausência que a acumulação 
indefinida dos vestígios não pode colmatar. Este corte que separa a idade moderna – a primeira a 
escolher a valorização do tempo e da mudança como emblema – das sociedades simbólicas é, pois, 
fortemente desenhado pelo contraste das práticas de conservação (e da memória). Ele é ainda 
reforçado pelo jogo da obsolescência e da destruição que o desenvolvimento industrial implica. Aos 
fluxos rápidos de degradação e de desaparecimento das mercadorias, das construções e das 
paisagens (para dar lugar, nos processos de consumo e produção, a outros objetos e a outras 
infraestruturas), respondem as políticas patrimoniais, que vão deixando inúmeros restos 
sedimentarem-se numa constelação de museus e de espaços preservados. Chega-se assim a tratar 
os objetos do passado recente e mesmo do presente no modo de um futuro passado (em museus da 
atualidade) para adiantar e compensar o seu desaparecimento programado. A estratégia industrial do 
efêmero imbrica-se assim na estratégia patrimonial do perdurável. Tudo isto conduz a distinguir 
firmemente e até opor duas linhas que ligam o efêmero ao duradouro. A primeira é a que sai do 
efêmero enquanto tempo intenso fora do tempo. De ponto de acolchoado para objeto de sutura, ela 
mantém a presença ativa do passado numa sociedade simbólica que reserva um lugar à 
transcendência e à ideia de eternidade. A segunda é a que liga o efêmero vulgar, tornado ainda mais 
sensível numa sociedade industrial votada à velocidade e à destruição, aos artefatos da conservação 
e que desemboca num fantasma de imortalidade. Com a modernidade, é o segundo encadeamento 
que se impõe, ainda que o patrimônio conserve também, a título de caução e de um vago elo com o 
passado volvido, alguns vestígios que evocam o Efêmero intenso (objetos de sutura pessoais, 
artifícios, obras de arte, vestígios sagrados ainda susceptíveis de recriar uma emoção).” 
(GUILLAUME, 2003:29-38) 
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coletivo e de grupos sociais concretos, como o grafite, e, até, “musealizar” 

expressões “vivas” como o hip-hop. 

 Esse avassalador movimento ― muitas vezes de difícil identificação do seu 

impulsionador determinante, que se confunde entre lutas identitárias e modismos 

que arrastam aderências fortuitas ― pretende tudo reconhecer sob a capa de 

qualquer “tipo” de patrimônio; e carrega na consciência coletiva a responsabilidade e 

o dever de conservar, não necessariamente na expectativa da transmissão às 

futuras gerações, mas no receio da perda do presente e dos elos construídos com 

esforço perante o volátil efêmero de suas parcas produções que ainda não foram 

absorvidas pela lógica do mercado. 

Aparentemente, estamos em face de formas de compensação centradas 

quase exclusivamente em objetos, ou em manifestações “materializadas” 

decorrentes de práticas de ruptura que afetam o laço vivo entre gerações, geradas 

por experiências mais ou menos traumáticas de corte com o passado. Sendo notória 

a dificuldade na contemporaneidade de a organização social estabelecer 

mecanismos de sociabilidade intergeracional – entre avós e netos – o receio de 

perda de certa memória e identidade – mesmo que seja da experiência presente e 

cotidiana, conduz à reificação do passado por meio da patrimonialização quase 

espontânea dos seus vestígios. 

É deste fosso produzido na memória coletiva que a política do 
patrimônio retira a sua eficácia; ainda que as destruições e o 
esquecimento sejam os produtos das condições gerais de vida contra 
as quais nada podemos fazer, sentimo-nos todos vagamente 
culpados. A partir daqui, basta agitar as ameaças, repartir as culpas, 
encontrar os bodes expiatórios. Para, finalmente, fazer emergir a 
figura tranquilizadora e benevolente de um Estado protetor e 
conservador, mais “amável” do que do Estado-censor. Mas a política 
do patrimônio não se reduz a hábeis efeitos de discurso e ideologia, 
que exploram as angústias e as culpabilidades da época, permitindo 
um desenvolvimento real do aparelho de Estado sob a forma de um 
acréscimo de normas , instituições e novos dispositivos de 
segregação e controle do espaço. Ela tem a capacidade de mobilizar 
múltiplos grupos sociais cada vez mais ameaçados de anomia. Pois 
não é só a memória que está em perigo de se perder, é também a 
identidade. As classes sociais e as suas culturas específicas que 
outrora estruturavam firmemente a sociedade desvaneceram-se para 
dar lugar a uma imensa classe média, a uma amálgama de grupos 
sem uma cultura comum bem definida. Para aqueles que já não 
possuem nem território nem identidade social própria, a única 
possibilidade que continua aberta é a da reconstrução de “raízes”, de 
um espaço compensatório fictício do passado, uma pseudo-utopia, 
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numa tentativa de aí recriarem artificialmente as diferenças que o 
presente já não tolera. O passado, como a ecologia, torna-se um 
valor-refúgio. Para quebrar com a uniformidade e o funcionalismo da 
paisagem industrial e das habitações, para as tornar habitáveis, os 
destroços antigos são o último recurso. A política do patrimônio é 
pois, efetivamente, uma política, no sentido mais tradicional da 
palavra, uma arte de apascentar o rebanho humano, hoje disperso e 
reconduzido ao campo tranquilizante de uma ficção: a de uma 
sociedade supostamente capaz de, melhor do que as outras, 
conciliar a continuidade com a mudança, a conservação com a 
criação. (GUILLAUME, 2003:40-41) 

 

Para além das contradições e dos conflitos inerentes à ideia de conservação 

dos vestígios do passado, existe, também, um combate: uma luta contra o tempo, 

que procura tolher os efeitos da perda, da destruição ou do esquecimento dos 

elementos significantes. Nessa perspectiva, a conservação, recorrentemente 

associada aos objetos, aplica-se agora aos saberes, aos hábitos e costumes, enfim, 

à cultura, entendida na sua amplitude das práticas sociais. O que confere certa 

coerência a essas diversas possibilidades é, precisamente, a resistência tenaz, mas 

quase inglória, ao tempo e aos seus irreversíveis efeitos; negação do transitório que 

se anuncia como destino das produções humanas. 

Ainda que se possa caracterizar uma predisposição moderna para a 

“conservação”, não apenas como reação à mutação veloz dos acontecimentos e ao 

aumento dos estímulos, mas também na busca efetiva do conhecimento, 

considerando práticas estruturadas, institucionalizadas ou não, a noção de coleção e 

de museu, por exemplo, possui raízes antigas. Assim, o sentido das práticas de 

conservação, para além de diversas, abre espaço a distintas interpretações e 

motivações, em função de conjuntos de valores – individuais, coletivos ou 

institucionais – que determinam aquela necessidade. 

Daí a tendência, essa sim moderna, para normatizar critérios de valoração; 

selecionando e fixando elementos de referência, classificando e definindo 

hierarquias, formando, enfim , um habitus para as práticas conservacionistas. Nessa 

perspectiva, conservar não apenas adquire sentido no imaginário coletivo, como 

também mobiliza discursos e gestos em torno de um suposto interesse para a 



113 
 

construção de identidades, nomeadamente as nacionais: formata-se, desse modo, 

um “direito difuso”, um “bem comum” inalienável.35 

Entretanto, “patrimônio” não é conceito dado e acabado; sua formulação, uma 

construção que agrega noções provenientes de diversos campos e que responde 

por distintos discursos, é recente, apesar daquilo que pretende significar se ver 

reconhecido em práticas sociais pretéritas consolidadas por outras tantas culturas. 

Ou seja, ainda que a conservação se expresse em gestos aparentemente 

semelhantes, revestem-se, todavia, de significações diversas; conservar no Japão, 

por exemplo, não representa o mesmo que na maioria das culturas ocidentais do 

hemisfério Norte. 

Cabe, portanto, registrar, de forma breve, os marcos fundamentais da 

formação da noção de patrimônio, na acepção que a contemporaneidade foi 

consolidando como discurso. 

Ainda que se possa remontar a um passado longínquo a incidência de 

práticas conservacionistas consolidadas, institucionalizas por organizações e 

grupos, a ideia de patrimônio tem como seu referencial mais próximo o conceito de 

monumento.36 

                                                           
35 Na leitura de Marc Guillaume: “Para assegurar esta ficção, as ‘máquinas de memória’ (arquivos, 
museus, monumentos, cidades protegidas, etc.) estendem os seus domínios de intervenção: ao 
presente que passa depressa demais, ao que está vivo, tratado como quantidade de informação; 
organizam uma hierarquia mundial dos vestígios; a terra oferecida como museu exposto ao turismo; 
afinam as suas estratégias através de medidas de conservação indireta, de descentralização, de 
autogestão; cada qual é convidado a assumir o estatuto de conservador-associado para autogerir 
aquilo que no patrimônio local ainda não é controlado centralmente. Através destes novos aparelhos, 
delineia-se o ideal do Estado moderno: assegurar para si o monopólio da memória, reduzir a memória 
do todo à memória inscrita, conservada, autorizada. Escrever, ou mandar escrever sob seu controle, 
o texto do passado, para aparecer como o único avalizador do seu sentido, e pô-lo ao serviço da 
ideologia presente.” (GUILLAUME, 2003:41-42) 
36 Segundo Pedro Paulo Funari: “As línguas românicas usam termos derivados do latim patrimonium 
para se referir à ‘propriedade herdada do pai ou dos antepassados, uma herança’. Os alemães usam 
denkmalplege, ‘o cuidado dos monumentos, daquilo que nos faz pensar’, enquanto que o inglês 
adotou heritage, na origem restrita ‘àquilo que foi ou pode ser herdado’ mas que, pelo mesmo 
processo de generalização que afetou as línguas românicas e seu uso dos derivados de patrimonium, 
também passou a ser usado como uma referência aos monumentos herdados das gerações 
anteriores. Em todas essas expressões, há sempre uma referência à lembrança, moneo (em latim, 
‘levar a pensar’, presente tanto em patrimonium como em monumentum), denkmal (em alemão 
denken significa’ pensar’), e aos antepassados, implícitos na ‘herança’. Ao lado destes termos 
subjetivos e afetivos, que ligam as pessoas aos seus reais e supostos precursores, há, também, uma 
definição mais econômica e jurídica, ‘propriedade cultura’ [bem cultural], comum nas línguas 
românicas (cf. em italiano, beni culturali), o que implica um liame menos pessoal entre o monumento 
e a sociedade, de tal forma que pode ser considerada uma ‘propriedade’. Como a própria definição de 
‘propriedade’ é política, a propriedade cultural [o bem cultural] é sempre uma questão política, não 
teórica [...]” (FUNARI, 2001:23-32) 
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O “bem”, o “bem cultural” se quisermos circunscrever ao tema, é uma criação 

social, considerando que a mera existência de um objeto do passado não é condição 

suficiente para que seja relevante para o grupo social, tornando-se, assim, 

necessária e decisiva a atribuição de um valor, que é socialmente construído, como, 

também, as inerentes regras que determinam o seu uso e permanência, ou 

preservação, no seio do grupo, resignificando-se, a partir daí, práticas sociais e 

relações entre os indivíduos. 

Entretanto, os objetos que recebem essa distinção, de entre os outros que 

são esquecidos, não só carregam, ou lhe são emprestados, atributos de valor 

reconhecido, como recebem o “encargo” de se fazerem representar no futuro. Tal 

como se associa à ideia de herança, também os bens culturais reconhecidos 

possuem esse caráter de passagem entre gerações, resguardando, assim, o grupo 

social da perda definitiva, anunciando o sonho da perpetuação das representações e 

dos valores. 

Nesse sentido, o “monumento” contém não apenas essa representatividade – 

associada ao valor –, como estabelece a mediação, tanto por implicar no exercício 

da resignificação no presente, como por se configurar de passagem para o futuro, 

satisfazendo, assim, a responsabilidade de perpetuar o legado do passado. 

Paradoxalmente, os monumentos, símbolos que condensam significados “naturais” – 

os que provêm das práticas dos grupos associados à sua produção e uso –, também 

representam imagens identitárias formuladas por uma narrativa, normalmente 

histórica, que lhe é exterior. Assim, o monumento assume o papel de carisma, não 

muito distinto daquele definido por Max Weber para os sujeitos e instituições, no 

âmbito da dominação legítima.37 Tal como na figura carismática, para a escolha do 

monumento coloca-se o pressuposto de “fazer acreditar” sustentado por um discurso 

consistente e convincente, por forma a assegurar, e perpetuar, tanto “fatos” ou 

práticas sociais associadas, como o “prestígio” que determina a inquestionabilidade. 

Assim, a narrativa sobre o monumento é produzida de forma centralizada 

pelas instituições dominantes – o Estado, com a modernidade – configurando 

sentimentos de pertencimento em torno de objetos, acontecimentos, personagens e 

                                                           
37 Associado a um dos três tipos de “dominação legítima” conceituada por Max Weber – a legal, a 
tradicional e a carismática –, o carisma aponta para alguma forma de devoção motivada por atributos 
excepcionais e não comuns de uma individualidade e reconhecidos pelo grupo social. 
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práticas “tradicionais”, que formam os laços fundamentais que congregam grupos 

específicos ou povo de uma nação. 

Embora a noção de monumento tenha sido desdobrada em conceitos 

diversos, por outros tantos autores – como o de “monumento” propriamente dito, ou 

o de “monumento histórico” – ela decorre, invariavelmente, de uma construção, mais 

ou menos centralizada, em torno de um imaginário coletivo que configura a memória 

e a identidade. 

A diferença e a oposição entre as noções de monumento (sem 
qualificativo) e de monumento histórico foram definidas pela primeira 
vez, em 1903, pelo grande historiador de arte Aloïs Riegl na 
introdução do Projeto de Legislação dos Monumentos Históricos que 
o Estado austríaco lhe tinha encomendado. [...] Para definir o termo 
“monumento”, reportar-nos-emos à etimologia. Derivada do 
substantivo latino monumentum, que deriva do verbo monere: 
“advertir”, “lembrar à memória”. Chamar-se-á, então, “monumento” a 
todo o artefato (túmulo, estela, poste totem, construção, inscrição...) 
ou conjunto de artefatos deliberadamente concebidos e realizados 
por uma comunidade humana, sejam quais forem a natureza e as 
dimensões (da família à nação, do clã à tribo, da comunidade de 
crentes à da cidade...) no sentido de fazer lembrar à memória viva, 
orgânica e afetiva dos seus membros, pessoas, acontecimentos, 
crenças, ritos ou regras sociais constitutivos da sua identidade. O 
monumento caracteriza-se, assim, pela sua função identificadora. 
Pela sua materialidade, aumenta a função simbólica da linguagem 
em que atenua a volatilidade e revela-se um dispositivo fundamental 
no processo de institucionalização das sociedades humanas. [...] 
Entendido assim como dispositivo memorial “intencional”, o 
monumento apela a um vigilante e permanente diálogo. Mas também 
está exposto a uma destruição deliberada que pode tomar duas 
formas, positiva ou negativa. Falar-se-á de destruição positiva 
quando a comunidade a que diz respeito deixa cair ou faz demolir um 
monumento que perdeu, completamente ou parcialmente, o seu valor 
memorial e identificador [...] Quanto à destruição negativa [...] por um 
lado, pode exercer-se contra os seus inimigos exteriores: a derrota e 
destruição de uma cultura ficam muito mais asseguradas pela 
destruição dos seus monumentos do que pela morte de seus 
guerreiros. Por outro lado, pode servir no interior de uma mesma 
comunidade nas guerras civis [...] Notar-se-á, contudo, que, nas 
sociedades da Europa ocidental, o papel atribuído ao monumento 
intencional, sob a forma arquitetural, concorreu para o 
desenvolvimento de memórias artificiais, a partir da invenção e da 
difusão da tipografia, no século XV. O destino da escrita, primeira 
memória artificial, inesquecivelmente descrito no Fedro de Platão, 
será, desde logo, levado pela tipografia e que Charles Perrault 
anotou com espanto a continuidade que ela traz à memória viva. E, a 
partir do século XVII, os dicionários franceses atestam a mudança 
semântica que o êxito do livro impresso implica no termo 
“monumento”: a significação memorial, primeiro, começa a apagar-se 
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em benefício do caráter imponente ou grandioso, agregado ao 
adjetivo “monumental”. 
[o “monumento histórico”] não é um artefato intencional, criação ex 
nihilo de uma comunidade humana com fins memoriais. Não se 
destina à memória viva. Foi escolhido num corpus de edifícios 
preexistentes, devido ao seu valor para a história (que se trate da 
história de acontecimentos, social, econômica ou política, ou se trate 
da história das técnicas ou da história de arte...) e/ou ao seu valor 
estético. Mais precisamente, na sua relação com a história (seja ela 
qual for), o monumento histórico refere-se a uma construção 
intelectual, tem um valor abstrato do saber. Por outro lado, na sua 
relação coma a arte, solicita a sensibilidade estética na sequência de 
uma experiência concreta. Riegl mostrou, primeiramente, que a co-
presença destes dois tipos de valores era na origem exigências 
contraditórias no tratamento dos monumentos históricos e que estes 
conflitos eram ainda agravados pelo fato de que o corpus dos 
monumentos históricos compreende também os monumentos de 
valor memorial, como, por exemplo, as igrejas não desafetadas, onde 
o culto religioso continua a ser celebrado. (CHOAY, 2011:16-19) 

 

Ainda que se pudesse aqui relatar as contribuições das diversas áreas do 

conhecimento para a formação do conceito de monumento, e esse não é nosso 

intuito, importa, ainda assim, fixar, embora não de forma cronológica, alguns 

apontamentos que subsidiam a sua compreensão e a sua relevância na 

configuração da noção de patrimônio. 

Subjacente aos termos, e mesmo aos discursos que os invocam, parece 

existir uma associação, não necessariamente dependente, entre conservação e 

memória, que estabelece um princípio de autojustificação: conservamos para 

assegurar a perpetuação e, portanto, a memória; só conseguimos garantir a 

memória, e a continuidade histórica, se conservamos. Nessa perspectiva, destruição 

e esquecimento surgem não apenas como termos opostos àqueles, como também 

se apresentam como o perigo iminente. Paradoxalmente, olvida-se que a 

conservação e a memória subjacentes à noção de monumento implica uma seleção 

e, portanto, uma decisão deliberada e orientada sobre o destino dos “bens” não 

escolhidos; ou seja, a sua destruição e eventual, ou deliberado, esquecimento. 

Assim, o debate em torno das noções de monumento, conservação e 

memória, ao qual se associa frequentemente a noção de identidade, constituem o 

insumo para a formulação do entendimento sobre patrimônio. Note-se que, nessa 

acepção, o patrimônio tende a tornar-se lateral, ou subsidiário, ao próprio discurso 

da cultura. 
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Importa, no entanto, situar o debate, uma vez que as próprias práticas 

patrimoniais tendem a banalizar a noção de memória, tornando ambígua a sua 

significação e, por conseguinte, a sua materialização através das práticas de 

conservação. 

São diversos os autores que ensaiaram outros tantos caminhos 

metodológicos e conceituais sobre o termo “memória”, entendida aqui na sua 

dimensão coletiva ou social. Maurice Halbwachs, Paul Ricoeur, Michael Pollak, 

Pierre Nora, por exemplo, de acordo com a corrente de pensamento, apresentam 

abordagens ora mais sociológicas, ora mais fenomenológicas, ou, ainda, mais 

epistemológicas, buscando compreender essa construção – a memória coletiva – e 

a sua estreita relação com a história ou o processo histórico. Todavia, essa aparente 

estreita relação – memória e história – não apenas não é consensual, como também 

alguns autores esforçam-se por desconstruí-la. 

Maurice Halbwachs, na tradição da formulação sociológica de Durkheim, para 

além de diferenciar, como processos, a história da memória, dentro dela distingue, 

ainda, a construção da memória individual da memória coletiva, no claro intuito de 

justificar os comportamentos dos sujeitos a partir da determinação coletiva dos 

valores e das representações. Nesse sentido, o autor de A Memória Coletiva 

apresenta uma oposição entre o universo da memória – que se expressa na 

experiência, nas representações simbólicas, nos usos e costumes e nas condutas 

coletivamente reconhecidas – e o campo da história, que se apresenta como leitura 

de fatos, como lugar da objetividade inscrita, e da não participação do sujeito 

histórico. 

Admitamos, contudo, que as lembranças pudessem se organizar de 
duas maneiras: tanto se agrupando em torno de uma determinada 
pessoa, que as vê de seu ponto de vista, como se distribuindo dentro 
de uma sociedade grande ou pequena, da qual são imagens parciais. 
Portanto, existiriam memórias individuais e, por assim dizer, 
memórias coletivas. Em outras palavras, o indivíduo participaria de 
dois tipos de memórias. Não obstante, conforme participaria de uma 
ou de outra, ele adotaria duas atitudes muito diferentes e até 
opostas. Por um lado, suas lembranças teriam lugar no contexto da 
sua personalidade ou de sua vida pessoal – as mesmas que lhes são 
comuns com outras só seriam vistas por ele apenas no aspecto que 
o interessa enquanto se distingue dos outros. Por outro lado, em 
certos momentos, ele seria capaz de se comportar simplesmente 
como membro de um grupo que contribui para evocar e manter 
lembranças impessoais, na medida em que estas interessam ao 
grupo. Se essas duas memórias se interpenetram com frequência, 
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especialmente se a memória individual, para confirmar algumas de 
suas lembranças, para torná-las mais exatas, e até mesmo 
preencher algumas de suas lacunas, pode se apoiar na memória 
coletiva, nela se deslocar e se confundir com ela em alguns 
momentos, nem por isso deixará de seguir seu próprio caminho, e 
toda essa contribuição de fora é assimilada e progressivamente 
incorporada à sua substância. Por outro lado, a memória coletiva 
contém as memórias individuais, mas não se confunde com elas – 
evolui segundo suas leis e, se às vezes determinadas lembranças 
individuais também a invadem, estas mudam de aparência a partir do 
momento em que são substituídas em um conjunto que não é mais 
uma consciência pessoal [...] Haveria, portanto, motivos para 
distinguir duas memórias, que chamaríamos, por exemplo, um 
interior ou interna, a outra exterior – ou então uma memória pessoal 
e a outra, memória social. Mais exatamente ainda, diríamos memória 
autobiográfica e memória histórica. A primeira receberia a ajuda da 
segunda, já que afinal de contas a história de nossa vida faz parte da 
história em geral. A segunda, naturalmente, seria bem mais extensa 
que a primeira. Por outro lado, ela só representaria para nós o 
passado sob uma forma presumida e esquemática, ao passo que a 
memória da nossa vida nos apresentaria dele um panorama bem 
mais contínuo e mais denso [...] Se o ambiente social passado 
subsistisse para nós somente em tais representações históricas e, 
se, de modo mais geral, contivesse apenas datas associadas a 
acontecimentos definidos em termos gerais ou recordações abstratas 
de acontecimentos, a memória coletiva permaneceria muito exterior a 
nós [...] Assim, mesmo quando se trata de lembranças de nossa 
infância, é melhor não fazer distinção entre uma memória pessoal, 
que reproduziria mais ou menos as nossas impressões de outrora, 
que absolutamente não nos permitirá sair do estreito círculo de nossa 
família, da escola e dos amigos, e uma outra memória, que se 
poderia chamar de história, contendo apenas acontecimentos 
nacionais que não poderíamos conhecer então – embora com uma, à 
nossa revelia, tivéssemos acesso a um ambiente em que nossa vida 
já se desenrolava, ao passo que a outra só nos deixaria em contato 
conosco mesmos ou com um eu realmente ampliado até aos limites 
do grupo que encerra o mundo da criança. Nossa memória não se 
apoia na história apreendida, mas na história vivida. Por história, 
devemos entender não uma sucessão cronológica de eventos e 
datas, mas tudo o que faz com que um período se distinga dos 
outros, do qual os livros e as narrativas em geral nos apresentam 
apenas um quadro muito esquemático e incompleto [...] Podemos 
verdadeiramente distinguir, por um lado, uma memória sem 
contextos, ou que só disporia da linguagem e algumas ideias tiradas 
da vida prática para classificar suas lembranças e, por outro lado, um 
panorama histórico ou coletivo, sem memória, ou seja, que 
absolutamente não seria construído, reconstruído e conservado nas 
memórias individuais? Não acreditamos nisso [...] A história não é 
todo o passado e também não é tudo o que resta do passado. Ou, 
por assim dizer, ao lado de uma história escrita há uma história viva, 
que se perpetua ou se renova através do tempo, na qual se pode 
encontrar novamente um grande número dessas correntes antigas 
que desparecem apenas em aparência. Se não fosse assim, 
teríamos o direito de falar de memória coletiva, e que serviços nos 
prestariam os contextos que subsistiram apenas na qualidade de 
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noções históricas, impessoais e despojadas? [...] Nesse sentido é 
que a história vivida se distingue da história escrita: ela tem tudo o 
que é necessário para construir um panorama vivo e natural sobre o 
qual se possa basear um pensamento para conservar e reencontrar 
a imagem do seu passado [...] A lembrança é uma reconstrução do 
passado com a ajuda de dados tomados de empréstimo ao presente 
e preparados para outras reconstruções feitas em épocas anteriores 
e de onde a imagem de outrora  já saiu bastante alterada [...] Se pela 
memória somos remetidos ao contato direto com alguma de nossas 
antigas impressões, por definição a lembrança se distinguiria dessas 
ideias mais ou menos precisas que a nossa reflexão, auxiliada por 
narrativas, testemunhos e confidências dos outros, nos permite fazer 
de como teria sido o nosso passado. Não obstante, ainda que seja 
possível evocar de maneira tão direta algumas lembranças, é 
impossível distinguir os casos em que assim procedemos e aqueles 
em que imaginamos o que teria acontecido. Assim, podemos chamar 
de lembranças muitas representações que, pelo menos parcialmente, 
se baseiam em testemunhos e deduções – mas então, a parte do 
social, digamos, do histórico na memória que temos de nosso próprio 
passado, é bem maior do que podemos imaginar [...] Será que basta 
reconstruir (reconstituir) a noção histórica de um fato que certamente 
aconteceu, mas do qual não guardamos nenhuma impressão, para 
se constituir uma lembrança em todas as suas peças? [...] 
Inversamente, não há na memória vazio absoluto, ou seja, regiões de 
nosso passado a esta altura saídas de nossa memória que qualquer 
imagem que ali projetamos não pode se agarrar a nenhum elemento 
de lembrança e descobre uma imaginação pura e simples, ou uma 
representação histórica que permaneceria exterior a nós [...] Se, por 
memória histórica, entendemos a sequência de eventos cuja 
lembrança a história conserva, não será ela, não serão seus 
contextos que representam o essencial disso que chamamos 
memória coletiva? [...] Concluímos que a memória coletiva não se 
confunde com a história e que a expressão memória histórica é muito 
infeliz, pois associa dois termos que se opõem em mais de um ponto. 
A história é a compilação dos fatos que ocuparam maior lugar na 
memória dos homens. No entanto, lidos nos livros, ensinados e 
aprendidos nas escolas, os acontecimentos passados são 
selecionados, comparados, classificados segundo necessidades ou 
regras que não se impunham ao círculo dos homens que por muito 
tempo foram seu repositório vivo. Em geral a história só começa no 
ponto em que termina a tradição, momento em que se apaga ou 
decompõe a memória social. Enquanto subsiste uma lembrança, é 
inútil fixá-la por escrito ou pura e simplesmente fixá-la [...] Um dos 
objetivos da história seja justamente lançar uma ponte entre o 
passado e o presente, e restabelecer essa continuidade 
interrompida. Mas como recriar correntes de pensamento coletivo 
que tomam seu impulso no passado, enquanto só temos influência 
sobre o presente? [...] A memória coletiva se distingue da história sob 
pelo menos dois aspectos. Ela é uma corrente de pensamento 
contínuo, de uma continuidade que nada tem de artificial, pois não 
retém do passado senão o que ainda está vivo ou é capaz de viver 
na consciência do grupo que a mantém. Por definição, não 
ultrapassa os limites de grupo [...] Na realidade, existem muitas 
memórias coletivas. Esta é a segunda característica pela qual elas se 
distinguem da história [...] A história pode se apresentar como a 
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memória universal da espécie humana. Contudo, não existe 
nenhuma memória universal. Toda a memória coletiva tem como 
suporte um grupo limitado no tempo e no espaço [...] A história é um 
painel de mudanças, é natural que esteja convencida de que as 
sociedades estão sempre mudando, porque fixa seu olhar no 
conjunto e quase não passa um ano sem que ocorra alguma 
transformação em alguma região desse conjunto. Para a história tudo 
está ligado, por isso cada uma dessas transformações deve reagir 
sobre as outras partes do corpo social e preparar aqui ou ali uma 
nova mudança. Aparentemente, a série de acontecimentos históricos 
é descontínua, cada fato está separado do que o precede ou o segue 
por um intervalo, em que se pode até acreditar que nada acontece. 
Na realidade, os que escrevem a história e observam principalmente 
as mudanças, as diferenças, compreendem que para passar de uma 
a outra é preciso que se desenvolva uma série de transformações, 
das quais a história só percebe a soma (no sentido de cálculo 
integral) ou o resultado final. Esse é o ponto de vista da história, 
porque ela examina os grupos de fora e abrange um período 
bastante longo. A memória coletiva, ao contrário, é o grupo visto de 
dentro e durante um período que não ultrapassa a duração média da 
vida humana [...] Ela apresenta ao grupo um quadro de si mesma 
que certamente se desenrola no tempo, já que se trata de eu 
passado, mas te tal maneira que ele sempre se reconhece nessas 
imagens sucessivas. A memória coletiva é um painel de 
semelhanças, é natural que se convença que o grupo permaneça, 
que tenha permanecido o mesmo, porque ela fixa a sua atenção 
sobre o grupo e o que mudou foram as relações ou do grupo com 
outros. (HALBWACHS, 2006:71-112) 

 

Embora o autor estivesse, também, preocupado em tecer um conjunto de 

argumentos no sentido de demonstrar o domínio do corpo social, das 

representações coletivas, sobre a conduta dos indivíduos, condicionando, inclusive, 

a validação das memórias individuais à legitimidade das memórias coletivas, não 

deixa, no entanto, de tentar clarificar os limites entre história e memória, colocando-

os em dimensões distintas na sua determinação sobre as práticas sociais e as 

visões de mundo em que estas se colocam, recusando a participação direta dos 

sujeitos no processo histórico. 

No entanto, essa divisão entre memória e história é também assimilada em 

outros registros discursivos, instrumentalizando a memória coletiva na perspectiva 

da superação das lacunas da história; entendendo-se que a história é formada pela 

narrativa dos vencedores, cabendo à memória a reprodução da experiência dos 

vencidos, ou esquecidos, e, assim, recompondo a narrativa, estabelecendo elos de 
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continuidade. Os textos de Victor Hugo38 e Leon Tolstoi39, por exemplo, evidenciam 

a existência de outras experiências, olhares e vivências de realidades e cenários 

formatados pelas narrativas que privilegiam os acontecimentos, e os personagens 

associados, tidos como determinantes das mudanças, rupturas e revoluções. 

Outros autores, ainda baseados nessa dicotomia memória/história, acentuam, 

porém, a primazia da história sobre a memória, ainda que se reconheça não 

existirem fronteiras bem demarcadas. Pierre Nora sustenta o crescente 

enfraquecimento do papel da memória, em favor da história, a propósito da 

“problemática dos lugares”. 

Fala-se tanto de memória porque ela não existe mais. A curiosidade 
pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está ligada a 
este momento particular de nossa história. Momento de articulação 
onde a consciência da ruptura com o passado se confunde com o 
sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento 
desperta ainda a memória suficiente para que se possa colocar o 
problema de sua encarnação. O sentimento de continuidade torna-se 
residual aos locais. Há locais de memória porque não há mais meios 
de memória. Pensemos nessa multidão sem retorno que representou 
o fim dos camponeses, esta coletividade-memória por excelência 
cuja voga como objetivo da história coincidiu com o apogeu do 
crescimento industrial. Esse desmoronamento central de nossa 
memória só é, no entanto, um exemplo. É o mundo inteiro que entrou 
na dança, pelo fenômeno bem conhecido da mundialização, da 
democratização, da massificação, da midiatização. Na periferia, a 
independência de novas nações conduziu para a estoricidade as 
sociedades já despertadas de seu sono etnológico pela violentação 
colonial. E pelo mesmo movimento de descolonização interior, todas 
as etnias, grupos, famílias, com forte bagagem de memória e fraca 
bagagem histórica. Fim das sociedades-memória, como todas 
aquelas que asseguravam a conservação e a transmissão dos 
valores, igreja ou escola, família ou Estado. Fim das ideologias-
memórias, como todas aquelas que asseguravam a passagem 
regular do passado para o futuro, ou indicavam o que se deveria 
reter do passado para preparar o futuro; quer se trate da reação, do 
progresso ou mesmo da revolução. Ainda mais: é o modo mesmo de 
percepção histórica que, com a ajuda da mídia, dilatou-se 
prodigiosamente, substituindo uma memória voltada para a herança 
de sua própria intimidade pela película efêmera da atualidade. 
Aceleração: o que o fenômeno acaba de nos revelar bruscamente, é 
toda a distância entre a memória verdadeira, social, intocada, aquela 
cujas sociedades ditas primitivas, ou arcaicas, representaram o 
modelo e guardaram consigo o segredo – e a história que é o que as 
nossas sociedades condenadas ao esquecimento fazem do passado, 
porque levadas pela mudança. Entre uma memória integrada, 
ditatorial e inconsciente de si mesma, organizadora e toda-poderosa, 

                                                           
38 Em Le Dernier jour d’un condamné, Les Misérables ou Les Travaileus de la Mer. 
39 Em Cossacos, Anna Karenina ou A morte de Ivan Ilitch. 
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espontaneamente atualizadora, uma memória sem passado que 
conduz eternamente a herança, conduzindo o antigamente dos 
ancestrais ao tempo indiferenciado dos heróis, das origens e do mito 
– e a nossa, que só é história, vestígio e trilha. Distância que só se 
aprofundou à medida que os homens foram reconhecendo como seu 
um poder e mesmo um dever de mudança, sobretudo a partir dos 
tempos modernos. Distância que chega hoje num ponto convulsivo. 
Esse arrancar da memória sob o impulso conquistador e erradicador 
da história tem como que um efeito de revelação: a ruptura de um elo 
de identidade muito antigo, no fim daquilo que vivíamos como uma 
evidência; a adequação da história e da memória. O fato que só 
existia uma palavra em francês para designar a história vivida e a 
operação intelectual que a torna inteligível (o que os alemães 
distinguem por geschichte e historie), enfermidade de linguagem 
muitas vezes salientada, fornece aqui sua profunda verdade: o 
movimento que nos transporta é da mesma natureza que aquele que 
o representa para nós. Se habitássemos ainda nossa memória, não 
teríamos a necessidade de lhe consagrar lugares. Não haveria 
lugares porque não haveria memória transportada pela história. Cada 
gesto, até o mais cotidiano, seria vivido como uma repetição religiosa 
daquilo que sempre se fez, numa identificação carnal do ato e do 
sentido. Desde que haja rastro, distância, medição, não estamos 
mais dentro da verdadeira memória, mas dentro da história [...] 
Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência 
que tudo opõe uma à outra. A memória é vida, sempre carregada por 
grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, 
aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de 
suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 
manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 
revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e 
incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno 
sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a história uma 
representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a memória 
não se acomoda a detalhes que a conformam; ela se alimenta de 
lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares 
ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura ou 
projeções. A história, porque operação intelectual e laicizante, 
demanda análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança 
no sagrado, a história a liberta, e a torna sempre prosaica. A 
memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como 
Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos existem; 
que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e 
individualizada. A história, ao contrário, pertence a todos e a 
ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A memória se 
enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A 
história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às 
relações das coisas. A memória é um absoluto e a história só 
conhece o relativo. No coração da história trabalha um criticismo 
destrutor de memória espontânea. A memória é sempre suspeita 
para a história, cuja verdadeira missão é destruí-la e a repelir [...] O 
movimento da história, a ambição histórica não são a exaltação do 
que verdadeiramente aconteceu, mas sua anulação. Sem dúvida um 
criticismo generalizado conservaria museus, medalhas e 
monumentos, isto é, o arsenal necessário ao seu próprio trabalho, 
mas esvaziando-os daquilo que, a nosso ver, os faz lugares de 
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memória. Uma sociedade que vivesse integralmente sob o signo da 
história não conheceria, afinal, mais do que uma sociedade 
tradicional, lugares onde ancorar sua memória. (NORA, 1993:7-28) 
 
 

A abordagem de Pierre Nora ao debate entre memória e história, sendo 

introdutório ao que o autor denomina de “processo crítico da história” – a história da 

história –, anuncia nova etapa dessa área do conhecimento, nomeadamente na 

França, onde a história, reconhecida a falácia da narrativa universal, sobretudo a 

partir do final do século XIX, tende a integrar a memória à narrativa histórica, 

alargando, assim, o seu campo crítico e aproximando-se da experiência vivida e da 

noção de processo histórico. 

Tal abertura decorre, porém, em fragmentação temática, instituindo campos 

privilegiados de análise: a história social é, então, o espaço para trazer para as 

narrativas históricas, que passam a ser plurais, as experiências cotidianas e a 

historicidade das relações e dos grupos sociais, como a família ou as tradições. 

Pierre Nora introduz, nessa perspectiva, a noção de “lugares da memória” 

como campo de convergência entre memória e história, mas onde, de fato, não se 

reconhecem como dicotômicos, transformando-se em nova categoria analítica e 

conceitual, ainda que tenda, frequentemente, a ser ideologicamente mais 

instrumental. 

Da mesma forma que devemos à distância panorâmica o grande 
plano e ao estranhamento definitivo uma hiperveracidade artificial do 
passado, a mudança do modo de percepção reconduz 
obstinadamente o historiador aos objetos tradicionais dos quais ele 
se havia desviado, os usuais de nossa memória nacional. Vejam-se 
novamente na soleira da casa natal, a velha morada nua, 
irreconhecível. Com os mesmo móveis de família, mas sob uma nova 
luz. Diante da mesma oficina, mas para uma outra obra. Na mesma 
peça, mas para um outro papel. A historiografia, inevitavelmente 
ingressada em sua era epistemológica, fecha definitivamente a era 
da identidade, a memória inelutavelmente tragada pela história, não 
existe mais um homem-memória, mas um lugar de memória [...] Os 
lugares de memória pertencem a dois domínios, que a tornam 
interessante, mas também complexa: simples e ambíguos, naturais e 
artificiais, imediatamente oferecidos à mais sensível experiência e, 
ao mesmo tempo, sobressaindo da mais abstrata elaboração. São 
lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e 
funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo um 
lugar de aparência puramente material, como um depósito de 
arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de uma 
aura simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como um 
manual de aula, um testamento, uma associação de antigos 
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combatentes, só entra na categoria se for objeto de um ritual. Mesmo 
um minuto de silêncio, que parece o exemplo extremo de uma 
significação simbólica, é ao mesmo tempo o recorte material de uma 
unidade temporal e serve, periodicamente, para uma chamada 
concentrada da lembrança. Os três aspectos coexistem sempre. 
Trata-se de um lugar de memória tão abstrato quanto a noção de 
geração? É material por seu conteúdo demográfico; funcional por 
hipótese, pois garante, ao mesmo tempo, a cristalização da 
lembrança e sua transmissão; mas simbólica por definição visto que 
caracteriza, por um acontecimento ou uma experiência vividos por 
um pequeno número, uma maioria que deles não participou. O que 
os constitui é um jogo da memória e da história, uma interação dos 
dois fatores que leva à sobredeterminação recíproca. Inicialmente, é 
preciso ter vontade de memória. Se o princípio dessa prioridade 
fosse abandonado, rapidamente derivar-se-ia de uma definição 
estreita, a mais rica em potencialidades, para uma definição possível, 
mas maleável, susceptível de admitir na categoria todo o objeto 
digno de uma lembrança. Um pouco como as boas regras da crítica 
histórica de antigamente, que distinguiam sabiamente as “fontes 
diretas”, isto é, aquelas que uma sociedade voluntariamente produziu 
para serem reproduzidas como tal – uma lei, uma obra de arte, por 
exemplo – e a massa indefinida de “fontes indiretas”, isto é, todos os 
testemunhos deixados por uma época sem duvidar de sua utilização 
futura pelos historiadores. Na falta de intenção de memória os 
lugares de memória serão lugares de história. Em contrapartida, está 
claro que, se a história, o tempo, a mudança, não interviessem, seria 
necessário se contentar com um simples histórico dos memoriais. 
Lugares portanto, mas lugares mistos, híbridos e mutantes, 
intimamente enlaçados de vida e de morte, de tempo e de 
eternidade; numa espiral do coletivo e do individual., do prosaico e 
do sagrado, do imóvel e do móvel [...] Porque, se é verdade que a 
razão fundamental de ser um lugar de memória é parar o tempo, é 
bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um estado de coisas, 
imortalizar a morte, materializar o imaterial para prender o máximo de 
sentido num mínimo de sinais, é claro, e é isso que os torna 
apaixonantes: que os lugares de memória só vivem de sua aptidão 
para a metamorfose, no incessante ressaltar de seus significados e 
no silvado imprevisível de suas ramificações. (NORA, 1993:7-28) 
 
 

Ainda que não seja evidente a ruptura entre memória e história, pois, em 

função do que se deseja argumentar, parece ser mais fácil reconceituar a história, 

recorrentemente se despreza da análise o que não ficou dessa seleção de fatos. O 

esquecimento, o que não foi retido pela peneira da memória ou da história, perde-se 

em um emaranhado de despojos que não importa reconstituir em uma ordem ou 

coerência. Assim, o esquecimento parece não configurar uma prática deliberada, 

positiva e consciente. 

Em A memória, a história e o esquecimento, Paul Ricoeur traz uma reflexão 

orientada aos fatos, com viés fenomenológico, buscando uma mediação entre a 
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perspectiva histórica e as dinâmicas sociais na formulação da memória. O autor 

assenta sua abordagem a partir da tensão criada entre a verdade, ou autenticidade, 

presumida na rememoração das práticas dos sujeitos coletivos, e aquela veiculada 

pela narrativa histórica. 

Na sua perspectiva, imaginação e memória, enquanto componentes da 

representação de algo, distinguem-se pelo seu caráter cognitivo, constituindo-se a 

memória como a retomada intencional do passado, e, neste sentido, um mecanismo 

operativo do reconhecimento e da identidade, sejam eles individuais ou coletivos. Na 

obra O percurso do reconhecimento, Ricoeur estabelece um debate com as 

reflexões de Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel e Hobbes, e, enfatizando o 

processo de reconhecimento como mecanismo de legitimação da identidade, busca 

superar a dicotomia entre o “verdadeiro” e o “falso” que parece subsistir, em certa 

medida, no antagonismo entre memória e história. 

O termo “reconhecimento”, angustiante na reflexão de Ricoeur, é recorrente 

nos discursos das políticas patrimoniais – como veremos adiante –, mas também, e 

não sabemos se pelos mesmos motivos, a noção de “identificação”. De qualquer 

modo, deduz-se desse termos a presunção de indícios que permitam, em algum 

momento, isolar determinadas características, que se distinguem de outras, pela sua 

eventual coerência e representatividade. 

Assim, a questão da identidade é colocada em cena logo de saída no 
discurso do reconhecimento: ela permanecerá em cena até ao fim, 
ao preço de transformações que podemos apreciar. Não é em minha 
identidade autentica que peço para ser reconhecido? E se, por sorte, 
me reconheceram como tal, minha gratidão não será dirigida àqueles 
que, de uma maneira ou de outra, reconheceram minha identidade 
ao me reconhecer? [...] No que diz respeito ao vocábulo 
“reconhecer”, que serve aqui como prova para as concepções 
lexicográficas, as idéias-mãe são reduzidas a três: I. Apreender (um 
objeto) pela mente, pelo pensamento, ligando entre si imagens, 
percepções que se referem a ele; distinguir, identificar, conhecer por 
meio da memória, pelo julgamento ou pela ação. II. Aceitar, 
considerar verdadeiro (ou como tal). III. Demonstrar por meio de 
gratidão que se está em dívida com alguém (sobre alguma coisa, 
uma ação). (RICOEUR, 2006:11, 22-23) 
 
 

Paul Ricoeur compreendia que a instabilidade presumida na memória, ou nas 

suas expressões, decorrem da estrutura do pensamento, ou da razão, orientada 

pelo juízo. Referindo-se a Descartes, expressa: 
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No plano epistemológico, o método é o título emblemático do 
discurso aqui proferido. Esse gesto é um gesto ele ruptura de uma 
grande violência espiritual: “Considerando quantas opiniões diversas 
podem existir sobre um assunto, que sejam sustentadas por pessoas 
doutas, sem que possa jamais haver mais de uma verdadeira, eu 
reputava quase falso tudo aquilo que era apenas verossímil” [citando 
Descartes in O discurso do método]. Não se pode escolher com mais 
veemência distinguir antes de definir. Certamente a aquisição do 
saber positivo ainda é o objetivo: “E eu tinha sempre um extremo 
desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso para ver 
claramente em minhas ações e andar com segurança nessa viela”; 
“ver claramente”, “segurança” dizem a vertente positiva, como pouco 
antes “reputar quase falso” dizia a vertente negativa, a maneira pela 
qual definir e distinguir respondem um ao outro. Quanto à marca da 
iniciativa que preside a esse empreendimento, ela é expressa por um 
verbo de grande força, “receber”: “receber em meu crédito”. Esse 
verbo engloba todas as figuras de rejeição e de acolhimento; Pode-
se ver nele a matriz do reconhecer que aparecerá furtivamente nas 
Meditações. (RICOEUR, 2006:42) 
 
 

Ricoeur utiliza-se, precisamente, da argumentação de Descartes para 

explicitar que o seu “receber como verdadeiro” situa-se no âmbito da ideia – aquela 

que representa alguma coisa – sem, no entanto, qualificar o valor da representação, 

fixando-se, apenas, na sua clareza. Portanto, segundo o autor, esse conhecimento 

distingue-se do reconhecimento, que se situa do lado das coisas e das suas 

relações diferentes com a mudança, quer elas sejam objetos usuais, quer sejam 

seres inanimados ou pessoas, ao ponto do reconhecimento preceder o 

conhecimento. O reconhecimento constitui-se, assim, em cenário de dúvida, de 

possibilidade e, mesmo, de imponderabilidade, apresentando-se como processo que 

poderá conduzir, eventualmente, a certezas. 

[...] a ideia de reconhecimento possui um vínculo privilegiado com a 
de identidade, quer se trate de reconhecimento-identificação de algo 
em geral ou do reconhecimento-atestação. Dir-se-á que há uma 
grande distância entre as identidades que implicam capacidades 
pessoais e as identidades que dizem respeito à instauração do 
vínculo social. No primeiro caso, tratava-se do reconhecimento-
atestação. Ora, a identidade dos atores sociais engajados em uma 
ação coletiva não se deixa expressar tão diretamente em termos de 
reconhecimento-atestação, mesmo se se leva em consideração a 
complexidade das articulações induzidas pela diversidade das 
capacidades em jogo. Mas, por mais próxima que “a prática da 
história” queira se manter da “história das práticas” – segundo o título 
do artigo-manifesto de Bernard Lepetit –, a reflexão sobre as 
identidades coletivas não pode escapar a uma sofisticação de grau 
mais elevado que a identidade-ipseidade dos sujeitos individuais da 
ação. (RICOEUR, 2006:152) 
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No entanto, parece existir uma contradição de princípio no esforço daqueles 

autores em acentuarem a distinção entre memória individual e memória coletiva, 

prevalecendo esta como base privilegiada para a “nova” narrativa histórica, quando 

a motivação vem, precisamente, da emergente importância dada à história oral, ou 

história de vida, que possui um caráter eminentemente individual, decorrente da 

experiência. 

A propósito, Michael Pollak observa: 

Ultimamente têm aparecido certo número de publicações que dizem 
respeito, sob aspectos relativamente diferentes, ora ao problema da 
memória – e refiro-me apenas à abordagem histórica – ora ao 
problema da identidade [...] No caso das diversas pesquisas da 
história oral, que utilizam entrevistas, sobretudo entrevistas de 
histórias de vida, é óbvio que o que se escolhe são memórias 
individuais, ou, se for o caso de entrevistas de grupo, memórias mais 
coletivas, e o problema aí é saber como interpretar esse material [...] 
se destacamos essa característica flutuante, mutável, da memória, 
tanto individual quanto coletiva, devemos lembrar também que na 
maioria das memórias existem marcos ou pontos relativamente 
invariantes, imutáveis. Todos os que já realizaram entrevistas de 
história de vida percebem que no decorrer de entrevista muito longa, 
em que a ordem cronológica não está sendo necessariamente 
obedecida, em que os entrevistados voltam várias vezes aos 
mesmos acontecimentos, há nessas voltas a determinados períodos 
da vida, ou a certos fatos, algo de invariante. É como se, numa 
história de vida individual – mas isso acontece igualmente em 
memórias construídas coletivamente –, houvesse elementos 
irredutíveis, em que o trabalho se solidificação da memória foi tão 
grande que impossibilitou a ocorrência de mudanças. Em certo 
sentido, determinado número de elementos torna-se realidade, 
passam a fazer parte da própria essência da pessoa, muito embora 
outros acontecimentos e fatos possam se modificarem em função 
dos interlocutores, ou em função do movimento da fala [...] é 
perfeitamente possível que, por meio da socialização política, ou da 
socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de 
identificação com determinado passado, tão forte que podemos falar 
numa memória quase que herdada [...] A memória é seletiva. Nem 
tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado. A memória é, em parte, 
herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A memória 
também sofre flutuações que são função do momento em que ela é 
articulada, em que ela está sendo expressa [...] Quando se procura 
enquadrar a memória nacional por meio de datas oficialmente 
selecionadas para as festas nacionais, há muitas vezes problemas 
de luta política. A memória organizadíssima, que é a memória 
nacional, constitui um objeto de disputa importante, e são comuns os 
conflitos para determinar que datas e que acontecimentos vão ser 
gravados na memória de um povo. Esse último elemento da memória 
– a sua organização em função das preocupações pessoais e 
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políticas do momento mostra que a memória é fenômeno construído. 
(POLLAK, 1992:1-6) 
 
 

O fulcro do debate situa-se num espaço de contradição aparentemente 

insolúvel e num emaranhado de noções que tanto se justapõem nas suas definições, 

como se antagonizam no discurso. Se a preservação do patrimônio – se é que 

patrimônio, em si mesmo, não implica, desde logo, a preservação de algo – é 

tomado como mecanismo para a preservação da memória – se é que memória, em 

si mesma, não é já a preservação de fatos, saberes e práticas – por que se 

expressa, recorrentemente, que o patrimônio, seja ele nacional ou vinculado a 

determinado grupo social, não é representativo da memória, nacional ou do grupo 

concreto? 

Independentemente da determinação – se é o patrimônio que instrumentaliza 

a memória, ou se é esta que legitima o patrimônio – torna-se evidente que 

subjacente à sua “construção” existe uma disputa de dominação, e de manipulação, 

que decorre na fixação de um cenário hegemônico de valores fixado pelos grupos 

dominantes. Todavia, se a memória pode ser apagada, substituída por outra, ou 

mesmo selecionada, configurando certo “esquecimento”, dificilmente, num grupo 

social e politicamente consolidado, se vislumbra a destruição de um patrimônio 

precisamente reconhecido; o que não significa que ele não possa, paulatinamente, 

perder legitimação, ou aquilo que vulgarmente se designa por “ausência de 

apropriação” – que não é mais do que a desvinculação à memória “vigente”. 

Ainda em abordagem ao tema – memória, esquecimento, silêncio – Michael 

Pollak analisa a formulação da memória coletiva ensaiada por Maurice Halbwachs, 

nomeadamente o mecanismo da “negociação” para conciliar memória coletiva e 

memórias individuais: 

Esse reconhecimento do caráter potencialmente problemático de 
uma memória coletiva já anuncia a inversão de perspectiva que 
marca os trabalhos atuais sobre esse fenômeno. Numa perspectiva 
construtivista, não se trata mais de lidar com os fatos sociais como 
coisas, mas de analisar como os fatos sociais se tornam coisas, 
como e por quem eles são solidificados e dotados de duração e 
estabilidade. Aplicada à memória coletiva, essa abordagem irá se 
interessar portanto pelos processos e atores que intervêm no 
trabalho de constituição e de formalização das memórias. Ao 
privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das 
minorias, a história oral ressaltou a importância das memórias 
subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e 
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dominadas, se opõem à “memória oficial”, no caso a memória 
nacional. Num primeiro momento, essa abordagem faz da empatia 
com os grupos dominados estudados uma regra metodológica e 
reabilita a periferia e a marginalidade. Ao contrário de Maurice 
Halbwachs, ela acentua o caráter destruidor, uniformizador e 
opressor da memória coletiva nacional. Por outro lado, essas 
memórias subterrâneas que prosseguem seu trabalho de subversão 
no silêncio, e de maneira quase imperceptível afloram em momentos 
de crise em sobressaltos bruscos e exacerbados. A memória entra 
em disputa. Os objetos de pesquisa são escolhidos de preferência 
onde existe conflito e competição entre memórias concorrentes [...] 
Uma vez rompido o tabu, uma vez que as memórias subterrâneas 
conseguem invadir o espaço público, reivindicações múltiplas e 
dificilmente previsíveis se acoplam a essa disputa da memória [...] 
Embora na maioria das vezes esteja ligada a fenômenos de 
dominação, a clivagem entre memória oficial e dominante e 
memórias subterrâneas, assim como a significação do silêncio sobre 
o passado, não remete forçosamente à oposição entre Estado 
dominador e sociedade civil. Encontramos com mais frequência esse 
problema nas relações entre grupos minoritários e sociedade 
englobante [...] Existem nas lembranças de uns e de outros zonas de 
sombra, silêncios, “não-ditos”. As fronteiras desses silêncios e “não-
ditos” com o esquecimento definitivo e o reprimido inconsciente não 
são evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento. 
Essa tipologia de discursos, de silêncios, e também, de alusões e 
metáforas, é moldada pela angústia de não encontrar uma escuta, de 
ser punido por aquilo que se diz, ou, pelo menos, de se expor a mal-
entendidos [...] A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável 
e o inconfessável, separa uma memória coletiva subterrânea da 
sociedade civil dominada ou de grupos específicos, de uma memória 
coletiva organizada que resume a imagem que uma sociedade 
majoritária ou o Estado desejam passar a impor. Distinguir entre 
conjunturas favoráveis e desfavoráveis às memórias marginalizadas 
é de saída reconhecer a que ponto o presente colore o passado. 
Conforme as circunstâncias, ocorre a emergência de certas 
lembranças, a ênfase é dada a um ou outro aspecto. Sobretudo a 
lembrança de guerras ou de grandes convulsões internas remete 
sempre ao presente, deformando e reinterpretando o passado. Assim 
também, há uma permanente interação entre o vivido e o aprendido, 
o vivido e transmitido. E essas constatações se aplicam a toda a 
forma de memória, individual e coletiva, nacional e de pequenos 
grupos. (POLLAK, 1989:3-9) 
 
 

Quando o discurso do patrimônio faz uso dos termos memória e identidade, 

sem os distinguir, e, por vezes, adjetivando-os com outras noções – como “memória 

identitária” ou “identidade histórica” – acaba por apenas instrumentalizar a narrativa 

com expressões que carecem, no mínimo, de contextualização programática ou 

política. Nesse campo discursivo, o paradoxo surge, de fato, quando se introduz a 

noção de “conservação”: “conservar a memória”, ou “conservar a identidade” – ainda 

que a conservação se designe, frequentemente, por “preservação” –, insere no 
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processo dinâmico constitutivo da memória e da identidade uma cristalização 

incoerente. Sendo a conservação o contraste do esquecimento (do apagamento), 

ela pressupõe um bloqueio do processo temporal, buscando inibir os fatores de 

degradação ou deturpação de uma imagem ou representação. 

Entretanto, a noção de “patrimônio histórico” intimamente vinculada às 

práticas preservacionistas que têm, ainda, a “conservação” como referencial de 

missão, apresenta-se como a negação do processo histórico, e da própria História, 

compreendendo-a, ainda que dentro de práticas seletivas informadas pelos valores 

dominantes, como o registro das mudanças, das “evoluções”, ou, mesmo das 

“revoluções”. A propósito, Marx e Engels expressaram: 

Graças [aos] formidáveis progressos das ciências naturais, 
encontramo-nos hoje em condições de poder demonstrar, não só a 
ligação entre os vários fenômenos da natureza dentro de campos 
determinados, mas também, a traços largos, a que existe entre esses 
vários campos, conseguindo-se assim um quadro de conjunto da 
interligação geral da natureza por forma bastante sistemática, a partir 
dos fatos fornecidos pelas mesmas Ciências Naturais empíricas. Dar-
nos essa visão de conjunto era a missão que, anteriormente, estava 
a cargo da chamada filosofia da natureza. Para o conseguir, via-se 
esta obrigada a substituir as interligações reais, pondo figurações no 
lugar dos fatos ausentes, enchendo as lacunas reais por intermédio 
da mera imaginação. Chegou, com este método, a certas ideias 
geniais, e previu algumas das posteriores descobertas. Mas também 
cometeu, como não podia deixar de ser, absurdos de grande monta. 
Hoje, que os resultados das investigações naturais apenas precisam 
de ser dialeticamente encarados, isto é, no seu encadeamento 
próprio, para se chegar a um “sistema de natureza” suficiente para o 
nosso tempo, hoje que o caráter dialético desse encadeamento se 
impõe, mesmo contra a vontade, aos cérebros metafisicamente 
educados dos naturalistas, a filosofia da natureza está 
definitivamente liquidada [...] E o que dizemos da natureza, 
concebida aqui também como um processo de evolução histórica, é 
igualmente aplicável à história da sociedade em todos os seus ramos 
e, em geral, ao conjunto das ciências que se ocupam de coisas 
humanas (e divinas). Também a filosofia da história, do direito, da 
religião, etc., consistia em substituir a ligação real, denunciada pelos 
próprios fatos, por outra inventada no cérebro do filósofo, e a história 
era concebida, no conjunto como nas suas diversas partes, como a 
realização gradual de certas ideias, que eram sempre, naturalmente, 
as ideias favoritas do próprio filósofo. Deste modo, a história 
trabalhava inconscientemente, mas sob o império da necessidade, 
para uma meta ideal fixada de antemão, como, por exemplo, em 
Hegel, para a realização da sua ideia absoluta, e a inelutável 
tendência para essa ideia absoluta formava a ligação interna dos 
acontecimentos históricos. Significa isto que a ligação real desses 
acontecimentos, ainda ignorada, era suplantada por uma nova 
providência misteriosa, inconsciente, ou chegando pouco a pouco à 
consciência. Aqui, tal como no campo da natureza, era necessário 
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acabar com estas interligações inventadas e artificiais, descobrindo 
as reais e verdadeiras; missão esta que, em última instância, deveria 
descobrir as leis gerais do movimento que se impõem, como 
dominantes, na história da sociedade humana. Ora sucede que a 
história da evolução da sociedade difere essencialmente, num de 
terminado posto, da história da evolução da natureza. Nesta – se 
esquecermos da ação inversa exercida por sua vez pelos homens 
sobre a natureza –, os fatores que atuam uns sobre os outros e a 
cuja mútua engrenagem é imposta a lei geral, são todos agentes e 
cegos. Partindo de tudo quanto acontece na natureza – quer se trate 
dos inúmeros fenômenos, aparentemente fortuitos, que afloram à 
superfície, quer dos resultados finais, pelos quais de comprova que 
essas aparentes casualidades se regem pela sua lógica interna – 
nunca se chega a algo que seja como um fim proposto de antemão e 
consciente. Pelo contrário, na história da sociedade, os agentes são 
todos homens dotados de consciência, que agem movidos pela 
reflexão ou pela paixão, pretendendo alcançar determinados fins; 
aqui, nada sucede sem uma intenção consciente, sem um fim 
proposto. Mas esta distinção, por muito importante que seja para a 
investigação histórica, sobretudo a de épocas e acontecimentos 
isolados, em nada altera o fato de que o curso da história se rege por 
leis gerais de caráter interno. Também aqui reina, na superfície e em 
conjunto, apesar dos fins conscientes desejados pelos indivíduos, um 
aparente acaso; raras vezes sucede o que se deseja e, na maioria 
dos casos, os muitos fins propostos entrecruzam-se e contradizem-
se entre si, isto quando não são irrealizáveis e si próprios ou 
insuficientes os meios que se dispõe para os levar a cabo [...] As 
finalidades dos atos são fruto da vontade, mas os resultados que, na 
realidade, deles derivam, não o são e, mesmo quando parecem 
aplicar-se momentaneamente ao fim proposto, acabam por conduzir 
a consequências muito diferentes das propostas. Por isso, no 
conjunto, os acontecimentos históricos parecem ser dominados pelo 
acaso. Mas onde, na superfície das coisas, perece reinar a 
casualidade, esta é sempre governada por leis internas ocultas, e o 
que é necessário é descobrir tais leis. São os homens que fazem a 
sua história, quaisquer que sejam os rumos desta, ao tentar, casa 
um, alcançar os seus próprios fins, conscientemente propostos; e a 
resultante destas numerosas vontades, projetando-se em diversas 
direções, e da sua múltipla influência sobre o mundo exterior, é 
precisamente a história. É, pois, também importante o que os vários 
indivíduos querem. A vontade é determinada pela paixão ou pela 
reflexão. Mas os mecanismos que, por sua vez, movem diretamente 
estas, são muito diversos [...] Porém, por um lado, já vimos que as 
muitas vontades individuais, atuantes na história, produzem quase 
sempre resultados muito diferentes dos propostos [...] E, portanto, os 
seus móbeis têm também uma importância puramente secundária no 
que se refere ao resultado total. Por outro lado, devemos perguntar-
nos quais são as forças propulsoras que, por sua vez, atuam por 
detrás desses móbeis, quais as causas históricas que, no cérebro 
dos homens, se transformaram em tais móbeis. O antigo 
materialismo nunca tinha feito a si próprio essa pergunta. Por isso, a 
sua interpretação da história, quando a tem, é essencialmente 
pragmática; avalia tudo segundo os móbeis dos atos; classifica os 
homens que atuam na história como bons e maus, comprovando 
seguidamente que, por via de regra, os bons são os enganados, e os 
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maus os vencedores. De onde se conclui, para o velho materialismo, 
que a história não apresenta ensinamentos muito edificantes e, para 
a nossa maneira de ver, que, no campo histórico, o velho 
materialismo se atraiçoa a si próprio, dado que aceita como causas 
últimas os móbeis ideais que atuam na história, em vez de procurar, 
por detrás deles, quais são os móbeis desses móbeis. A 
inconsequência não reside precisamente em admitir móbeis ideais, 
mas sim em não ir, partindo deles, até às suas causas determinantes 
[...] Portanto, se pretendemos investigar as forças motrizes que – 
conscientemente ou, com muita frequência, inconscientemente –, 
estão por detrás dos móbeis que levam os homens a atuar na 
história, e constituem as verdadeiras molas reais desta, não nos 
devemos debruçar tanto sobre os móbeis dos homens isolados, por 
muito relevantes que sejam, como sobre aqueles que movem 
grandes massas, povos em bloco e, dentro de casa povo, classes 
inteiras; e não momentaneamente, em rápidas explosões como 
fugazes fogos de palha, mas em ações continuadas que se traduzem 
nas grandes modificações históricas. Indagar as causas 
determinantes que se refletem no cérebro das massas atuantes e 
nos dos seus chefes – os chamados grandes homens – como 
móbeis conscientes, de um modo claro ou confuso, sob a forma 
direta ou envolvidos numa roupagem ideológica e, inclusivamente, 
divinizada: é este o único caminho que nos poderá levar à 
descoberta das leis pelas quais se rege a história, no seu conjunto, 
tal como, parcialmente, nos diversos períodos e países. (MARX; 
ENGELS, 1974:89-96) 
 
 

Ao analisarmos o Artigo 216 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, por exemplo – “constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira [...]” – deparamo-nos com o esforço de, à partida, não formatar 

uma abordagem seletiva, excludente, ou excessivamente tipificadora, como 

acontece com o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 (que organiza a 

proteção do patrimônio histórico e artístico nacional), no Artigo 1º – “constitui o 

patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis 

existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. 

Não se trata de, aqui, questionar os fundamentos teóricos e filosóficos, ou 

sequer a conceituação, dos termos “identidade”, “memória”, “interesse público”, 

“fatos memoráveis” ou “história do Brasil”, mas de analisar a sua utilização em certos 

registros discursivos. Ainda que se possa indagar sobre o exato sentido que aqueles 
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termos assumem no texto jurídico da Lei – e, apesar de tudo, é nesse contexto que 

os lemos – é patente que, ambos os textos, decorrem de referência teóricas e 

conceituais intensamente debatidas no seio de grupos de pensadores, e, portanto, 

não devem ser considerados fora do contexto da sua produção, ou apropriados de 

forma deslocada e acrítica para o debate atual. 

Importa, isso sim, registrar que a introdução do termo patrimônio em um 

campo de reflexão onde podemos, simultaneamente, considerar a identidade, a 

memória e a história, cria, desde logo, tensão quanto à abordagem metodológica. O 

alargar do espaço da história, considerando efetivamente a ampliação do seu 

território de acontecimentos, com o reconhecimento de outras possibilidades de 

narrativas propiciadas pelas memórias de múltiplos sujeitos em diversas condições 

de sociabilidade, partindo de reivindicações de identidades concretas, parece pouco 

compatível com a noção de “fatos memoráveis”, que só por si determina uma 

condição de exclusão relativamente àqueles que não se encontram nomeados. Do 

mesmo modo, a aparente amplitude inscrita na ideia de bens “portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira”, parecendo agregar tudo o que relaciona à atividade humana, 

não necessitaria, à partida, da qualificação excepcional de “patrimônio cultural”, 

deduzindo-se, ainda que de forma não expressa, a intenção de qualificar certas 

práticas culturais, ou, enfim, distinguir a cultura de uma eventual não cultura. 

Poder-se-ia argumentar que o texto jurídico, tanto o de 1937, como o 

Constitucional de 1988, são redutores da complexidade dos conceitos e do debate 

que os consubstanciam em seu tempo, mas certo é que eles formam marcos 

referenciais a partir dos quais se orientam as práticas de reconhecimento de valor 

cultural, e da sua conservação, tanto as institucionalizadas como aquelas que 

acabam por ser apropriadas pelos grupos sociais. Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

primeiro diretor do projeto que deu origem à criação do Serviço de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, acabaria por “interpretar” a noção de patrimônio 

inscrita no Decreto-Lei 25/37, atribuindo-lhe outra amplitude: 

As coisas que requerem preservação por se acharem vinculadas a 
fatos memoráveis da história do Brasil, não constituem apenas os 
monumentos ou obras ligadas diretamente a algum episodio histórico 
nacional. Entende-se também de notável para os fins estabelecidos 
no Decreto-Lei nº 25, todos os bens móveis ou imóveis que se 
possam considerar particularmente expressivos ou característicos 
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dos aspetos e das etapas principais da formação social do Brasil e 
evolução peculiar dos diversos elementos que constituem a 
população brasileira. (ANDRADE, 1939:s/p) 

 

Apesar da abrangência apresentada por Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

com o intuito de resgatar a proposta de Mário de Andrade e, assim, corrigir a 

limitação conceitual imposta pelo texto da Lei – anunciando, curiosamente, o 

conteúdo do texto constitucional, cinquenta anos depois – prevalecerá, como noção 

determinante, a distinção, a seleção, dos “fatos memoráveis”, e não a unidade 

cultural das práticas e produções sociais. 

Ainda que se considerem o conjunto de reflexões produzidas pelo grupo de 

intelectuais que inspiraram, na sua criação, o serviço do patrimônio histórico do 

Brasil, nomeadamente as formulações expressas por Mário de Andrade, emergem, 

todavia, como dominantes no discurso do texto legal as representações que 

projetam uma imagem nacional em torno de uma história marcada pelos grupos 

hegemônicos instalados no poder, na ditadura de Getúlio Vargas. 

Mesmo produzindo reflexões e discursos paralelos e com práticas 

“alternativas” desenvolvidas em contextos mais circunscritos, inclusive dentro do 

próprio serviço do patrimônio, a contribuição desse grupo de personagens do 

modernismo brasileiro não conseguiu, naquele período, mudar substancialmente o 

sentido da política do patrimônio, que no contexto daquele regime político buscava 

consolidar uma imagem de nação marcada por uma seleção de fatos históricos e 

respectivas produções que testemunhavam e ilustravam a “capacidade” da nação e 

sua coesão em torno de um ideal. 

Estratégia, aliás, que se via replicada nas práticas dos Monumentos 

Nacionais em Portugal, sob a égide da ditadura de António Oliveira Salazar. Em 

certo sentido, poder-se-ão, mesmo, reconhecer similitudes na “propaganda” dos dois 

regimes em torno do tema da “identidade nacional” e que se espelha na forma como 

são constituídas as suas representações. Se não bastasse a denominação dos 

regimes – Estado Novo – e certa temática colonialista, ainda que paradoxal – o 

regime brasileiro encontra no “patrimônio colonial” a memória e a identidade 

unificadora da cultura; o regime português encontra na “presença” e nas “marcas” 

(patrimoniais) do império pelo mundo a sua vocação colonialista –, entretanto, 
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ambos escolhem o “modernismo” como expressão arquitetônica oficial do 

“desenvolvimento” – edifício Gustavo Capanema no Rio de Janeiro (1936-47), e a 

Exposição do Mundo Português em Lisboa (1940).40 

Essa proximidade tem levado alguns autores, como Sérgio Miceli (1979) e 

Abílio Guerra (2005), a sustentar a ideia de cooptação dos intelectuais brasileiros, tal 

como portugueses, pelos respectivos regimes para legitimar certa imagem de 

“abertura”, ou dar crédito a certa política cultural. Não sendo menosprezável essa 

hipótese, é também notória certa autonomia desses grupos em produzir reflexões, 

debates e práticas “não oficiais” alinhadas com os movimentos internacionais, e 

gerando, assim, uma vanguarda de pensamento que ganha, aqui ou ali, algum 

enraizamento conceitual, confundindo-se, muitas vezes, como expressão oficial. 

Assim, ao mesmo tempo em que transparece alguma duplicidade de 

abordagem – a atuação de grupos que influenciam posições e entendimentos dentro 

do “serviço público” da cultura, e do patrimônio, abrindo outros campos de atuação, 

mais diversificados temática e territorialmente –, também se estabelece a 

contradição dos valores, entre aqueles que se expressam por via das 

representações da nação, e aqueles que emanam da apropriação de “outras” 

culturas que se desvendam. Contradição que se pode, também, vislumbrar no 

aparente antagonismo entre o “modernismo”, que daria conta de representar os 

projetos desenvolvimentistas e atualizadores de Vargas e Salazar, e o resgate da 

“tradição”, reconhecível tanto no “colonial” e no “barroco” que caracterizam os 

primeiros tombamentos no Brasil, quanto no Inquérito à Arquitectura Popular 

Portuguesa; aparente contradição que se pode identificar na atuação de alguns 

atores desse processo, como Lúcio Costa no Brasil, e Fernando Távora em 

Portugal. 

Entretanto, o entendimento sobre a “tradição”41 era diversa entre o que os 

“arquitetos” preconizavam e aquilo que ambos os regimes instrumentalizaram: a 

                                                           
40 Sobre o tema ver também RAMOS, Tânia Beisl. Estado Novo e arquitetura. Redes sociais e 
patrimônio cultural moderno em Portugal e no Brasil. In: Revista CPC, n.12, , maio/out. São Paulo,  
2011, pp. 31-53. 

41 A “tradição”, conjuntamente com a “memória”, da “identidade” e da “história”, compõe o léxico do 
discurso do patrimônio, confundindo-se, não raramente com os restantes, sendo, ainda, 
frequentemente instrumentalizado quando se pretende fomentar uma narrativa mais afetiva e 
apreensível sobre as representações simbólicas. Por força do desvirtuamento do próprio discurso 
científico, o termo “tradição”, para além de se referir a algo que vem do passado, associa-se, também, 
ao cotidiano, aos “usos e costumes”, e, portanto, à experiência concreta dos grupos sociais. Nesse 
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sentido, no senso comum, faz-se representar por imagens estereotipadas, e tem o sentido de ser algo 
apropriado por grupos específicos, mas, ao mesmo tempo, reconhecido por um coletivo mais amplo. 
Entretanto, a “tradição” possui a mesma dimensão da articulação entre espaço e tempo que 
identificamos na memória e na história? 
Importa, como reflexão compreender como, por exemplo, Hans-George Gadamer, em suas duas 
obras referenciais – Verdade e Método e Fundamentos de uma Hermenêutica Filosófica – aborda a 
questão da tradição e da história. Não é aqui relevante ler os conceitos fechados, mas a estrutura de 
pensamento que os situa – a hermenêutica –, que configura o sentido da interpretação e da 
compreensão da realidade. Gadamer, a partir da ideia de “des-esquecimento” – a negação do 
esquecimento –, compreendido no esforço continuado dos sujeitos em contrariar o fluxo do tempo, 
fixando nele os momentos que incluem fatos, materiais e pessoas, que permitem viver e compreender 
a realidade e mundo. Todavia, o autor atribui à razão, à teoria do conhecimento, um caráter 
determinante dessa compreensão, alegando tratar-se de um processo existencial, onde a “postura”, 
aquele esforço de negação do esquecimento, é dada, faz partes dos gestos cotidianos do “ser-no-
mundo”, e, portanto, viver e compreender integram a condição do sujeito. Foi Heidegger quem 
apresentou o sentido ontológico do “ser-no-mundo”, ao discutir a inexistência de um sujeito que “é” 
(no sentido do ser), para depois experenciar a sua relação com o mundo, como algo que lhe é 
acrescentado, afirmando ser essa unidade – entre o ser e a sua presença – uma condição de 
existência. Entretanto, Gadamer estende esse sentido à “compreensão” do mundo, atribuindo-lhe, 
também, um caráter ontológico original e, portanto, inerente à condição humana. Assim, a 
compreensão do mundo, tomada como prática existencial tende a instituir-se, na experiência 
concreta, como um processo permanente de “des-esquecimento”, assumindo, nessa perspectiva, 
continuidade de saberes, de tradições. A história, nesse contexto de continuidade, constitui-se como 
narrativa da experiência no tempo, onde a cada “novo tempo” se deve aprender a “des-esquecer”. 
Se em Gadamer a tradição emerge dentro de um processo existencialista, compõe a interpretação do 
mundo, já em Eric Hobsbawm, nomeadamente em sua obra a Invenção das Tradições, esta formula-
se como uma “construção”, frequentemente externa ao processo temporal, mas penetrando nele e 
influenciando as práticas e o imaginário social. O autor esclarece: “O termo ‘tradição inventada’ é 
utilizado num sentido amplo, mas nunca indefinido. Inclui tanto as ‘tradições’ realmente inventadas, 
construídas e formalmente institucionalizadas [como o ‘discurso de Natal’ do Presidente da 
República], quanto as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num período limitado e 
determinado de tempo - às vezes coisa de poucos anos apenas - e se estabeleceram com enorme 
rapidez [...]Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por 
regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar 
certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente; 
uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer 
continuidade com um passado histórico apropriado [...] O passado histórico no qual a nova tradição é 
inserida não precisa ser remoto, perdido nas brumas do tempo [...] Contudo, na medida em que há 
referência a um passado histórico, as tradições ‘inventadas’ caracterizam-se por estabelecer com ele 
uma continuidade bastante artificial. Em poucas palavras, elas são reações a situações novas que ou 
assumem a forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado através 
da repetição quase que obrigatória. É o contraste entre as constantes mudanças e inovações do 
mundo moderno e a tentativa de estruturar de maneira imutável e invariável ao menos alguns 
aspectos da vida social que torna a ‘invenção da tradição’ um assunto tão interessante para os 
estudiosos da história contemporânea. A ‘tradição’ neste sentido deve ser nitidamente diferenciada do 
‘costume’, vigente nas sociedades ditas ‘tradicionais’. O objetivo e a característica das ‘tradições’, 
inclusive das inventadas, é a invariabilidade. O passado real ou forjado a que elas se referem impõe 
práticas fixas (normalmente formalizadas), tais como a repetição. O ‘costume’, nas sociedades 
tradicionais, tem a dupla função de motor e volante. Não impede as inovações e pode mudar até 
certo ponto, embora evidentemente seja tolhido pela exigência de que deve parecer compatível ou 
idêntico ao precedente. Sua função é dar a qualquer mudança desejada (ou resistência à inovação) a 
sanção do precedente, continuidade histórica e direitos naturais, conforme o expresso na história [...] 
O ‘costume’ não pode se dar ao luxo de ser invariável, porque a vida não é assim nem mesmo nas 
sociedades tradicionais. O direito comum ou consuetudinário ainda exibe esta combinação de 
flexibilidade implícita e comprometimento formal com o passado. Nesse aspecto, aliás, a diferença 
entre ‘tradição’ e ‘costume’ fica bem clara. ‘Costume’ é o que fazem os juízes; ‘tradição’ (no caso, 
tradição inventada) é a peruca, a toga e outros acessórios e rituais formais que cercam a substância, 
que. é a ação do magistrado. A decadência do ‘costume’ inevitavelmente modifica a ‘tradição’ à qual 
ele geralmente está associado. É necessário estabelecer uma segunda diferença, menos importante, 



137 
 

“propaganda”, mais do que o resgate material, ou de certos saberes ainda presentes 

nas vivências cotidianas, buscava a reafirmação de valores passados, de certa 

aristocracia, que formavam um lastro ético moral que se contrapunha ao liberalismo 

de costumes e de pensamento instituídos pela República. 

Nessa perspectiva, “os fatos memoráveis” da história, entendidos como 

representações, contém um sentido formador, educativo, da conduta, buscando um 

essencialismo identitário fundado em acontecimentos pretéritos de cuja especulação 

resultaram imaginários coletivos que estabelecem, esses sim, a unidade cultural da 

nação.42 Portanto, aqueles fatos a que alude o Decreto-Lei nº 25 de 1937 não 

resultam de um reducionismo acidental de uma hipotética visão “maior” sobre o 

patrimônio, ou sobre a cultura, mas a afirmação clara do campo de valores que se 

deseja “preservar” e cultivar. 

Assim, a história e a memória que se pretende resgatar, ou contemplar, como 

memoriais, ainda que se presuma o combate político – onde se busca, no mínimo, 

ampliar o campo de representatividade da “produção de um povo” – são 

selecionadas a partir do caráter “exemplar” que ilustre a capacidade da sociedade 

em constituir uma nação. De certo modo, as imagens que se projetam nessas 

representações servem de homenagem aos heróis – conhecidos ou anônimos –, 

que dotados de certos valores morais, éticos, de labor e iniciativa, formaram a 

identidade da nação, forte e capaz de desenvolvimento. 

O patrimônio encontra-se, então, não apenas no enredo do conflito entre 

grupos hegemônicos da sociedade, que representam, frequentemente, projetos 

                                                                                                                                                                                     
entre a ‘tradição’ no sentido a que nos referimos e a convenção ou rotina, que não possui nenhuma 
função simbólica nem ritual importante, embora possa adquiri-las eventualmente. É natural que 
qualquer prática social que tenha de ser muito repetida tenda, por conveniência e para maior 
eficiência, a gerar um certo número de convenções e rotinas, formalizadas de direito ou de fato, com 
o fim de facilitar a transmissão do costume [...] Na medida em que essas rotinas funcionam melhor 
quando transformadas em hábito, em procedimentos automáticos ou até mesmo em reflexos, elas 
necessitam ser imutáveis, o que pode afetar a outra exigência necessária da prática, a capacidade de 
lidar com situações imprevistas ou originais [...] Tais redes de convenção e rotina não são ‘tradições 
inventadas’, pois suas funções e, portanto, suas justificativas são técnicas, não ideológicas (em 
termos marxistas, dizem respeito à infra-estrutura, não à superestrutura)”. (HOBSBAWM; RANGER, 
1984:9-10) 

42 A propósito da Exposição Nacional do Estado Novo, em 1938, onde foram apresentados projetos 
de edifícios públicos, cujos estilos transitavam entre o moderno, o neoclássico e a arquitetura 
tradicional, Vargas expressou que se tratava de modelos de edifícios e monumentos que deveriam 
ser erguidos “segundo as suas características arquitetônicas e artísticas, pelo aspecto grandioso que 
possam apresentar, venham a servir de exemplo a iniciativas particulares, atestem o grau de cultura 
do povo”. (VARGAS, 1939 apud GONÇALVES, 2003). 
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ideológicos distintos, mas, também, na inevitável divergência entre a inércia da 

norma jurídica que o sustenta e a sua efetiva implantação por meio das ações, mais 

dinâmicas, da conservação. Ou seja, as políticas do patrimônio quando 

consideradas nas suas ações efetivas, tendem a mediar o projeto de Estado com a 

gestão de interesses dos distintos grupos sociais, que se deseja representar, ou 

serem representados nas políticas culturais. Nesse sentido, o que emerge como 

desafio é, precisamente, a possibilidade de induzir valores oriundos do resgate de 

memórias selecionadas pelos grupos dominantes que pretendem estabelecer uma 

“identidade” a partir da superestrutura, combinados com outras memórias, que 

reivindicam que a “sua história” e a “sua identidade” sejam incorporadas ao 

patrimônio coletivo. 

Todavia, trata-se de mediação permeada por limites internos à própria noção 

de patrimônio. Este, independentemente da política que lhe possa estar associada, é 

ambíguo na sua própria formulação contemporânea – a de patrimônio histórico – 

configurando-se como um repositório de conceitos, noções e teorias, emprestadas 

de diversas áreas, e não se consolidando como campo de conhecimento. Assim, o 

patrimônio, que em muitas circunstâncias assume mais o papel de atributo externo 

do que propriedade ou qualidade intrínseca e objetiva, constitui o espaço de jogo 

onde outros campos do conhecimento, estes sim mais consolidados, buscam 

“reservar” material que lhes permita viabilizar pesquisas, especular teorias e garantir 

a construção de seu saber especializado. 

Daí a dificuldade em estabelecer com clareza os motivos pelos quais se 

“preserva” ou se “conserva” este bem material, ou aquela “tradição”, e equacioná-

los, no âmbito das políticas de patrimônio, como estruturantes dos valores sociais e 

das representações coletivas. Nesse sentido, o patrimônio apresenta-se mais como 

instrumento que opera de forma externa, servindo, quase sempre, outras práticas, 

atividades ou interesses individuais ou coletivos. Note-se que, não raramente, o 

patrimônio socorre a anunciada perda deste ou aquele bem cultural, na expectativa 

que a mera “patrimonialização” impeça o processo de perda que está vinculado à 

mudança de valores dos grupos sociais. Ao mesmo tempo, o patrimônio é instado a 

travar as dinâmicas urbanas de mudança, identificando e decretando “valores” que 

nem sempre se encontram amplamente reconhecidos no coletivo. 
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Se não fosse sintomático esse pendor externo que muitas vezes o 

caracteriza, como se explicaria a crescente preocupação dos órgãos do patrimônio 

em fomentar a “apropriação” social dos bens culturais que, aparentemente, 

consubstanciam os processos de formação de memória e identidade de uma 

sociedade? 

Ainda que, no bojo do discurso do patrimônio, se traga como determinantes 

da expressão cultural dos grupos sociais as noções de história, memória, identidade 

e, por vezes, tradição, parece paradoxal que persista um esforço notório de 

“convencimento” para que os valores identificados sejam reconhecidos e 

assimilados nas representações coletivas; como se, em algum momento, fosse 

introduzido um descompasso que, aparentemente, afasta os produtores dos seus 

próprios valores, sendo, portanto, necessário religar práticas, lugares e o tempo, de 

modo a que os sujeitos recoloquem o sentido da sua existência, ou o seu “ser-no-

mundo”. 

Ora, o que a leitura dos autores até aqui referenciados mostra é que, salvo 

continuidades esporádicas de algumas expressões culturais ou saberes, o tempo 

implica na permanente adequação das práticas sociais, e dos sujeitos, às condições 

históricas e materiais, e, portanto, na resignificação dos valores. Ou seja, a produção 

de um grupo social pode, em determinadas condições, não ser reconhecida, pelo 

menos sob a mesma matriz simbólica e valorativa, pelos “herdeiros” desse mesmo 

grupo. Acresce, que o patrimônio não opera, geralmente, no tempo simultâneo da 

produção e das práticas sociais, e seu objetivo é o resgate daquilo que se encontra, 

por hipótese, na iminência de se perder; opera, precisamente, nos remanescentes 

da história e da memória. Nessa perspectiva, a identidade que se busca resgatar, ou 

instituir, pode não ser óbvia nem nítida para o conjunto da sociedade, sendo 

passível de ser tanto incompreendida como contestada, ou, com mais frequência, 

reinterpretada de acordo com os interesses dos grupos ou indivíduos. 

Constata-se, assim, alguma desarticulação, mais cronológica do que 

conceitual, entre aquilo que Françoise Choay (2011) designou de “jurisdição” e 

“restauração”. Essa defasagem no tempo entre as reflexões e orientações que os 

“especialistas” do patrimônio – entenda-se, teóricos e técnicos da conservação – 

vertem nas “cartas patrimoniais” e as legislações nacionais que regulamentam a 

preservação do patrimônio – que normalmente contemplam o “reconhecimento” de 
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valores e sua “proteção” – decorre em constrangimentos na formulação das políticas 

do patrimônio de forma coerente e capaz de se adequar às dinâmicas sociais e às 

oportunidades circunstanciais de operar experiências locais mais abrangentes. 

Choay, sem se aventurar a questionar as contradições a partir de outros 

registros reflexivos oriundos de outras áreas do conhecimento, não deixa de 

identificar lacunas conceituais, muitas decorrentes de certa especialização dos 

procedimentos e dos agentes que operaram no âmbito do patrimônio: 

O projeto de conservação, do qual a noção de monumento histórico 
não está dissociada, supõe, por definição, dois instrumentos 
específicos: por um lado, uma jurisdição que dá ao projeto o seu 
estatuto institucional; por outro, uma disciplina construtiva, solidária e 
tributária dos novos saberes históricos e, a partir daí, a chamada 
restauração. As legislações, elaboradas no seio da Europa para a 
proteção e conservação dos monumentos históricos, apresentam, 
também, desfasamentos cronológicos na sua colocação e 
particularidades próprias nos diferentes países da Europa ocidental, 
quer se trate no papel atribuído aos respectivos Estados, da natureza 
dos procedimentos adotados ou das categorias de edifícios que 
compõem o corpus dos monumentos. A título de exemplo, em 
França, a Lei reclamada pelo jovem Victor Hugo, a partir de 1825, 
esboçada sob a forma de decreto em 1830, instigada por Guizot, só 
se publicaria tardiamente em 1913. Expressão da centralização 
estatal da própria França, gerido por uma administração do Estado, 
este instrumento jurídico caracteriza-se pelo rigor formal e pela 
complexidade dos seus procedimentos, assim como pelo seu vazio 
doutrinal. Estes dois traços contrastam, por um lado, com o 
empirismo reinante em Inglaterra, onde desde o final do século XVIII, 
a gestão dos monumentos históricos foi o negócio das sociedades de 
antiquários e arqueólogos, oficialmente substituídas pelo National 
Trust, associação provada que, desde 1895, gere o essencial do 
patrimônio histórico inglês; por outro lado, o contraste não é menor 
com a sustentação teórica própria à maioria dos países 
germanófonos ou, ainda, com a dimensão técnica conferida à 
legislação italiana por grandes especialistas, tal como Camilo Boito 
[...], a quem se deve a lei italiana de 1902, então a mais avançada da 
Europa, Sulla Conservazione di Monumenti e degli Ogetti d’Arte. Da 
mesma maneira, com o tempo, e essencialmente sob a impulsão dos 
ingleses e dos italianos, o conceito e, portanto, o corpus dos 
monumentos históricos, constituído originalmente por uma única 
categoria de edifícios prestigiosos (vestígios da Antiguidade, 
catedrais e abadias, castelos, palácios, paços do conselho...) 
anteriores ao século XIX, englobou novos territórios cronológicos e 
tipológicos. Assim, Ruskin, foi o primeiro a falar sobre o valor e 
promover a conservação de uma herança modesta, a das 
arquiteturas domésticas e vernaculares que constituem, 
particularmente, o tecido das cidades antigas. Os ingleses iniciaram 
ainda, de novo os primeiros, no século XX o estatuto de monumentos 
históricos às realizações da arquitetura industrial. Quanto aos 
italianos, na esteira traçada por Giovannoni, foram os primeiros, após 
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a guerra de 1914, a considerar as cidades antigas como 
monumentos históricos na sua totalidade [patrimônio urbano]. Em 
França, foi necessário esperar até 1964 para ver promulgado o 
decreto de aplicação da Lei de 4 de agosto de 1962, sobre os 
setores salvaguardados, a conhecida “Lei Malraux”. Precisemos, 
além disso, que a Itália e num menor grau a Inglaterra foram os 
primeiros a pugnar por uma reutilização viva que evitasse aos 
monumentos históricos a sua “museificação” sistemática. 
Emblemático é a este respeito a oposição entre a Lei Malraux que 
coagula os centros e os tecidos antigos tal como são em si, e a 
diligência de Giovannoni que os preserva integrando-os na vida 
contemporânea através de meios de intervenção apropriados e bem 
codificados. A história das ideias exige, contudo, que seja 
assinalado, aqui, o caso particular de Viollet-Le-Duc. No seu artigo 
“Restauration”, que ficou célebre mal foi lido, e que não fez 
infelizmente escola em França, Viollet escrevia, sem ambiguidade e 
com exemplos a sustentá-lo: “o melhor meio de conservar um edifício 
é o de lhe encontrar um emprego”, precisando e justificando a 
intervenção, para esse efeito necessária, das técnicas modernas. 
Contudo, como Camilo Sitte, em que antecipa as análises 
morfológicas nos seus Entretiens, Viollet-Le-Duc julgava este plano 
aplicável aos edifícios singulares, mas não aos tecidos urbanos. 
A restauração, graças aos conhecimentos manifestados à medida 
que progridem os saberes da história de arte, da história das 
técnicas, da arqueologia... é a disciplina prática que pretende 
substituir-se às reparações e intervenções – empíricas e marcadas 
pelas suas respectivas épocas – que, até agora, todos os 
monumentos e edifícios foram indistintamente o objeto. Mas se estes 
novos saberes permitem a identificação e consequentemente a 
proteção legal dos edifícios referidos, estarão, mesmo assim, em 
condições de iniciar intervenções susceptíveis de respeitar a sua 
condição de monumentos históricos? Por outras palavras, permitirão 
restituir as partes em falta ou truncadas, das quais não resta, 
frequentemente, uma imagem fiável? Além disso, os materiais à 
disposição já não são necessariamente os mesmos e, sobretudo, 
irremediavelmente outras as mãos e experiências envolvidas na sua 
obra [...] Mais, a partir do momento em que o monumento histórico é 
também considerado do ponto de vista do seu valor estético, como 
restituir as inflexões que lhe foram impostas pela sensibilidade e 
pelos gostos próprios de uma outra época – e sobretudo como 
reencontrar as marcas imprimidas pelo tempo nos edifícios e como 
se tornaram parte integrante do prazer que procuram? [...] O debate 
pode ser ilustrado pela oposição aparente entre Ruskin, a 
encarnação do conservadorismo inglês, para quem “o que se chama 
restauração é a pior forma de destruição que um edifício pode 
sofrer”, e Viollet-Le-Duc, símbolo do progressismo francês, e que 
segundo ele “restaurar um edifício (...) é restabelecê-lo num estado 
completo que pode nunca ter existido” [...] Compete a Aloïs Riegl, 
uma vez mais o primeiro, ter proposto uma interpretação relativista 
da restauração, sustentada na sua análise dos valores contraditórios 
que todo o monumento tem em si. Ele demonstrou que em matéria 
de restauração não pode existir nenhuma regra científica absoluta, 
cada caso inscreve-se numa dialética particular de valores em jogo. 
(CHOAY, 2011:29-34) 
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Ainda que se possa alegar a desatualização daqueles conceitos de 

“monumento histórico”, no âmbito do debate contemporâneo, permanece ambígua a 

vocação do patrimônio, no que concerne ao objeto da “conservação”, admitindo que 

as técnicas e os procedimentos estejam já claros e assimilados. Mas mesmo sem 

aprofundar os aspectos conceituais, e nos remetermos aos “critérios técnicos”, ou às 

práticas, o que o debate entre Ruskin e Viollet-Le-Duc, que não se encontra 

esgotado, nos revela é, no essencial, a questão da memória e da identidade, que, 

talvez de forma pouco consciente, atravessa seus discursos. 

Sem que se tenha expressado nestes termos – pois este será um léxico mais 

tardio –, o que Ruskin recusava era o apagamento das memórias inscritas no 

processo de construção da “obra” – pela preservação dos indícios e remanescentes 

– e suas resignificações – transformações, adições, amputações, destruições –, 

resgatando, assim, a continuidade histórica entendida como processo. Portanto, 

possibilitava a convivência de distintas memórias, ou distintos testemunhos, e outras 

tantas interpretações, ou apropriações simbólicas, sobre a “obra” – como 

acumulação da produção humana – sem, aparentemente, optar por uma “expressão” 

dominante. 

Todavia, a ideia de “conservar” e de, assim, assegurar a permanência das 

experiências pretéritas na memória presente parece contradizer a noção de 

processo, uma vez que tende a fixar, em algum momento, uma situação que se 

deseja salvaguardar a todo o custo, negando, desde logo, a sua “evolução” no 

sentido do seu inevitável desaparecimento. Viollet-Le-Duc, por seu turno, coloca 

com clareza o papel do monumento enfatizando a sua representatividade no curso 

do tempo, anunciando seus valores referenciais, bem como o momento da 

inspiração e produção humana a que se refere, e, portanto, apagando todas as 

outras contribuições e resignificações, ao ponto de devolver o monumento à sua 

“originalidade”, todavia suposta. Ainda que encoberta por uma “técnica” de 

restauração, a opção de Viollet-Le-Duc carrega o discurso dos grupos sociais 

dominantes, que em momentos concretos procuram símbolos e fatos históricos para 

representar certa “herança” cultural, certa identidade sustentada por imagens 

inequivocamente enaltecedoras do gênio humano. 

Independentemente do sentido que a “conservação” deve adotar – e essa 

será, a partir de então, a discussão estabelecida pelas “cartas patrimoniais” – o 
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debate entre Ruskin e Viollet-Le-Duc, incluindo a contribuição de outros 

protagonistas como Riegl, Boito, Sitte e Brandi, traz para o âmbito do patrimônio 

essa apetência para modelar a própria história, ao interferir de forma incisiva na 

formação dos valores, das representações e do imaginário coletivo, e, enfim, decidir 

sobre o que é pertinente à formação da identidade da nação, ou à configuração do 

caráter de certo projeto civilizatório. 

Ao mesmo tempo, esse protagonismo, e aparente arbítrio, adquirido pelo 

“patrimônio”, ainda que inicialmente o termo não seja corrente e o “monumento 

histórico” seja o objeto, ganha escala ampliada, quando os conjuntos urbanos 

começam a compor o seu campo de debate, quase em simultâneo com o da 

“cidade”, ou melhor, com o do urbanismo. 

Dois eventos consecutivos, na década de 1930, são relevantes para situar o 

contexto dos debates, tendo em comum apenas a cidade de Atenas como palco. O 

último destes, ocorrido em 1933, organizado pelo CIAM – Congresso Internacional 

da Arquitetura Moderna – produziu a denominada Carta de Atenas, que trazia como 

temas de reflexão e de proposição de soluções: “a cidade e sua região”, o “estado 

atual crítico das cidades”, o “lazer”, o “trabalho”, a “circulação”, o “patrimônio 

histórico das cidades” e “pontos de doutrina”, que, por sua vez, de desdobraram em 

itens analíticos detalhados sobre problemas e desafios concretos. Curiosamente, 

são os "modernistas" que trazem para a discussão a questão do patrimônio histórico, 

atribuindo-lhe importância decisiva nos processo de produção da cidade, levantando 

o problema do seu precário estado de conservação como fator determinante do 

ambiente e qualidade sócio espacial. 

[...] 6 - No decorrer da História, circunstâncias particulares 
determinaram as características da cidade: defesa militar, 
descobertas científicas, administrações sucessivas, desenvolvimento 
progressivo das comunicações e dos meios de transporte (rotas 
terrestres, fluviais e marítimas, ferroviárias e aéreas). A História está 
inscrita no traçado e na arquitetura das cidades. Aquilo que deles 
subsiste forma o fio condutor que, juntamente com os textos e os 
documentos gráficos, permite a representação de imagens 
sucessivas do passado. 
[...] 7 - As razões que presidem o desenvolvimento das cidades 
estão, portanto, submetidas a mudanças contínuas [...] À medida que 
o tempo passa, os valores indubitavelmente se inscrevem no 
patrimônio de um grupo, seja ele cidade, país ou humanidade; a 
vetustez, não obstante, atinge um dia todo conjunto de construções 
ou de caminhos. A morte atinge tanto as obras como os seres. Quem 
fará a discriminação entre aquilo que deve subsistir e aquilo que 
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deve desaparecer? O espírito da cidade formou-se no decorrer dos 
anos; simples construções adquiriram um valor eterno na medida em 
que simbolizam a alma coletiva; constituem o arcabouço de uma 
tradição que, sem querer limitar a amplitude dos progressos futuros, 
condiciona a formação do indivíduo, assim como o clima, a região, a 
raça, o costume. Por ser uma pequena pátria, a cidade comporta um 
valor moral que pesa e que lhe está indissoluvelmente ligado. 
[...] 9 - No interior do núcleo histórico das cidades, assim como em 
determinadas zonas de expansão industrial do século XIX, a 
população é muito densa [...] O núcleo das cidades antigas, cercado 
pelas muralhas militares, era em geral cheio de construções 
comprimidas e privadas de espaço. Mas, em compensação, 
ultrapassada a porta da muralha, os espaços verdes eram 
imediatamente acessíveis, dando às proximidades um ar de 
qualidade. Ao longo dos séculos, foram sendo acrescentados anéis 
urbanos, substituindo a vegetação pela pedra e destruindo as 
superfícies verdes, pulmões da cidade. Nessas condições, as altas 
densidades significam o mal-estar e a doença em estado 
permanente. 
[...] 65 - Os valores arquitetônicos devem ser salvaguardados 
(edifícios isolados ou conjuntos urbanos). A vida de uma cidade é um 
acontecimento contínuo, que se manifesta ao longo dos séculos por 
obras materiais, traçados ou construções que lhe conferem sua 
personalidade própria e dos quais emana pouco a pouco a sua alma. 
São testemunhos preciosos do passado que serão respeitados, a 
princípio por seu valor histórico ou sentimental, depois, porque 
alguns trazem uma virtude plástica na qual se incorporou o mais alto 
grau de intensidade do gênio humano. Eles fazem parte do 
patrimônio humano, e aqueles que os detêm ou são encarregados de 
sua proteção, têm a responsabilidade e a obrigação de fazer tudo o 
que é lícito para transmitir intacta para os séculos futuros essa nobre 
herança.  
[...] 66 - Serão salvaguardados se constituem a expressão de uma 
cultura anterior e se correspondem a um interesse geral... A morte, 
que não poupa nenhum ser vivo, atinge também as obras dos 
homens. É necessário saber reconhecer e discriminar nos 
testemunhos do passado aquelas que ainda estão bem vivas. Nem 
tudo que é passado tem, por definição, direito à perenidade; convém 
escolher com sabedoria o que deve ser respeitado. Se os interesses 
da cidade são lesados pela persistência de determinadas presenças 
insignes, majestosas, de uma era já encerrada, será procurada a 
solução capaz de conciliar dois pontos de vista opostos: nos casos 
em que se esteja diante de construções repetidas em numerosos 
exemplares, algumas serão conservadas a título de documentário, as 
outras demolidas; em outros casos poderá ser isolada a única parte 
que constitua uma lembrança ou um valor real; o resto será 
modificado de maneira útil. Enfim, em certos excepcionais, poderá 
ser aventada a transplantação de elementos incômodos por sua 
situação, mas que merecem ser conservados por seu alto significado 
estético ou histórico.  
[...] 67 - Se sua conservação não acarreta o sacrifício de populações 
mantidas em condições insalubres... Um culto estrito do passado não 
pode levar a desconhecer as regras da justiça social. Espíritos mais 
ciosos do estetismo do que da solidariedade militam a favor da 
conservação de certos velhos bairros pitorescos, sem se preocupar 
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com a miséria, a promiscuidade e a doença que eles abrigam. É 
assumir uma grave responsabilidade. O problema deve ser estudado 
e pode às vezes ser resolvido por uma solução engenhosa; mas, em 
nenhum caso, o culto do pitoresco e da história deve ter primazia 
sobre a salubridade da moradia da qual dependem tão estreitamente 
o bem-estar e a saúde moral do indivíduo.  
[...] 68 - Se é possível remediar sua presença prejudicial com 
medidas radicais: por exemplo, o destino de elementos vitais de 
circulação ou mesmo o deslocamento de centros considerados até 
então imutáveis... O crescimento excepcional de uma cidade pode 
criar uma situação perigosa, levando a um impasse do qual só se 
sairá mediante alguns sacrifícios. O obstáculo só poderá ser 
suprimido pela demolição. Mas, quando esta medida acarreta a 
destruição de verdadeiros valores arquitetônicos, históricos ou 
espirituais, mais vale, sem dúvida, procurar uma outra solução. Ao 
invés de suprimir o obstáculo à circulação desviar-se-á a própria 
circulação ou, se as condições o permitirem impor-se-lhe-á uma 
passagem sob um túnel. Enfim, pode-se também deslocar um centro 
de atividade intensa e, transplantando-o para outra parte, mudar 
inteiramente o regime circulatório da zona congestionada. A 
imaginação, a invenção e os recursos técnicos devem combinar-se 
para chegar a desfazer os nós que parecem mais inextrincáveis.  
[...] 69 - A destruição de cortiços ao redor dos monumentos históricos 
dará a ocasião para criar superfícies verdes. É possível que, em 
certos casos, a demolição de casas insalubres e de cortiços ao redor 
de algum monumento de valor histórico destrua uma ambiência 
secular. É uma coisa lamentável, mas inevitável. Aproveitar-se-á a 
situação para introduzir superfícies verdes. Os vestígios do passado 
mergulharão em uma ambiência nova, inesperada talvez, mas 
certamente tolerável, e da qual, em todo caso, os bairros vizinhos se 
beneficiarão amplamente.  
[...] 70 - O emprego de estilos do passado, sob pretextos estéticos, 
nas construções novas erigidas nas zonas históricas, têm 
consequências nefastas. A manutenção de tais usos ou a introdução 
de tais iniciativas não serão toleradas de forma alguma. Tais 
métodos são contrários à grande lição da história. Nunca foi 
constatado um retrocesso, nunca o homem voltou sobre seus 
passos. As obras-primas do passado nos mostram que cada geração 
teve sua maneira de pensar, suas concepções, sua estética, 
recorrendo, como trampolim para sua imaginação, à totalidade de 
recursos técnicos de sua época. Copiar servilmente o passado é 
condenar-se à mentira, é erigir o "falso" como princípio, pois as 
antigas condições de trabalho não poderiam ser reconstituídas e a 
aplicação da técnica moderna a um ideal ultrapassado sempre leva a 
um simulacro desprovido de qualquer vida. Misturando o "falso" ao 
"verdadeiro", longe de se alcançar uma impressão de conjunto e dar 
a sensação de pureza de estilo, chega-se somente a uma 
reconstituição fictícia, capaz apenas de desacreditar os testemunhos 
autênticos, que mais se tinha empenho em preservar. (CIAM, 1933) 

 

A abordagem dos “modernistas”, que procura contextualizar o patrimônio no 

processo histórico da produção da cidade, na sua dinâmica sócio espacial, 
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compreendendo tanto a totalidade conceitual relativa ao urbano, quanto a unidade 

morfológica, contrasta com o posicionamento dos “especialistas” dos monumentos 

históricos – o Escritório Internacional dos Museus na Reunião da Sociedade das 

Nações – que, em outubro de 1931, tinham elaborado a outra Carta de Atenas cujos 

temas fundamentais abordados foram: as “doutrinas, princípios gerais”; 

“administração e legislação dos monumentos históricos”; “valorização dos 

monumentos”; “materiais de restauração”; “deterioração dos monumentos”; “técnica 

da conservação”; “conservação dos monumentos e a colaboração internacional”; e 

uma deliberação especial sobre a “anastilose” que estava a ser utilizada na 

intervenção de restauração da Acrópole de Atenas. 

O lapso temporal de dois anos entre as duas Cartas não justifica, só por si, o 

distanciamento dos discursos: se no documento de 1933 o processo de “seleção” 

dos objetos que podem assumir o caráter de patrimônio constitui o objeto do debate 

sobre a “preservação” do passado, atendendo à reflexão do que se apresenta como 

representativo da produção social, no documento de 1931 o “monumento” é um 

objeto dado, do qual se reitera a importância da sua preservação, sendo, então, a 

discussão circunscrita, essencialmente, às técnicas de restauração e a uma breve 

alusão à dificuldade de gestão dos instrumentos jurídicos que tutelam a proteção: 

A Conferência assistiu à exposição dos princípios gerais e doutrinas 
relativas à proteção de monumentos. Qualquer que seja a 
diversidade dos casos específicos – em que cada um possa 
comportar uma solução própria –, a Conferência constatou que nos 
diversos Estados representados predomina uma tendência geral para 
abandonar as reconstituições integrais evitando assim seus riscos, 
pela adoção de uma manutenção regular e permanente, apropriada 
para assegurar a conservação dos edifícios. Nos casos em que uma 
restauração pareça indispensável, devido à deterioração ou 
destruição, a Conferência recomenda que se respeite a obra histórica 
e artística do passado, sem prejudicar o estilo de nenhuma época. A 
Conferência recomenda que se mantenha a utilização dos 
monumentos, que se assegure a continuidade da sua vida, 
destinando-os sempre a finalidades que respeitem o seu caráter 
histórico ou artístico [...] A Conferência aprovou unanimemente a 
tendência geral que consagrou nesta matéria certo direito da 
coletividade em relação à propriedade privada. A Conferência 
constatou que as diferenças entre essas legislações provinham das 
dificuldades de conciliar o direito público com o particular. Em 
consequência, aprovada a tendência geral destas legislações, a 
Conferência espera que elas sejam adaptadas às circunstâncias 
locais e à opinião publica, de modo que se encontre a menor 
oposição possível, tendo em conta os sacrifícios a que estão sujeitos 
os proprietários, em benefício do interesse geral [...] A Conferência 
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recomenda respeitar, na construção dos edifícios, o caráter e a 
fisionomia das cidades, sobretudo na vizinhança de monumentos 
antigos, cuja envolvente deve ser objeto de cuidados especiais. Em 
certos conjuntos, algumas perspectivas particularmente pitorescas 
devem ser preservadas [...] A Conferência, convencida de que a 
conservação do patrimônio artístico e arqueológico da humanidade 
interessa à comunidade dos Estados, guardiã da civilização; deseja 
que os Estados, agindo no espírito do Pacto da Sociedade das 
Nações, colaborem entre si, cada vez mais concretamente, para 
favorecer a conservação dos monumentos de arte de história; 
considera altamente desejável que as instituições e grupos 
qualificados possam, sem causar o menor prejuízo ao Direito 
Internacional Público, manifestar o seu interesse pela salvaguarda 
das obras-primas nas quais a civilização se tenha expressado em 
seu nível mais alto e que se apresentem ameaçadas. (Sociedade das 
Nações, 1931) 

 

Ao contrário da Carta de 1933, produzida pela vanguarda do debate do 

“movimento moderno”, e, portanto, não representa a “visão oficial”, a Carta de 1931, 

aparentemente “ingênua”, ou simplista, se considerarmos o teor das reflexões já 

instituídas na transição entre os séculos XIX e XX, não se vincula a qualquer critério 

concreto para a determinação do que pode, ou não, ser classificado como 

“monumento histórico”, deixando, assim, em aberto a possibilidade de cada nação 

proceder às suas escolhas. 

Todavia, as duas Cartas expressam, talvez pela primeira vez de forma 

explícita, que o patrimônio constitui um “problema”, ou, no mínimo, acarreta tensões 

e conflitos. Na de 1931, embora superficial e sem clarificar os contextos, remete-se à 

identificação de um potencial conflito de interesses entre o direito coletivo e o direito 

dos proprietários dos bens protegidos, e para a existência de uma, não definida, 

tendência para a transformação das cidades, que pode resultar em prejuízo dos 

monumentos e de suas envolventes espaciais e ambientais. Já a Carta de 1933 é 

mais incisiva, e antecipa um tema que será o fulcro dos debates nos anos 

subsequentes: a compatibilização entre a dinâmica da produção socioespacial da 

cidade e a preservação de elementos isolados e conjuntos que representam, 

também eles, outros momentos da formação da cidade, qualificando, inclusive, a 

ideia da cidade como obra; e a avaliação da capacidade de uso desses espaços 

urbanos e edifícios antigos, nomeadamente os residenciais, face aos novos padrões 

do habitar propostos pela modernidade. 
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A distância entre as duas Cartas, certamente decorrente dos temas e dos 

campos diversos do discurso, mas também da distinção entre os atores que as os 

protagonizaram, demarca um debate, talvez provocado e instrumentalizado, entre a 

tradição e a modernidade, ou a contemporaneidade – que persiste até hoje em 

muitos países –, deduzindo-se que a primeira Carta representa a tradição e a 

segunda, a modernidade. Paradoxalmente, todavia, é a segunda que, através dos 

seus “atores”, irá liderar a reflexão sobre o patrimônio. 

Não se trata, entretanto, de falsa dicotomia; porém, a substância que alimenta 

o aparente antagonismo não é o patrimônio e os monumentos como conceitos, mas 

a cidade e o processo civilizatório da modernidade que move a sua transformação. 

Na Carta de 1931, o perigo iminente vem da própria cidade – aquela que busca 

instituir uma nova matriz morfológica e tipológica ajustada às necessidades do “viver 

moderno”; na Carta de 1933 o problema prende-se, precisamente, com a cidade 

antiga, aquela degradada e insalubre, e, portanto, inadequada à implantação dos 

padrões civilizacionais emergentes, e urgentes. 

No entanto, entendemos que existe um equívoco induzido pela Carta de 

1933, por corresponder a uma expressão viciada pelo discurso técnico de área de 

conhecimento do urbanismo: a modernidade, naquele contexto, não é entendida 

como oposição à tradição, mas reflete o movimento, como processo, como 

mudança; não pela negação do existente, ou do passado, mas como processo 

crítico, que questiona e se renova nas respostas e nas soluções. O modo como o 

tempo dos eventos e das coisas é apreendido altera o olhar e a valoração sobre 

eles, introduzindo o relativo, e o circunstancial, onde antes, eventualmente, se 

entendia o absoluto. 

Assim, e não por acaso, os “modernistas” e o debate sobre a cidade são os 

agentes e o pretexto para a mudança, inclusive do entendimento sobre a 

historicidade, da representatividade, da experiência, das práticas e dos significados 

gerados no processo de formação das cidades. Esse criticismo, ou permanente 

avaliação do real e das condições concretas, irá permitir a desconstrução de outro 

discurso da modernidade – e que ainda se subentende na Carta de 1931 – que 

conduziu à escolha de modelos e representações de certa “cultura” a partir do 

resgate de imagens, e imaginários, do passado. Ou seja, os monumentos escolhidos 

até então, e que representavam o acúmulo de conhecimento e a genialidade dos 
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antepassados de certos grupos sociais, ou nações, constituíam-se como modelos 

formais inspiradores das práticas “modernas” e evoluídas. Assim, a percepção crítica 

do real experimentada por alguns pensadores permitiu constatar a contradição. 

A propósito, Leonardo Castriota expressa: 

O historicismo [da segunda metade do século XIX] apresenta, porém, 
uma dupla face, como reconhece Nietzsche no final do século: se, 
por um lado, continuando e radicalizando a ilustração, define as 
condições para a formação das identidades modernas “de maneira 
ainda mais estrita e inexorável”, por outro, ao tornar as tradições 
históricas “disponíveis na forma de uma contemporaneidade ideal”, 
“possibilita a um presente inconstante, para si mesmo fugaz, um 
disfarce na forma de identidades emprestadas”43. O Ecletismo pode, 
assim, por um lado, ser considerado como realmente moderno, na 
medida em que completa e leva à sua culminação o processo de 
dessacralização da tradição, terminando de dissolver o resto da 
idealidade que ainda que ainda cerca os diversos estilos. Por outro 
lado, entretanto, ao fornecer a um “presente inconstante” 
“identidades emprestadas” tomadas do passado, o Ecletismo se 
presta a uma função dissimuladora, de disfarce. Tal ambiguidade 
presente na modernidade historicista do século XIX parece-nos muito 
bem captada por uma metáfora de Walter Benjamin utilizada em 
Paris, capital do século XIX – “imagens de sonho”. “Essas imagens 
são imagens do desejo e, nelas, a coletividade procura tanto superar 
quanto transfigurar as carências do produto social, bem como as 
deficiências de ordem social de produção”, explica o filósofo. Essas 
“imagens de sonho” seriam, assim, uma espécie de “sonho coletivo”, 
imagens por meio das quais os homens, ao mesmo tempo, 
escamoteariam e enfrentariam a realidade que se lhes apresentava – 
aquela da Europa da segunda revolução industrial [...] Nessas 
imagens de sonho, o novo se interpenetrava com o antigo: nega-se o 
passado recente e até mesmo o presente perturbador, voltando-se 
para um passado remoto. A “enfática aspiração de se distinguir do 
antiquado” faz “retroagir até ao passado remoto a fantasia imagética 
impulsionada pelo novo”, escreve Benjamin [...] Temos aqui, pois, as 
duas faces que Nietzsche apontava no historicismo: se, por um lado, 
o Ecletismo continuava a se apropriar de modelos normativos do 
passado, por outro, esta apropriação faz-se cada vez mais 
criticamente. A relação coma a tradição se dessacraliza 
crescentemente e esta, de fonte inconteste de normatividade, passa 
a mero repositório de modelos formais à disposição dos arquitetos e 
construtores [...] Este processo de racionalização no trato com a 
tradição se aprofunda e, quando levado a seu termo lógico, conduz, 
inevitavelmente, à própria negação da tradição como fonte de 
normatividade. Aparece, assim, o modelo de relação com a tradição 
que o termo “moderno” indica e que se vai caracterizar, como já seria 
de esperar, pela negação abstrata da própria tradição. O passado, 
que fora, com o avanço da historiografia racional, perdendo 
gradativamente sua força normativa, passa a ser visto agora como 

                                                           
43 Jürgen Habermas em A arquitetura moderna e pós-moderna. 
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uma entidade abstrata, da qual cabe tomar distância. (CASTRIOTA, 
2009:52-54) 

 

A Carta de 1931 já denota certo esvaziamento político que o culto passado, 

transformado em tradição, tinha proporcionado como imagem do Estado e da 

Nação. Restavam, assim, como campo de discussão os critérios e procedimentos 

vinculados ao próprio objeto, reduzindo-se a densidade das reflexões anteriormente 

propiciadas por Ruskin, Viollet-Le-Duc e Riegl, à mera técnica; portanto, a 

abordagem é casuística, e as “soluções” configuram-se em face de cada problema 

concreto. 

Importa, dessa forma, não remeter aqueles discursos, ainda que próximos no 

tempo, a simples oposições, refletindo, antes, porque expressos por distintos atores 

inseridos em distintos contextos e representando distintos interesses, a mudança de 

atributos que os remanescentes do passado passam a assumir. Com efeito, torna-se 

evidente a diluição do valor simbólico nos argumentos, tendendo os monumentos a 

serem compreendidos na sua materialidade – esquema construtivo, morfologia, 

tipologia e historicidade restrita ao estilo, à técnica e à época –, e na sua “utilidade”, 

considerando que as “coisas” deverão corresponder funcionalmente a uma 

demanda, ou expectativa, fixada pelo desempenho que lhe foi atribuído; ou seja, o 

monumento deve comportar-se como monumento (na sua representatividade), e, ao 

mesmo tempo, ser “preferencialmente” usado segundo a sua destinação original, ou 

outra “compatível”. 

A Carta de 1933, porém, sem negar a representatividade do patrimônio 

histórico e até qualificando a sua importância para a leitura e compreensão da 

cidade, questiona a sua adequabilidade: um edifício de habitação, por exemplo, 

deverá, mesmo sendo antigo, responder pela função do habitar de acordo com os 

requesitos funcionais então estabelecidos. Apesar dessa abordagem racional e 

crítica, fundada na ideia de tempo linear e irreversível, que obriga a projetar o futuro, 

persiste, pontualmente, ainda que sem grande ênfase, a necessidade de admitir e 

estabilizar relações, e amarrações, com o passado, quanto mais não seja para 

assegurar, e legitimar, a noção de movimento, de evolução, e de posicionamento do 

sujeito no seu próprio percurso e processo identitário, embora demarcando com 

clareza o tempo das “coisas”. 
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Se o “moderno”, e o debate que o significa, perpassa o campo das Artes, da 

Filosofia, das Ciências Sociais, da Literatura, desde o final da Primeira Guerra 

Mundial até os anos de 1960, o tema do patrimônio torna-se esparso na agenda e 

no discurso político, mas ganha campo de conceitualização, sobretudo a partir de 

experiências periféricas. No período da Segunda Guerra Mundial, no seu rescaldo e 

na fase de reconstrução das cidades europeias dos “monumentos”, a reflexão na 

“zona central” da cultura ocidental incidia, ainda, sobre aspectos específicos da 

“teoria da restauração”, enquanto na sua envolvente, como no Brasil, México, e até 

mesmo Portugal, consolidavam entendimentos e experiências que delineavam 

novos olhares e abordagens quanto ao reconhecimento e atribuição de valor 

patrimonial, ao papel da história, e, sobretudo, à representatividade dos 

testemunhos do passado e à noção de conservação e preservação. 

Por exemplo, a quantidade de conjuntos urbanos protegidos no Brasil até o 

final da década de 1960 que representa 60% do total dos valorados até o ano de 

2000, e o Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal, para além de ampliarem a 

ideia de patrimônio, desconstroem os pressupostos que envolviam a noção de 

monumento, nomeadamente os predicados de grandiosidade, pureza estilística, 

originalidade ou excepcional valor, ou, mesmo, o vínculo óbvio a fatos memoráveis 

da história. Os conjuntos urbanos de matriz colonial do Brasil, ou as aldeias do 

interior de Portugal, resgatavam, ao mesmo tempo, o saber fazer habitat – 

compreendendo a inserção no espaço natural, a configuração morfológica dos 

espaços públicos e o traçado de ocupação, o domínio das técnicas construtivas 

ajustadas às características ambientais e aos recursos de materiais locais –, e um 

“saber popular”, diverso da erudição e do aprimoramento técnico e estético que 

distinguiam os monumentos históricos. Nessa perspectiva, a noção de “gênio 

humano”, ou produção social, ampliava-se e contemplava a diversidade de 

produções, ou “expressões”, além de relativizar a ideia de “valor”. Assim, a história 

aproximava-se da memória, por quanto, em muitos desses conjuntos identificados e 

reconhecidos, as práticas e saberes ainda se sustentavam no cotidiano e na 

vivência coletiva. 

Ainda que a partir de uma apropriação distinta dessa nova abordagem – por 

exemplo, mais preservacionista no Brasil, pela sustentação da integridade tipológica 

dos edifícios e dos conjuntos urbanos, ou com pendor mais inspirador e referencial, 



152 
 

ou teórico, em Portugal, onde os códigos formais, as técnicas e os materiais da 

“arquitetura popular” influenciaram os projetos contemporâneos – é inegável que o 

discurso do patrimônio mudou, como mudou a sua presença no discurso das 

cidades e do ordenamento do território. 

As cartas patrimoniais de Paris (1962), e de Veneza (1964), não sendo 

inovadoras no contexto do debate e da produção de conhecimento que lhe são 

contemporâneos, trazem, contudo, para o referencial internacional, noções e 

conceitos que marcam de forma relevante os instrumentos de valoração e de 

preservação veiculados pelo “patrimônio histórico”. 

A Carta de 1962, conhecida como “Recomendação de Paris”, aborda, 

fundamentalmente, a salvaguarda da “beleza” e do “caráter” das paisagens e sítios. 

Ainda que fruto de debates anteriores e práticas já estabelecidas, o documento não 

conceitua “beleza” e “caráter”, enquanto atributos de reconhecimento de valor, mas 

avança de forma significativa na configuração de “práticas de salvaguarda”, ao 

mesmo tempo em que amplia o campo do patrimônio, explicitando seu âmbito de 

influência nos domínios da organização econômica e social. 

[...] 5. A salvaguarda não deveria limitar-se às paisagens e aos sítios 
naturais, mas estender-se também às paisagens e sítios cuja 
formação se deve, no todo ou em parte, à obra do homem. Assim, 
disposições especiais deveriam ser tomadas para assegurar a 
salvaguarda de algumas paisagens e de determinados sítios, tais 
como as paisagens e sítios urbanos, que são, geralmente, os mais 
ameaçados, especialmente pelas obras de construção e pela 
especulação imobiliária. Uma proteção especial deveria ser 
assegurada às proximidades dos monumentos. (UNESCO, 1962) 

 

Evidenciando aparente abertura à incorporação da cidade na formulação do 

campo do patrimônio, persiste, todavia, ambiguidade no entendimento da questão 

urbana, gerando impasses nas soluções e nos caminhos a percorrer. No entanto, a 

Carta de 1962 registra a crise da cidade anunciando um processo de crescimento e 

edificação descontrolada – denunciando a especulação imobiliária –, buscando, com 

algum desespero, a preservação da paisagem envolvente, ou mesmo aquela que 

subsiste nos espaços urbanizados e transformados pelo homem, em nome de um 

novo valor designado por “ambiência”. 

[...] 7. As medidas preventivas para a salvaguarda das paisagens e 
dos sítios deveriam visar a protegê-los dos perigos que os ameaçam. 
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Essas medidas deveriam consistir essencialmente no controle dos 
trabalhos e atividades suscetíveis de causar dano às paisagens e 
aos sítios e, especialmente, de: a) construção de edifícios públicos e 
privados de qualquer natureza. Seus projetos deveriam ser 
concebidos de modo a respeitar determinadas exigências estéticas 
relativas ao próprio edifício e, evitando cair na imitação gratuita de 
certas formas tradicionais e pitorescas, deveriam estar em harmonia 
com a ambiência que se deseja salvaguardar [...] 12. A salvaguarda 
das paisagens e dos sítios deveria ser assegurada com o auxílio dos 
seguintes métodos: a) controle geral por parte das autoridades 
competentes; b) inserção de restrições nos planos de urbanização e 
no planejamento em todos os níveis: regional, rural ou urbano; c) 
proteção legal, “por zonas”, das paisagens extensas; d) proteção 
legal dos sítios isolados; e) criação e manutenção de reservas 
naturais e parques nacionais; f) aquisição de sítios pelas 
coletividades públicas. (UNESCO, 1962) 

 

As “recomendações” tendem a orientar a gestão do patrimônio a partir de uma 

perspectiva normativa e do controle do Estado, induzindo à ideia de “congelamento” 

de certos elementos, nomeadamente aqueles onde são sintomáticas as dinâmicas 

de transformação, ou seja, as cidades e as envolventes dos sítios históricos. 

Entretanto, essa regulação dos processos socioespaciais, aparentemente 

destrutivos, ou que afetam padrões estéticos e de ambiência (mas não definidos), 

não aponta para contextos, modelos ou concepções alternativas, que permitam 

assegurar a necessária construção social dos lugares urbanos, ou lugares 

“humanizados”. Nesse sentido, a ampliação do patrimônio a outros “objetos”, sem 

que formule o seu efetivo valor, tende a ser meramente instrumental, funcionando 

como campo paralelo de mera restrição aos processos urbanos e de urbanização do 

território. 

Esse dilema, entre a conservação e a transformação (por alguns designada 

por desenvolvimento), irá instalar-se definitivamente como desafio do patrimônio até 

a atualidade, e que se juntará a todos os outros já identificados, como a história e a 

memória. 

Entretanto, a Carta de Veneza, de 1964, produzida no âmbito do II Congresso 

Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, e do ICOMOS – 

Escritório do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios –, certamente pela 

necessidade de objetivar um discurso que se apresentava, desde a Carta de 1931, 

impreciso e contraditório, passa a explicitar algumas noções: 
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Imbuídos de uma mensagem do passado, os monumentos históricos 
perduram até aos nossos dias como testemunhas vivas das tradições 
de várias gerações. Os povos tornam-se cada vez mais conscientes 
da unidade dos valores humanos e consideram os monumentos 
antigos como patrimônio comum. A responsabilidade coletiva de 
protegê-los para as gerações futuras é reconhecida. É nosso dever 
mantê-los com a riqueza da sua autenticidade. É necessário que os 
princípios básicos da preservação e o restauro de antigos edifícios 
assentem num acordo de âmbito internacional, a partir do qual cada 
país se responsabilize pela sua aplicação no quadro das suas cultura 
e tradições [...] Art.1º A noção de monumento histórico engloba a 
criação arquitetônica isolada bem como o sítio rural ou urbano que 
testemunhe uma civilização particular, uma evolução significativa ou 
um acontecimento histórico. Esta noção estende-se não só às 
grandes criações, mas também às obras modestas, que adquiriram, 
com o tempo, um significado cultural; Art.2º A conservação e a 
restauração dos monumentos constituem uma disciplina que apela à 
colaboração de todas as ciências e de todas as técnicas que possas 
contribuir para o estudo e a salvaguarda do patrimônio monumental; 
Art.3º A conservação e a restauração dos monumentos visam 
salvaguardar tanto a obra de arte quanto o testemunho histórico; 
Art4º A conservação dos monumentos exige, antes de tudo, 
manutenção permanente; Art.5º A conservação dos monumentos é 
sempre favorecida pela sua adaptação a uma função útil à 
sociedade: esta destinação é, portanto, desejável, mas não pode 
nem deve alterar a disposição ou decoração dos edifícios. É somente 
dentro desses limites que se devem conceber e se podem autorizar 
as modificações exigidas pela evolução dos usos e costumes; Art.6º 
A conservação de um monumento implica a preservação de uma 
ambiência em sua escala. Enquanto sua ambiência subsistir, será 
conservada, e toda construção nova, toda destruição e toda 
modificação que possam alterar as relações de volumes e cores 
serão proibidas; Art.7º O monumento é inseparável da história de 
que é testemunho e do meio em que se situa. Por isso, o 
deslocamento de todo o monumento ou de parte dele não pode ser 
tolerado, exceto quando a sua salvaguarda o exigir ou quando o 
justificarem razões de grande interesse nacional ou internacional; 
Art.8º Os elementos de escultura, pintura ou decoração, que são 
parte integrante do monumento, não lhes podem ser retirados, a não 
ser que essa medida seja a única capaz de assegurar a sua 
conservação. Art.9º A restauração é uma operação que deve ter 
caráter excepcional. Tem por objetivo conservar e revelar os valores 
estéticos e históricos do monumento e fundamenta-se no respeito ao 
material original e aos documentos autênticos. Termina onde começa 
a hipótese; no plano das reconstituições conjeturais, todo trabalho 
complementar reconhecido como indispensável, por razões estéticas 
ou técnicas, destacar-se-á da composição arquitetônica e deverá 
ostentar a marca do nosso tempo. A restauração será sempre 
precedida e acompanhada de um estudo arqueológico e histórico do 
monumento [...] Art.11º As contribuições válidas de todas as épocas 
para a edificação do monumento devem ser respeitadas, visto que a 
unidade de estilo não é a finalidade a alcançar no curso de uma 
restauração. Quando um edifício comporta várias etapas de 
construção sobrepostas, a exibição de uma etapa subjacente só se 
justifica em circunstâncias excepcionais e quando o que se elimina é 
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de pouco interesse e o material que é revelado é de grande valor 
histórico, arqueológico ou estético, e seu estado de conservação é 
considerado satisfatório. O julgamento de valor dos elementos em 
causa e a decisão quanto ao que pode ser eliminado não podem 
depender somente do autor do projeto [...] Art.14º Os sítios 
monumentais devem ser objeto de cuidados especiais que visem 
salvaguardar sua integridade e assegurar seu saneamento, sua 
manutenção e valorização. Os trabalhos de conservação e 
restauração que neles se efetuarem devem inspirar-se nos princípios 
enunciados nos artigos precedentes. (ICOMOS, 1964) 

 

O posicionamento internacional sobre a noção de “monumento histórico” e da 

“conservação”, seus atributos e alcance, consolidam entendimentos que se 

encontravam fragmentados, clarificando-os em uma lógica de atuação mais 

compreensível e, assim, passível de ser tomada como diretriz comum aos diversos 

países. Entretanto, a Carta de Veneza estabelece um “compromisso” diverso 

daquele que, até então, se tinha configurado como atuação padrão: a “conservação”, 

como prática continuada de preservação do bem valorado, coloca-se como 

alternativa à “restauração”, que deve ser empreendida como ação excepcional. 

Subjacente a essa abordagem está, também, o princípio da conservação sustentada 

pelo “uso”; não apenas a utilização funcional, mas o uso social com o objetivo de 

assegurar a ampla apropriação simbólica dos monumentos históricos. O que ainda 

permanece como indefinidos são os modos e as estratégias de operar a 

permanência daqueles bens; ou seja, a quem cabe, e com que política, conservar os 

monumentos históricos? 

As Normas de Quito – Reunião sobre conservação e utilização de 

monumentos e sítios de interesse histórico e artístico, de 1967, designadas como 

Carta de Quito, elaborada no âmbito da OEA, Organização dos Estados Americanos 

–, tendo como contexto de discussão a situação de iminente perda, ou de intensa 

transformação, dos bens monumentais e artísticos existentes no continente 

americano, estabelecem entendimentos mais claros sobre o objeto do patrimônio 

histórico, explicitando os problemas, os conflitos e os desafios que o envolvem, bem 

como os princípios que devem orientar a formulação das soluções. Talvez o mais 

relevante das proposições, e que recoloca o discurso do patrimônio em face da sua 

legitimidade na determinação dos valores a serem preservados, é a definição de que 

cabe ao Estado escolher e estabelecer o que é “monumento nacional”, e, também, 
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assegurar a sua preservação, instituindo os mecanismos necessários para que este 

cumpra sua função social. 

A inclusão do problema representado pela necessária conservação 
do patrimônio monumental na relação de esforços multinacionais que 
se comprometem a realizar os governos da América resulta alentador 
num duplo sentido. Primeiramente, porque com isso os chefes de 
Estado deixam reconhecida, de maneira expressa, a existência de 
uma situação de urgência que reclama a cooperação interamericana; 
e em segundo porque, sendo razão fundamental da reunião de Punta 
del Leste o propósito comum de dar novo impulso ao 
desenvolvimento do continente, está-se aceitando implicitamente que 
esses bens do patrimônio cultural representam um valor econômico e 
são suscetíveis de constituir-se em instrumentos do progresso. O 
acelerado processo de empobrecimento que vem sofrendo a maioria 
dos países americanos, como consequência do estado de abandono 
e da falta de defesa em que se encontra sua riqueza monumental e 
artística, demanda a adoção de medidas de emergência, tanto em 
nível nacional quanto internacional, mas sua eficácia prática 
dependerá , em último caso, de sua adequada formulação dentro de 
um plano sistemático de revalorização dos bens patrimoniais em 
função do desenvolvimento econômico-social [...] è preciso 
reconhecer, entretanto, que, dada a íntima relação entre o continente 
arquitetônico e o conteúdo artístico, torna-se imprescindível estender 
a devida proteção a outros bens móveis e a objetos valiosos do 
patrimônio cultural, para evitar a sua contínua deterioração e 
subtração impune e conseguir que contribuam para a obtenção dos 
fins pretendidos, mediante sua adequada exibição, de acordo com a 
moderna técnica museográfica. [Considerações gerais] 1. A ideia do 
espaço é inseparável do conceito de monumento e, portanto, a tutela 
do Estado pode e deve estender-se ao contexto urbano, ao ambiente 
natural que o emoldura e aos bens culturais que encerra. Mas pode 
existir uma zona, recinto ao sítio de caráter monumental, sem que 
nenhum dos elementos que o constitui, isoladamente considerados, 
mereça essa designação; 2. Os lugares pitorescos e outras belezas 
naturais, objeto de defesa e proteção por parte do Estado, não são 
propriamente monumentos nacionais. A marca histórica ou artística 
do homem é essencial para imprimir a uma paisagem ou a um 
recinto determinado essa categoria específica; 3. Qualquer que seja 
o valor intrínseco de um bem ou as circunstâncias que concorram 
para construir a sua importância e significação histórica ou artística, 
ele não se constituirá em um monumento a não ser que haja uma 
expressa declaração do Estado nesse sentido. A declaração de 
monumento nacional implica a sua identificação e registro oficiais. A 
partir desse momento o bem em questão estará submetido ao regime 
de exceção assinalado pela lei; 4. Todo o monumento nacional 
estará implicitamente destinado a cumprir uma função social. Cabe 
ao Estado fazer com que ela prevaleça e determinar, nos diferentes 
casos, a medida em que a referida função social é compatível com a 
propriedade privada e com o interesse dos particulares. [Solução 
conciliatória] 1. A necessidade de conciliar as exigências do 
progresso urbano com a salvaguarda dos valores ambientais já é 
hoje em dia uma norma inviolável na formulação dos planos urbanos, 
em nível tanto local como nacional. Nesse sentido, todo o 
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planejamento físico territorial deverá realizar-se de forma que permita 
integrar ao conjunto urbanístico os centros ou complexos históricos 
de interesse ambiental; 2. A defesa do patrimônio monumental e 
artístico não se contradiz, teórica nem praticamente, com uma 
política de planejamento urbano cientificamente desenvolvido. Longe 
disso, deve constituir seu complemento [...]; 3. A continuidade do 
horizonte histórico e cultural da América, gravemente comprometido 
pela entronização de um processo anárquico de modernização, exige 
a adoção de medidas de defesa, recuperação e revalorização do 
patrimônio monumental da região e a formulação de planos nacionais 
e multinacionais a curto e longo prazo. [Valorização econômicas dos 
monumentos] 1. Partimos do pressuposto de que os monumentos de 
interesse arqueológico, histórico e artístico constituem também 
recursos econômicos, da mesma forma que as riquezas naturais do 
país. Consequentemente, as medidas que levam a sua preservação 
e adequada utilização não só guardam relação com os planos de 
desenvolvimento, mas fazem ou devem fazer parte deles [...]; 6. Em 
suma, trata-se de mobilizar os esforços nacionais no sentido de 
procurar o melhor aproveitamento dos recursos monumentais de que 
se disponha, como meio indireto de favorecer o desenvolvimento 
econômico do país. Isso implica uma tarefa prévia de planejamento 
em nível nacional, ou seja, a avaliação dos recursos disponíveis e a 
formulação de projetos específicos dentro de um plano de ordenação 
geral. [Valorização do patrimônio cultural] 1. O termo “valorização”, 
que tende a tornar-se cada dia mais frequente entre os especialistas, 
adquire no momento americano uma especial aplicação. Se algo 
caracteriza este momento é, precisamente, a urgente necessidade 
de utilizar o máximo cabedal de seus recursos e é evidente que entre 
eles figura o patrimônio monumental das nações; 2. Valorizar um 
bem histórico ou artístico equivale a habilitá-lo com as condições 
objetivas e ambientais que, sem desvirtuar sua natureza, ressaltem 
suas características e permitam seu ótimo aproveitamento. Deve-se 
entender que a valorização se realiza em função de um fim 
transcendente, que, no caso da América Ibérica, seria o de contribuir 
para o desenvolvimento econômico da região; 3. Em outras palavras, 
trata-se de incorporar a um potencial econômico um valor atual; de 
pôr em produtividade uma riqueza inexplorada, mediante um 
processo de revalorização que, longe de diminuir a significação 
puramente histórica ou artística, a enriquece, passando-a do domínio 
exclusivo de minorias eruditas ao conhecimento e fruição de maiorias 
populares; 4. Em síntese, a valorização do patrimônio monumental e 
artístico implica uma ação sistemática, eminentemente técnica, 
dirigida no sentido de utilizar todos e cada um desses bens conforme 
a sua natureza, destacando e exaltando suas características e 
méritos, até colocá-los em condições de cumprir plenamente a nova 
função a que estão destinados; 6. De outra parte, a valorização de 
um monumento exerce uma benéfica ação reflexa sobre o perímetro 
urbano em que se encontra implantado e ainda transborda dessa 
área imediata, estendendo seus efeitos a zonas mais distantes. Esse 
incremento de valor real de um bem por ação reflexa constitui uma 
forma de mais-valia que há de se levar em consideração; 7. E 
evidente que, na medida em que um monumento atrai a atenção do 
visitante, aumentará a demanda de comerciantes interessados em 
instalar estabelecimentos apropriados à sua sombra protetora. Essa 
é outra consequência previsível de valorização e implica a prévia 
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adoção de medidas reguladoras que, ao mesmo tempo em que 
facilitem e estimulem a iniciativa privada, impeçam a 
desnaturalização do lugar e a perda das finalidades primordiais que 
se perseguem. [Monumentos em função do turismo] 1. Os valores 
propriamente culturais não se desnaturalizam nem se comprometem 
ao vincular-se aos interesses turísticos; longe disso: a maior atração 
exercida pelos monumentos e a fluência crescente de visitantes 
contribuem para afirmar a consciência da sua importância e 
significação nacionais. Um monumento adequadamente restaurado, 
um conjunto urbano valorizado, constituem não só uma lição viva da 
história como uma legítima razão de dignidade nacional [...]; 2. Se os 
bens do patrimônio cultural desempenham papel tão importante na 
promoção do turismo, é lógico que os investimentos exigidos para 
sua devida restauração e habilitação específica devem ser feitos 
simultaneamente aos que reclama o equipamento turístico e, mais 
propriamente, integrar-se num só plano econômico de 
desenvolvimento regional. [...]; 7. As vantagens econômicas e sociais 
do turismo monumental figuram nas mais modernas estatísticas, 
especialmente nas dos países europeus, que devem sua presente 
prosperidade ao turismo internacional e que contam, entre suas 
principais fontes de riqueza, com a reserva de bens culturais 
[Interesse social e ação cívica] 1. É presumível que os primeiros 
esforços dirigidos à revalorização do patrimônio monumental em 
encontrem uma ampla zona de resistência na órbita dos interesses 
privados. Anos de incúria oficial e um impulso afã de renovação, que 
caracteriza as nações em processo de desenvolvimento, contribuem 
para difundir o menosprezo por todas as manifestações do passado 
que não se ajustam ao molde ideal de um moderno estilo de vida. 
Carentes da suficiente formação cívica para julgar o interesse social 
como uma expressão decantada do próprio interesse individual, 
incapazes de apreciar o que mais convém à comunidade a partir do 
remoto ponto de vista do bem público, os membros de uma 
população contagiada pela “febre do progresso” não podem medir as 
consequências dos atos de vandalismo urbanístico que realizam 
alegremente, com a indiferença ou cumplicidade das autoridades 
locais; 2. No seio de cada comunidade pode e deve surgir a voz de 
alarme e a ação vigilante e preventiva. O estímulo a grupamentos 
cívicos de defesa do patrimônio, qualquer que seja a sua 
denominação e composição, tem dado excelentes resultados, 
especialmente em localidades que não dispõem ainda de diretrizes 
urbanísticas e onde a ação protetora em nível nacional é débil ou 
nem sempre eficaz; 3. Nada pode contribuir melhor para a tomada de 
consciência desejada do que a contemplação do próprio exemplo. 
Observando-se os resultados de certas obras de restauração e de 
revitalização de edifícios, praças e sítios, costuma ocorrer uma 
reação favorável de cidadania que paralisa a ação destrutiva e 
permite a consecução de objetivos mais ambiciosos; 4. Em qualquer 
caso a colaboração espontânea e múltipla dos particulares nos 
planos de valorização do patrimônio histórico e artístico é 
absolutamente imprescindível, muito especialmente nas pequenas 
comunidades. Daí que, na preparação desses planos, deve-se levar 
em conta a conveniência de um programa paralelo de educação 
cívica, desenvolvido sistemática e simultaneamente à execução do 
projeto. [Instrumentos de valorização] 1. A adequada utilização dos 
monumentos de principal interesse histórico e artístico implica 
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primeiramente a coordenação de iniciativas e esforços de caráter 
cultural e econômico-turísticos. Na medida em que esses interesses 
coincidentes se unam e se identifiquem, os resultados perseguidos 
serão mais satisfatórios; 2. Não pode haver essa necessária 
coordenação se não existirem no país as condições legais e os 
instrumentos técnicos que a tornem possível; 3. Do ponto de vista 
cultural, são requisitos prévios a qualquer propósito oficial dirigido 
para revalorizar seu patrimônio monumental: legislação eficaz, 
organização técnica e planejamento nacional [...] (OEA, 1967) 

 

O conjunto de preocupações e experiências de países “não centrais”, aquelas 

expressas na Carta de Quito, virão ser assinaladas na Recomendação de Paris, de 

1968, no âmbito da 15ª Sessão da Conferência Geral das Nações Unidas. 

A partir desse evento, ao mesmo tempo em que se abandona o termo 

“monumento histórico”, passando a falar-se de “bens culturais”, também se 

estabelece, de forma alargada, o debate sobre a “sustentabilidade” do patrimônio. 

Por um lado, “bens culturais” correspondem a uma acepção ampla do universo da 

cultura, já muito influenciada pelos primeiros discursos “pós-modernos” que apelam 

para a necessidade de sustentar a persistência de práticas culturais, locais e 

regionais, não hegemônicas, que corriam o risco de ser apagadas, ou subvertidas, 

pelas expressões globalizantes e pelo “padrão” que a cultura ocidental tendia a 

estabelecer. Por outro lado, e de forma conexa, coloca-se de forma premente a 

questão da sustentabilidade, ou do financiamento, que, por sua vez, de forma 

surpreendente, se apresenta em dois campos que nem sempre se reconhecem 

como vinculados: a crescente diversidade de objetos valorados e patrimonializados, 

obriga a pensar em esquemas de financiamento, considerando que, 

tendencialmente, cabe ao poder público zelar pela sua conservação; de forma 

paradoxal, os objetos históricos, sobretudo os conjuntos urbanos e as obras de arte 

nos museus, passam a ser entendidos como potenciais de desenvolvimento 

econômico, e até social, sobretudo com base na atividade turística. 

Persiste, todavia, alguma ambiguidade nos pressupostos lançados em torno 

do papel do patrimônio, no âmbito do denominado “desenvolvimento 

socioeconômico”. Por um lado, ele é apresentado como tema potencial, sobretudo 

na dinamização da atividade turística, e como forma de capitalizar a imagem de 

cada país. Por outro lado, o patrimônio requer, ainda, o reconhecimento social desse 

mesmo país; do seu “valor”, do que ele representa como fator de autoestima social 
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em face da anunciada perda de referenciais, nomeadamente na formulação das 

recentes produções urbanas. 

Se no discurso se deduz a pertinência de uma política que integra o 

patrimônio, parece sintomático que este ainda não se apresenta como política, 

sendo evidente que sua reivindicada integração no “desenvolvimento” constitui um 

mecanismo de sobrevivência em face das indiscutíveis ameaças à preservação dos 

bens culturais. 

Descortinam-se, também, alguns equívocos de proposta programática: ora se 

explicita o papel determinante do poder público na determinação exclusiva dos 

valores, dos critérios e diretrizes da conservação, no desenho dos planos, ora se 

anui à necessidade de promover o diálogo com as comunidades e com os 

“interesses privados” na busca de plataformas de fomento; ora se deduz da 

importância estratégica do patrimônio reclamando a intervenção política, ora se 

reivindica uma competência estritamente técnica na sua orientação e gestão; ao 

mesmo tempo, reivindica-se para as intervenções “qualificadas” do patrimônio a 

valorização das cidades, mas não se estende os efeitos dessas intervenções 

qualificadas como fator de melhoria do planejamento e gestão das próprias cidades; 

fragmenta-se, assim, a leitura da cidade entre uma imagem constituída pelos 

remanescentes do passado devidamente restaurados, e outra imagem, a da cidade 

do presente, desestruturada e sem soluções. Ou seja, busca-se nos remanescentes 

do passado, mais ou menos preservados por meio de esforços e investimentos 

excepcionais, aquilo que não se consegue solucionar no presente; é o anúncio de 

um discurso, que sem encontrar um foco claro, até hoje, deambulará entre a política 

cultural e a política urbana, e outras políticas pontuais, como a econômica e a social, 

sem se configurar autonomamente. Daí decorre certa flutuação no protagonismo de 

algumas noções e conceitos: tradição, memória, identidade e história, aparecem e 

diluem-se nos discursos consoante os espaços onde o patrimônio 

circunstancialmente se apresenta como ator episodicamente estratégico. 

Apesar de o discurso das cidades começar a contemplar os “bens culturais”, 

não é tão óbvia essa relação entre potencial gerador de desenvolvimento e de 

recursos com a sustentabilidade do patrimônio, ou sequer da cidade. A “não relação” 

antevê-se, essencialmente, na distinção dos agentes no processo. Por um lado, o 

patrimônio tende a ser gerido e financiado de forma central e a cidade estabelece-se 
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em relações de poder e de interesses locais e regionais, podendo gerar 

desequilíbrios nessa anunciada “harmonia”, quando não são explícitos os 

instrumentos de gestão e a política urbana. Por exemplo, a Paris monumental e 

turística coexistia com intensos problemas de gestão urbana e conflitos 

socioespaciais nos bairros de entorno. Em outras cidades onde, entretanto, os 

agentes políticos, econômicos e financeiros locais sustentavam modelos de 

desenvolvimento urbano continuado, os “centos históricos” definhavam e 

esvaziavam-se, pois o fomento da administração central era precário. 

Trata-se, então, de equação que carece, ainda, de ser formulada, 

considerando que o desafio da sustentabilidade e do desenvolvimento permanece, 

até hoje, em todos os discursos técnicos e políticos sobre o patrimônio. A entrada do 

“patrimônio” para o léxico do urbano – mas também poderíamos falar do inverso, 

porém com menos consequências – não é espontâneo, e sim decorre da 

necessidade de a própria cidade, por momentos, repactuar os seus processos, 

estabilizar e legitimar suas referências e valores, e, nesse sentido, encontrar a sua 

própria sustentabilidade simbólica. 

 

2.2 Patrimônio como estratégia de sustentabilidade: da conservação 

patrimonial à reabilitação urbana. 

 

A Carta de Quito, de 1967, e a Carta de Paris, de 1968, trazem de relevante 

ao debate internacional, ainda que de modo desordenado e sem estratégia clara e 

consequente, o entendimento de que o patrimônio tende a ser definido como 

construção social, e, nesse sentido, desempenha papel determinante na qualificação 

sócio-espacial do território. 

Não se trata, todavia, de entendimento que se estabelece de forma pronta e 

integrada. Pelo contrário, são tendências que se apresentam, frequentemente, em 

universos de conhecimento e de práticas apartadas, que, pelo menos nas primeiras 

experiências – falamos dos anos de 1970 – se aproximam ocasionalmente, 

sobretudo por intermédio da participação das ciências sociais que produzem estudos 

e reflexões subsidiárias sobre temas circunscritos e específicos, mas que abrem o 
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debate questionando a atuação e os efeitos do patrimônio, e da cultura como um 

todo, a partir das práticas sociais. 

Entretanto, o viés político do patrimônio, ou a política do patrimônio, ainda que 

influenciado pelo contexto de clarificação do seu papel, e mesmo do papel da 

política cultural, não alcança a mesma capilaridade na disseminação do discurso, 

ficando ao sabor de outras iniciativas e programas que, ocasionalmente, o 

absorvem, mais como tema do que como foco estratégico. 

Sendo inegável que o patrimônio chega, em determinados, mas fugazes, 

momentos a participar de algumas agendas de “desenvolvimento” regional e local, 

como foi o caso no Brasil do PCH – Programa para as Cidades Históricas –44, que 

propunha um olhar abrangente buscando inseri-lo no contexto do planejamento 

regional e urbano, ao mesmo tempo em que potencia a sua aptidão como 

polarizador da atividade econômica, sobretudo voltada para a atividade turística, 

mas integrando a habitação e as atividades tradicionais locais como base de 

consolidação das relações sociais, certo é que não alcança autonomia suficiente 

para se impor de forma continuada e consistente nos programas de 

desenvolvimento. No entanto, essas fortuitas oportunidades vão consolidando a 

possibilidade de mudança do objeto do patrimônio, dos critérios de atribuição de 

valor, e, sobretudo, de sua gestão, considerando a sua integração nas políticas e 

nos programas que se relacionam ao território, e, portanto, nas relações sócio-

espaciais mais amplas. 

A instabilidade do patrimônio histórico, nessa inserção nas políticas de gestão 

do território, emerge da difícil adequação entre universos de “interesses” associados 

a distintos, e pouco relacionáveis, campos da atividade humana. Por um lado, 

pretende-se, pela via do patrimônio, sustentar as identidades – individuais, coletivas 

e, mesmo, universais –, trazendo do passado testemunhos, materiais e imateriais, 

plenos de carga simbólica, e projetando-os no futuro – o legado para as futuras 

gerações – na tentativa de assegurar a permanência, a memória e a continuidade 

que forneçam aos sujeitos as representações necessárias ao reconhecimento de 

seu pertencimento a um lugar, a um grupo, a uma sociedade. Por outro lado, a este 

                                                           
44 Para mais ver CORRÊA, Sandra Rafaela Magalhães. O Programa de Cidades Históricas: por 
uma política integrada de preservação do patrimônio cultural – 1973/1979. 2012. 349 f. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 
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processo aparentemente pacífico e seguro, apesar das disputas sobre o que é 

representativo do passado, opõe-se a tentação de querer fazer do patrimônio 

histórico um instrumento de transformação da realidade presente, ou de 

impedimento das transformações que operam no cotidiano, considerando, como 

pressuposto, que a realidade presente é árida e desenraizante, não corresponde às 

expectativas geradas pela modernidade, e tende a enfraquecer e diluir as 

referências simbólicas trazidas do passado, transformado-as e substituindo-as 

continuamente. O patrimônio, nestas circunstâncias, apresenta-se como rota de 

fuga; mais como realidade paralela do que como alternativa efetiva ou prática 

qualificada da produção do espaço. 

Daí a dificuldade de o patrimônio histórico se colocar na “agenda” política, em 

face da frágil delimitação do seu objeto institucional e das práticas pouco 

consolidadas pelos agentes sociais, tornando, portanto, questionável a sua eficácia 

na qualificação das relações sociais e a sua capacidade de operar mudanças 

substantivas no ordenamento urbano e territorial, considerando a complexidade e 

escalas envolvidas, e que não tinham, anteriormente, integrado o repertório da 

conservação patrimonial. 

Àquela dificuldade soma-se, ainda, a ansiedade do patrimônio querer 

encontrar contextos de legitimação e de reprodução, alguns denominarão 

“sustentabilidade”, para garantir a sua sobrevivência enquanto projeto de 

qualificação da existência humana e da própria ordem social, considerando o 

ambiente de “degradação” dos valores e das referências culturais que é denunciado 

com base nas práticas de produção da cidade, de depredação do espaço natural e 

do comprometimento do equilíbrio social e ambiental decorrente da excessiva 

exploração e consumo de recursos. 

Se é perceptível a dificuldade de o patrimônio se afirmar como política, existe, 

todavia, um potencial de possibilidades e capacidades que revela um campo de 

sustentabilidade das suas práticas, mas que requer, entretanto, a revisão dos 

olhares sobre o próprio objeto e alcance das práticas de conservação e salvaguarda 

dos bens culturais. Podemos, ainda, acrescentar ao posicionamento pouco 

esclarecido do patrimônio, enquanto política, a ambiguidade de entendimentos 

quanto à sua participação nos processos de desenvolvimento socioeconômico, das 

transformações sociais e produção da cidade. 
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Precisamente porque o patrimônio cultural se apresenta alheio aos 
debates sobre a modernidade ele constitui o recurso menos suspeito 
para garantir a cumplicidade social. Esse conjunto de bens e práticas 
tradicionais que nos identificam como nação ou como é apreciado 
como um dom, algo que recebemos do passado com tal prestígio 
simbólico que não cabe discuti-lo. As únicas operações possíveis – 
preservá-lo, restaurá-lo, difundi-lo –são a base mais secreta da 
simulação social que nos matem juntos. Frente à magnificência de 
uma pirâmide maia ou inca, de palácios coloniais, cerâmicas 
indígenas de três séculos atrás ou à obra de um pintor nacional 
reconhecido internacionalmente, não ocorre a quase ninguém pensar 
nas contradições sociais que expressam. A perenidade desses bens 
leva a imaginar que seu valor é inquestionável e tornando-os fontes 
do consenso coletivo, para além das divisões entre classes, etnias e 
grupos que cindem a sociedade e diferenciam os modos de 
apropriar-se do patrimônio. Por isso mesmo, o patrimônio é o lugar 
onde melhor sobrevive hoje a ideologia dos setores oligárquicos, 
quer dizer, o tradicionalismo substancialista. Foram esses grupos – 
hegemônicos na América Latina desde as independências nacionais 
até aos anos 30, donos “naturais” da terra e da força de trabalho das 
outras classes – os que fixaram o alto valor de certos bens culturais: 
os centros históricos das grandes cidades, a música clássica, o saber 
humanístico. Incorporaram também alguns bens populares sob o 
nome de “folclore”, marca que indicava tanto suas diferenças com 
respeito à arte quanto a sutileza do olhar culto, capaz de reconhecer 
até nos objetos dos “outros” o valor do genericamente humano. O 
confronto dessa ideologia com o desenvolvimento moderno – desde 
a industrialização e massificação das sociedades europeias nos 
séculos XVIII e XIX – resultou em uma visão metafísica, aistórica, do 
“ser nacional”, cujas manifestações superiores, procedentes de uma 
origem mítica, só existiriam hoje nos objetos que a rememoram. A 
conservação desses bens arcaicos teria pouco que ver com a sua 
utilidade atual. Preservar um lugar histórico, certos móveis e 
costumes é uma tarefa sem outro fim que o guardar modelos 
estéticos e simbólicos. Sua conservação inalterada testemunharia 
que a essência desse passado glorioso sobrevive às mudanças. O 
interesse contemporâneo do patrimônio tradicional residiria em 
benefícios “espirituais” difíceis de ponderar, mas de cuja 
permanência dependeria a saúde presente dos povos. Frente às 
“catástrofes” da modernização, das novas tecnologias e das cidades 
anônimas, o campo e suas tradições representarão a última 
esperança da “redenção”. [...] Estender as relações indispensáveis 
da modernidade com o passado requer examinar as operações de 
ritualização cultural. Para que as tradições sirvam hoje de 
legitimação para aqueles que as construíram ou se apropriaram 
delas, é necessário colocá-las em cena. O patrimônio existe como 
força política na medida em que é teatralizado: em comemorações, 
monumentos e museus. Na nossa América, onde o analfabetismo 
começou a ser minoritário há poucos anos e não em todos os países, 
não é estranho que a cultura tenha sido predominantemente visual. 
Ser culto, então, é apreender um conjunto de conhecimentos, em 
grande medida icônicos, sobre a própria história, e também participar 
dos palcos em que os grupos hegemônicos fazem com que a 
sociedade apresente para si mesma o espetáculo da sua origem. [...] 
A teatralização do patrimônio é o esforço para simular que há uma 
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origem, uma substância fundadora, em relação à qual deveríamos 
atuar hoje. Essa é a base das políticas culturais autoritárias. O 
mundo é um palco, mas o que deve ser representado já está 
prescrito. As práticas e os objetos valiosos se encontram catalogados 
em um repertório fixo. Ser culto implica conhecer esse repertório de 
bens simbólicos e intervir corretamente nos rituais que o reproduzem. 
(CANCLINI, 2002:160-161) 

 

Todavia, instala-se uma redundância de posicionamentos que resulta em 

circuito fechado, onde o patrimônio histórico, considerando a sua aptidão 

conservacionista, busca legitimar-se a si mesmo, induzindo a práticas de 

sustentabilidade circunscritas a rituais autorreferenciados, indiferentes às 

transformações da realidade. Trata-se, portanto, de perspectiva de sustentabilidade 

subentendida em uma espécie de ordem interna ao patrimônio; o estabelecimento 

de estratégias, frequentemente aparentes e ilusórias, ou encenadas, no sentido de 

despertar no outro – indivíduos e grupos sociais – “sentimentos”, que se convertem 

em afetos, mais do que conhecimentos, sobre objetos, imagens e práticas que se 

apresentam distantes e culturalmente deslocadas da sua vivência cotidiana, 

passada ou presente. 

A ampliação do repertório do patrimônio, quase assimilando o da própria 

cultura – ajustando o seu léxico de monumento para patrimônio histórico, depois 

patrimônio cultural e, recentemente, para “referências culturais” (quase desistindo do 

termo “patrimônio”) – e a necessidade de alcançar a sua “apropriação social” como 

prática qualificadora dos processos socioespaciais, nomeadamente os do urbano, 

gera, entretanto, paradoxos que decorrem em crescentes dificuldades de 

legitimação, e, portanto, de sustentabilidade. Por um lado, o patrimônio não 

consegue desvincular-se de uma “tradição” de descolagem de origem em relação 

aos processos culturais, determinando para alguns bens e algumas práticas um 

caráter de exceção, isolando-os, até de modo normativo, dos restantes bens 

culturais. Por outro lado, e simultaneamente, reivindica-se um patrimônio das 

culturas, diversas e plurais, regionais e locais; fala-se, também, de um “patrimônio 

da humanidade”, mas todos eles sustentando a sua relevância para a afirmação e 

fortalecimento das “identidades”, das quais se perde a referência no meio de tantos 

apelos. 

Torna-se, assim, pouco perceptível a estratégia para operar a ampla 

apropriação do patrimônio, considerando que o alargamento do campo e diversidade 
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resulta, precisamente, de conquistas pela expressão e reconhecimento de algumas 

“culturas” na sua relação tensa com os grupos hegemônicos – dificultando, portanto, 

a sua assimilação por uma base social suficientemente estável que assegure a 

sustentação dos valores e representações que não são, necessariamente, comuns–, 

bem como a reivindicada dinâmica de resignificação dos valores atribuídos aos bens 

culturais – entendam-se aqueles resgatados do passado – como princípio, ou 

condição, para a sua ampla utilização e reutilização em face dos dinâmicos 

contextos da contemporaneidade. Daí a dificuldade de formular modelos de 

mediação entre a “tradição” e a “transformação”, ou o “desenvolvimento”. 

Acentuando a complexidade da “agenda” do patrimônio, algumas proposições 

advogam, ainda, a ideia que o patrimônio histórico poderá constituir-se como 

componente relevante da sustentabilidade, entendida no âmbito do 

“desenvolvimento”, em função da sua apetência “natural” para conciliar o 

desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, tendo como suporte as 

práticas tradicionais, materiais e imateriais, que constituem o núcleo de valores que 

se busca, efetivamente, preservar como alternativa aos processos instituídos pelo 

“mercado” que tendem a destituir valor às mercadorias potenciando o consumo 

continuado, pela substituição e inovação. 

Ora, o que se torna patente, à medida que se procura concretizar esses 

caminhos, propostas e articulações, é que a noção de patrimônio, e, portanto, a 

noção de conservação, necessita de ser recolocada em outros campos de relações, 

para além daquele que daquele que vincula de forma estrita o “bem” à sua 

materialidade. O espaço possível para a reorganização dessas “outras” relações é o 

“lugar social”, compreendido na perspectiva de Lefebvre, onde as práticas 

socioespaciais cotidianas tendem a qualificar o valor de uso, e, assim, a 

“apropriação”45 da produção humana, da obra, em detrimento do valor de troca que 

a torna em mercadorias, tanto consumíveis como, inevitavelmente, perecíveis. 

                                                           
45 A “apropriação”, ao contrário do seu uso corrente, não se institui como conceito isolado, mas 
integra o binômio, muitas vezes entendido como oposição, dominação/apropriação. A propósito Henri 
Lefebvre reflete: “Em Marx, a apropriação se opõe fortemente à propriedade, mas o conceito não se 
elucida completamente, longe disso. Ele se distingue mal do “próprio” antropológico-filosófico; Marx 
busca ainda o “próprio homem”; para ele, isso não é nem o rir, nem jogo, nem a consciência da 
morte, nem no habitar; é o trabalho (social), com a linguagem, indissolúveis. Além disso, Marx não 
discerne dominação e apropriação. Para Marx, o trabalho e as técnicas, dominando a natureza 
material, apropriam-na deste único fato para as necessidades do homem (social); eles a transformam 
para este uso. A natureza, de inimigo, de mãe ingrata, se transforma em ‘bens’. Somente o estudo 
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São já diversos os olhares e reflexões que perspectivam a superação dos 

dilemas que os conceitos fundadores do patrimônio geraram no confronto com a sua 

“atualização” em face dos desafios colocados, senão pela sua “apropriação”, pelo 

menos pela sua instrumentalização por programas e políticas. 

Podemos, nessas revisões de olhar sobre o patrimônio, identificar abordagens 

metodológicas e debates conceituais que tentam explorar seus limites 

compreensivos e suas contradições, e outras iniciativas orientadas ao desenho e 

desempenho de ações programáticas. Henri Lefebvre, a propósito do reducionismo 

inerente à formulação dos “espaços de representação”, expressou: 

Os espaços de representação, vividos mais que concebidos, não 
obedecem jamais à coesão. Impregnados de imaginário e de 
simbolismo, eles têm por origem a história, de um povo e de cada 
indivíduo pertencente a esse povo. Etnólogos, antropólogos e 
psicanalistas estudam, conscientes ou não, esses espaços de 
representação, frequentemente esquecendo de confrontá-los com as 
representações do espaço que coexistem, conciliando-se ou neles 
interferindo, negligenciando ainda mais a prática espacial. Por outro 
lado, esses especialistas não têm dificuldade em discernir os 
aspectos dos espaços de representação que lhes interessam: 
infância, memórias, sonhos, imagens e símbolos uterinos (ninhos, 
corredores, labirintos). O espaço de representação está vivo: ele fala. 
Tem um núcleo ou centro afetivo: o Ego, a cama, o quarto, a moradia 
ou a casa; ou: a praça, a igreja, o cemitério. Ele contém os lugares 

                                                                                                                                                                                     
crítico do espaço permite elucidar o conceito. De um espaço natural modificado para servir as 
necessidades e as possibilidades de um grupo, pode-se dizer que este grupo dele se apropria. A 
possessão (propriedade) não é senão condição e, o mais frequente, um desvio desta atividade 
‘apropriativa’ que atinge o seu auge na obra de arte. Um espaço apropriado assemelha-se a uma 
obra de arte sem que dela seja o simulacro. Frequentemente, trata-se de uma construção, 
monumento ou edifício. Nem sempre: um sítio, uma praça, uma rua podem se dizer ‘apropriadas’. 
Tais espaços abundam, ainda que não seja sempre fácil dizer em quê e como, por quem e para 
quem, eles foram apropriados. As casas camponesas e os vilarejos falam e contam como um relato 
murmurado e um pouco confuso, a vida dos que os construíram e os habitaram. Tanto eles carregam 
a marca. Um iglu, uma palhoça, uma casa japonesa, têm tantas qualidades expressivas quanto uma 
casa normanda ou provençal. O espaço do habitar abrange o de um grupo (de uma família 
geralmente grande) e o de uma comunidade (fracionada em castas e classes, que tendem a quebrá-
la). O espaço privado se distingue do espaço público, sem dissociação. No caso mais feliz, o espaço 
externo, o da comunidade, é dominado, e o espaço interno, o da vida familiar, apropriado. O que 
permanece exemplar de uma prática espacial ainda imediata, mas concretamente próxima da obra de 
arte. O que explica o charme, o encantamento, que despertam ainda essas residências. A 
apropriação não se acaba em função de um grupo imóvel: família, vilarejo, cidade. O tempo aí se 
inclui e a apropriação não pode se compreender sem os tempos, os ritmos de vida. O dominado e o 
apropriado podem ir juntos. Eles deveriam; mas história (a da acumulação) é também a história de 
sua separação, de sua contradição. O dominante o conduz. Inicialmente houve apropriação sem 
dominação: a choupana, o iglu, a casa de camponeses, etc. A dominação aumenta com o papel das 
forças armadas, da guerra, do Estado e do poder político. A oposição ‘dominado-apropriado’ não se 
limita ao discurso; não se trata de uma simples oposição significativa. Ela dá origem a uma 
contradição, a um movimento conflitual, que se desenvolve até á vitória opressiva de um dos termos: 
a dominação até à redução extrema do outro termo: a apropriação. Sem que esta última possa 
desaparecer. Ao contrário: a prática e a teoria proclamam sua importância, reclamando a restituição.” 
(LEFEBVRE, 1991:165-166) 
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da paixão e da ação, os das situações vividas, portanto implica 
imediatamente o tempo. Por conseguinte, pode ser qualificado de 
diversas formas: pode ser direcional, situacional ou relacional, 
porque é essencialmente qualitativo, fluído e dinâmico. Se a distinção 
for generalizada, ela exigirá a reconsideração da história. Conviria 
não apenas estudar a história do espaço, mas também a história das 
representações, assim como a das relações entre elas – como o 
outro, com a prática, com a ideologia. Tal história comportaria não só 
a gênese desses espaços, mas, essencialmente, suas conexões, 
distorções, deslocamentos, interferências e suas ligações com a 
prática espacial das sociedades, em particular com os modos de 
produção. Podemos acreditar que as representações do espaço 
tenham um impacto prático, que elas se inserem, modificando-as, 
nas texturas espaciais, informadas por conhecimentos e ideologias 
eficazes. As representações do espaço teriam, assim, papel 
substancial e influência específica, na produção do espaço. A sua 
intervenção ocorre por meio da construção – por meio da arquitetura 
não como a edificação de uma estrutura particular, palácio, ou 
monumento, mas sim como um projeto incorporado em um contexto 
espacial e em uma textura, que exigem “representações” que não se 
perdem nos reinos do simbólico e do imaginário. Em contrapartida, 
os únicos produtos dos espaços de representação são obras 
simbólicas. Estas são frequentemente únicas, por vezes 
determinando tendência “estética”, esgotando-se ao fim de certo 
tempo depois de ter suscitado uma série de manifestações e 
incursões no imaginário. (LEFEBVRE, 1991:41-42) 

 

É a noção de “apropriação”, e o que ela implica de concretude, de experiência 

e vivência, mas, também de realização permanente, que determina a condição de 

sucesso, ou de sustentabilidade, do patrimônio, implicando, assim, na reorganização 

da estrutura dos valores, e sua continuada atualização, que sustentam o 

reconhecimento dos bens culturais. O patrimônio tende, nessa perspectiva, a 

abandonar a “excepcionalidade” ou a “vinculação a fatos memoráveis da história”, 

para abarcar, de uma só vez, o processo histórico, como totalidade, expresso nas 

relações socioespaciais da produção humana. 

A ideia de sustentabilidade associada ao patrimônio deixa de ser formulada a 

partir de uma teia de argumentos autorreferenciados, que tendem ao desenho de 

programas pontuais, agendas esporádicas e fragmentadas, para entendê-la como 

direito de cidadania, e não apenas como incorporação de valores externos às 

representações e vivências dos sujeitos. Assim, as práticas patrimoniais acontecem 

onde existirem práticas sociais vinculadas a um território concreto, onde existir a 

“obra” que determina a permanência de relações dotadas de sentido, e a 

persistência de ações que perpetuem a produção de representações que não 
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apenas carregam o passado, mas geram imaginários de simbolismo para o futuro. O 

problema da sustentabilidade da “conservação” deixa de estar ligado à autenticidade 

material; os objetos, nessa acepção, já não são o problema, mas sim a 

sustentabilidade da política, que para além da sua universalidade de alcance, tem de 

desconstruir a ideia de um patrimônio pontual, temático, para se estender ao 

território como lugar das práticas sociais. 

A “apropriação” do patrimônio aproxima-se, na sua reivindicada amplitude, ou 

democratização, da noção de “bem comum”, e, portanto, da de direito difuso que a 

todos diz respeito, sendo transversal às manifestações de cidadania. Esta, por sua 

vez, encontra naquele patrimônio os insumos substanciais que deslocam a sua 

representação abstrata para um processo, o processo histórico, recheados de 

representações simbólicas e afetivas, de fatos e materialidades, que lhe dão 

consistência e perenidade. A cidadania, qualificada por via do patrimônio, não se 

restringe à fugacidade de alguns momentos de realização, mas é sustentada pela 

obra que vem do passado, e que no presente pode acolher novas contribuições, 

fortalecendo a sua representatividade. 

Nestor Garcia Canclini, analisando essas possibilidades de revisão do olhar 

sobre a participação do patrimônio, expressou: 

[...] a política cultural e de pesquisa relacionada ao patrimônio não 
tem que reduzir sua tarefa ao resgate dos objetos “autênticos” de 
uma sociedade. Parece que devem importar-nos mais os processos 
que os objetos, e não sua capacidade de permanecer “puros”, iguais 
a si mesmos, mas por sua representatividade sociocultural. Nessa 
perspectiva, a investigação, a restauração e a difusão do patrimônio 
não teriam por finalidade central almejar a autenticidade ou 
restabelecê-la, mas reconstruir a verossimilhança histórica e 
estabelecer bases comuns para uma reelaboração de acordo com as 
necessidades do presente. Em quase toda a literatura sobre o 
patrimônio é necessário ainda efetuar essa operação de ruptura com 
o realismo ingênuo que a epistemologia realizou há tempos. Assim 
como o conhecimento científico não pode refletir a vida, tampouco a 
restauração, nem a museografia, nem a difusão mais contextualizada 
e didática conseguirão abolir a distância entre a realidade e a 
representação. Toda a operação científica ou pedagógica sobre o 
patrimônio é uma metalinguagem, não faz com que as coisas falem, 
mas fala delas e sobre elas. O museu e qualquer política patrimonial 
tratam os objetos, os edifícios e os costumes de tal modo que, mais 
que exibi-los, tornam inteligíveis as relações entre eles, propõem 
hipóteses sobre o que significam para nós que hoje os vemos ou 
evocamos. Um patrimônio reformulado levando em conta seus usos 
sociais, não a partir de uma atitude defensiva, de simples resgate, 
mas com visão mais complexa de como a sociedade se apropria de 
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sua história, pode envolver diversos setores. Não tem por que 
reduzir-se a um assunto de especialistas no passado. Interessa aos 
funcionários e profissionais ocupados em construir o presente, aos 
indígenas, camponeses, migrantes e a todos os setores cuja 
identidade costuma ser afetada pelos usos modernos da cultura. À 
medida que o estudo e a promoção do patrimônio assumam os 
conflitos que o acompanham, podem contribuir para consolidar a 
nação, já não como abstrato, mas como o que une e torna coesos – 
em um projeto histórico solidário – os grupos sociais preocupados 
pela forma como habitam o seu espaço. Não seria possível sair do 
estancamento que existe na teoria política latino-americana a 
respeito da nação, do ceticismo a que conduzem os processos 
econômicos e sociais em que o nacional parece dissolver-se, se 
avançássemos nesse tipo de análise de sua configuração simbólica? 
[...] Carecem de novas propostas, pois não conseguem porque 
falham as formas eletivas de sociabilidade e as regras capitalistas do 
mercado nos países periféricos. Unicamente podem oferecer a 
adesão mística a um conjunto de bens religiosos e patrióticos 
arcaizantes, sem relação produtiva com os conflitos 
contemporâneos. Sua escassa persuasão nota-se no recrutamento 
minoritário de adeptos; sua baixa verossimilhança pode ser 
percebida na necessidade de aliar-se ao poder militar ou aos setores 
mais autoritários da direita. Seu risco maior: esquecer tudo o que as 
tradições devem à modernidade. Por sua vez, o fracasso do conceito 
liberal de nação não se deve a uma rejeição da modernidade, mas à 
sua promoção abstrata [...] Não pode haver porvir para o nosso 
passado enquanto oscilamos entre os fundamentalismos que reagem 
frente à modernidade conquistada e os modernismos abstratos que 
resistem a problematizar nossa “deficiente” capacidade de sermos 
modernos. Para sair deste western, nesse pêndulo maníaco, não 
basta ocupar-se de como as tradições se reproduzem e se 
transformam. A contribuição pós-moderna é útil para escapar desse 
impasse na medida em que revela o caráter construído e teatralizado 
de toda a tradição, inclusive a da modernidade: refuta a origem das 
tradições e a originalidade das inovações. Ao mesmo tempo, oferece 
a ocasião para repensar o moderno como um projeto relativo, 
duvidoso, não antagônico às tradições nem destinado a superá-las 
por alguma lei evolucionista inverificável. Serve, em suma, para nos 
incumbirmos ao mesmo tempo do itinerário impuro das tradições e 
da realização desarticulada, heterodoxa, de nossa modernidade. 
(CANCLINI, 2002:202-204) 

 

Muitas das reflexões e discursos recentes – referimo-nos dos anos de 1980 

até à atualidade – expressam a “angústia” de que a questão do patrimônio “não deu 

certo”, considerando as expectativas geradas a partir dos debates que se refletiram 

na Carta de Atenas de 1933. O que não foi sendo incorporado nas sucessivas 

adequações conceituais e programáticas do patrimônio, foi a necessária revisão de 

seus pressupostos, atendendo à mudança de perspectiva introduzida pelos 

modernistas, e ao inevitável alargamento do seu campo de atuação, à medida que 
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as teorias culturais sedimentavam um espaço próprio de atuação e de apropriação 

social. 

Entendemos que existe contradição, ainda incontornável, nos pressupostos 

frequentemente colocados para a “evolução” do patrimônio, ou da política de 

patrimônio, desde as primeiras cartas patrimoniais na década de 1930: por um lado, 

nos órgãos nacionais de patrimônio, que se encontram arraigados de modo formal e 

burocrático às “recomendações” internacionais, a seu corpo ideológico e à sua 

estrutura de especialistas, são herdeiros de um olhar, que já se converteu em 

“tradição”, orientado ao reconhecimento de valor cultural por critérios de 

excepcionalidade, histórica, simbólica, ou de virtuosismo estético ou estilístico, que, 

apesar de sucessivas atualizações, em função da ampliação dos temas – paisagem 

natural, paisagem urbana, arquitetura moderna, entre outros –, não abandonou 

critérios de seleção orientados à “coisa”, ainda que incorpore de modo acessório 

componentes de uso e representatividade social. Por outro lado, o patrimônio a que 

muitos pensadores se referiam, sendo constituído também por objetos, não eram 

entendidos como lista de bens representativos do passado, mas os remanescentes 

produzidos em diferentes épocas que configuram o processo de formação das 

estruturas socioespaciais do presente, cuja preservação, reutilização e 

resignificação simbólica é compreendida no âmbito das dinâmicas de transformação 

próprias da “reflexibilidade institucional” da modernidade, identificada, por exemplo, 

por Anthony Giddens (2002) 

Não se trata, portanto, de uma incompatibilidade estrutural, mas de 

ambiguidade política. A Convenção do Patrimônio Mundial46, as suas diretrizes 

técnicas especializadas, os critérios de valoração e seleção, e, sobretudo, os 

“personagens” que compõem os seus fóruns políticos e técnicos, não representam 

as práticas, os desafios, e até as estratégias que, frequentemente, as instituições 

nacionais operam no território. Entretanto, marcando a contradição e gerando 

impasses, as políticas instaladas, como emanações dos “estados-parte” da 

organização internacional, replicam, ainda que de forma hesitante e descontinuada, 

a teia de critérios e procedimentos pactuados. 

                                                           
46 A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, também conhecida como 
Recomendação de Paris, é um compromisso internacional criado na décima sétima sessão da 
Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), reunida em Paris de 17 de outubro a 21 de novembro de 1972. 
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Antônio Augusto Arantes defendia no Fórum Internacional de Patrimônio, 

1998, que a possibilidade de viabilizar uma política de patrimônio passava pela 

“mediação” entre formulações genéricas e as práticas cotidianas, requerendo-se, 

para o efeito, um ajustamento das “escalas” na leitura dos valores e dos contextos 

de modo a formar espaços onde distintos olhares estabelecessem estratégias 

comuns. Para tanto, Arantes apresentou três noções que importaria incorporar 

nessa mediação: 

1.Compatibilidade entre, por um lado, o atendimento às 
necessidades básicas e as exigências contemporâneas da vida 
humana e da economia, e, por outro, o volume de recursos 
disponíveis: este é um princípio que preconiza a ideia de harmonia 
no presente; 2. O atendimento das necessidades atuais deve 
contemplar a conservação, e, na medida do possível, a ampliação 
dos recursos a serem utilizados pelas gerações futuras: esta é uma 
visão e um compromisso a longo prazo; 3. A integração entre 
conservação e planejamento urbano, partindo do reconhecimento da 
singularidade das áreas preservadas no contexto mais amplo da 
cidade. Há nessas noções dois pressupostos básicos de natureza 
técnica e política que se aliam a um princípio fundamental. De um 
lado, propõe-se que a construção dos lugares de memória se torne 
um processo mais reflexivo, ou seja, privilegiam-se escolhas 
pautadas numa racionalidade que avalia custos e benefícios 
(materiais e simbólicos) a curto, médio e longo prazo. De outro, 
consagra-se uma concepção sistêmica da vida e do processo 
cultural, ancorando as decisões patrimoniais não no âmbito exclusivo 
do Estado, mas integrando-as às negociações que têm lugar na 
dinâmica social e no mercado, midiatizadas pela cultura política das 
populações envolvidas. Nesta esfera, o papel ideal do Estado seria o 
de mediador, o árbitro e o guardião, e não de vanguarda, como 
ocorreu nos primórdios da ação preservacionista em vários países, 
inclusive no Brasil. (ARANTES, 1999:122-123) 

 

Esse espaço de “conciliação” não é mais que o “interesse comum”, ou o 

“direito difuso”, considerando tanto a distinção de interesses como o seu potencial 

conflito. A questão que se coloca, então, é como reunir os agentes em torno do 

interesse comum? O que nos poderia levar a perguntar se existem, de fato, 

interesses antagônicos no patrimônio, ou se, hipoteticamente, o patrimônio não é, 

ele mesmo, o interesse comum? 

Aparentemente simplistas, as questões encontram eco, por exemplo, na 

resistência dos habitantes dos centros históricos à preservação dos edifícios do 

passado no qual eles habitam ou exploram suas atividades produtivas e comerciais. 

Alguns diriam, ainda, que o patrimônio é um obstáculo ao “desenvolvimento” e às 



173 
 

iniciativas do capitalismo urbano e imobiliário. Outros, de forma mais elaborada, 

diriam que tudo isso acontece pela ausência de ações educativas, de 

conscientização, ou de convencimento, das populações. 

O que leva, ainda, a completar as indagações: por que será que a 

comunidade que reside nesses bens não identifica e associa o patrimônio com esse 

interesse comum? Apesar de os indivíduos se interessarem, ou sentirem 

curiosidade, pelos objetos mostrados nos museus, nas lojas e feiras de antiquários, 

de guardarem zelosamente os objetos herdados de seus antepassados, e de 

ficarem fascinados pelas histórias e práticas ancestrais. 

Aquela, aparente, duplicidade de reações, ou de “sentimentos”, em face de 

“patrimônios” relativos a objetos ou “escalas” distintos, entendemos situar-se no 

contexto de diversos universos de vivências sociais – individuais e coletivas. Se, por 

um lado, a apropriação, a resignificação e o imaginário em torno dos pequenos 

objetos, tradições e saberes, e mesmo do patrimônio musealizado, pode ser 

arbitrada e ajustada pelos indivíduos em função de vontades ou envolvimentos 

momentâneos, e em permanente atualização de valores – de usos, simbólicos, 

estéticos e afetivos –, por outro lado, os mesmos indivíduos não possuem a mesma 

possibilidade de interferência e domínio sobre os “objetos” da cidade – as ruas, as 

praças e os seus próprios edifícios. 

Se existe alguma liberdade na fruição, no significado e no afeto que os 

indivíduos dedicam aos “pequenos” objetos patrimonializados, mesmo que aqueles 

carreguem uma imputação de valor segundo representações que poderão não ser 

comuns nem amplamente conhecidos, na cidade a “conservação” reconfigura as 

fronteiras simbólicas, o sentido do uso e da produção, e, inclusive, a ideia de 

“propriedade” que indivíduos e grupos constroem historicamente e cotidianamente. 

A ordem socioespacial do urbano é afetada pelo patrimônio, entendido ainda 

como conservação, na medida em que incorpora regras, e pressupõe práticas e 

vivências, que interferem, e não necessariamente coincidem, com aquelas 

sedimentadas pelas comunidades instaladas. Não se trata apenas de um problema 

de divergência de entendimento, ou olhar, compartilhado por todos os habitantes da 

cidade. Aquele patrimônio, da conservação, dos monumentos, é reconhecido e 

admirado por aqueles que não “vivem” nele, por aqueles que não mantêm com 

aqueles bens uma relação de uso cotidiano que condiciona seu modo de vida. 
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Paradoxalmente, são os proprietários e os usuários habituais dos bens 

patrimonializados quem, frequentemente, expressa veementemente reações de 

recusa, de negação, não se vendo representados por aqueles edifícios onde moram, 

ou pelas ruas e praças que constituem o centro histórico das cidades. Admitimos, 

todavia de modo especulativo, que os mesmos indivíduos nutrem admiração pelos 

centros históricos e pelas “coisas” antigas de outras cidades. 

O patrimônio cultural ao mesmo tempo em que, supostamente, agrega 

indivíduos e grupos sociais em torno de valores, entendidos como comuns, ou pelo 

menos representativos das entidades coletivamente reconhecidas, segrega, ainda 

que de forma não assumida, os seus “detentores” dos restantes cidadãos que 

apenas o fruem de modo contemplativo. Enquanto os habitantes da “restante” 

cidade, os cidadãos do país, e os forasteiros, são convidados ao reconhecimento de 

valor do centro histórico, os seus usuários permanentes não são habitualmente 

convocados a participar na gestão do que é “seu”. Ao mesmo tempo, estes 

habitantes, quando não são removidos porque suas atividades são consideradas 

perniciosas à “conservação”, são confrontados com imposições regulamentares de 

intervenção e manutenção, regras de uso e modos de vida, distintos dos outros 

habitantes da cidade, restringindo-lhes a possibilidade de participar nas 

representações sociais configuradas pelo grupo social de pertencimento. 

O apelo a um “novo olhar” sobre, e a parir, do patrimônio, não é mais que a 

constatação dos limites conceituais e políticos da “conservação” formulados nos 

termos das convenções internacionais e que se capilariza nas práticas nacionais 

institucionalizadas. O que se torna relevante nessa busca por novas posturas, é o 

deslocamento do foco do patrimônio dos objetos para a cidade e para o território – 

aqui entendidos como campos mais amplos e ambiciosos de realização das práticas 

socioespaciais –, da representatividade histórica e artística para a obra humana, 

compreendida no universo da produção e da criação como expressões do processo 

de satisfação das necessidades materiais e espirituais concretas. 

O patrimônio tende, nos novos registros discursivos, a ser definido como 

construção social, devendo, então, ser considerado no âmbito das práticas sociais 

que o determinam e lhe conferem sentido e legitimidade. 

Em que esse aparente novo olhar difere de anteriores abordagens, noções e 

práticas? 
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Cabe referir que a ideia de “conservação” e, portanto, de “permanência”, não 

foi afastada dos pressupostos básicos do patrimônio; o que implica na resiliência de 

um núcleo de requisitos que são dados, e não construídos nem mediados, geridos 

por um grupo de agentes – o Estado e os especialistas – que, em qualquer 

circunstância, ainda validam os valores e selecionam os objetos. 

Dir-se-ia, por hipótese, que a seleção dos bens culturais a serem preservados 

poderia ser estabelecida a partir da negociação entre o poder público e os grupos 

sociais, mediando interesses, alcançando-se patamares de legitimação dos valores 

e sentidos atribuídos pelas práticas cotidianas, ou seja, pela cultura, ao mesmo 

tempo em que acarreta na incorporação de valores resultantes da negociação por 

partes dos agentes sociais, tidos individual e coletivamente. Nessa perspectiva, 

deixaria de ter sentido fixar de forma prévia os critérios de seleção, quadros 

referenciais de valores, e, até em último caso, “conservar” como fim último do 

patrimônio, uma vez que a negociação tenderia a estabelecer-se de forma 

permanente e deliberando de modo concertado sobre o sentido da preservação dos 

bens herdados do passado. 

Se esse é, ainda, um quadro especulativo, certo é que os desafios 

enfrentados cotidianamente pelos órgãos de patrimônio passam pela constatação de 

que os bens culturais, patrimonializados ou não, são utilizados e interpretados pelos 

sujeitos de forma diversa, e frequentemente desajustada do cenário de valoração 

originalmente concebido. Nestas circunstâncias, apesar da dinâmica social potenciar 

o uso e a “apropriação” dos “objetos”, cabe questionar se os mesmo estão a ser 

“conservados” ou “transformados”, ou se permanecem, enfim, como patrimônio 

histórico daquela sociedade? 

Certamente que nessa hipotética “evolução” nos modos de formular 

patrimônio, a sua extinção como categoria é, ainda, uma impossibilidade; não tanto 

como prática política, mas como campo de referencias onde indivíduos e grupos 

buscam suporte para compreender sua existência, seu “ser-no-mundo”, e 

desenvolver sentidos de pertencimento e de identidade aos lugares e às práticas 

sociais. 

Todavia, é já perceptível alguma atualização conceitual e operativa do 

patrimônio histórico: se no discurso permanece a intenção de preservação dos 

legados do passado para as gerações futuras – termos ainda alinhados coma noção 
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de herança, mas também de sustentabilidade – a revisão das estratégias tende a 

situá-lo como recurso, qualificando o presente, e, por essa via, viabilizar 

possibilidades para o futuro. Esse percurso aproxima-se mais da ideia de processo, 

com dinâmicas de mediação de interesses e construção de sínteses e pactos 

momentâneos, ainda que orientados a um fim, do que de mera continuidade, ou 

linearidade de eventos e procedimentos, onde os objetos e as “tradições” passam 

entre gerações limitando-se estas, mais do que a mantê-los vivos, a não deixá-los 

morrer, ou a caírem vencidos, enfim, pelo tempo. Ao mesmo tempo, essa 

abordagem ao patrimônio torna-se mais próxima e coerente com o sentido da 

“produção” e da “obra”, que se instituem no acúmulo de experiências, somando e 

subtraindo artefatos, costumes e significados, a cada momento, em função das 

necessidades materiais concretas, e marcando-as com valores no âmbito das 

representações sociais e do imaginário coletivo de cada tempo histórico. 

Ainda associada à ideia de patrimônio histórico como processo, tem sido 

colocada a questão da “reutilização” como fator decisivo para assegurar a 

sustentabilidade. Não se trata de reiteração do princípio de que a “conservação” 

deve ser assegurada pelo uso – funcional e social – mas de entender que o 

patrimônio é um recurso material e social disponível, que deve ser aproveitado, e 

continuamente reaproveitado, como alternativa ao novo, com a vantagem de 

incorporar “qualidades” – funcionais, estéticas, simbólicas e de representação – que 

revertem na qualificação dos lugares e dos indivíduos, e, portanto, de suas 

identidades. 

O patrimônio histórico como recurso, considerado que sob determinada 

estratégica ele economiza também outros recursos, torna-se decisivo para compor 

mecanismos de competitividade urbana: viver ou trabalhar nos centros históricos, 

potenciar o turismo e o comércio, fomentar atividades singulares vinculadas ao 

caráter dos lugares, qualificar serviços, polarizar as atividades sociais coletivas. Se a 

noção de recurso é mais apreensível pelo viés da “materialidade” do patrimônio – 

edifícios, ruas, praças, jardins, obras de arte –, não é menos aplicável ao “imaterial”, 

onde ofícios, saberes e lugares de memória, por exemplo, constituem recursos não 

desprezíveis que trazem para a contemporaneidade modos de fazer e pensar que, 

por si só, implicam em práticas experimentadas de uso eficiente de recursos, e no 

contínuo acúmulo de conhecimentos. 
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No entanto, naquela abordagem, já estamos longe de um simples ritual de 

passagem do passado para o futuro, onde se procurava a mínima interferência no 

presente, no sentido de assegurar a autenticidade do bem cultural. Propõe-se agora, 

antes de mais, agir de forma inequívoca sobre o presente, valorizando os atributos 

dos remanescentes do passado e colocando-os como recursos disponíveis para a 

satisfação das necessidades atuais; e, nessa perspectiva, acautelando a sua 

habilitação para o futuro. A “apropriação” torna-se, assim, uma prática efetiva e não 

uma noção abstrata que compunha uma oposição com a “resistência” ou a “recusa”; 

o patrimônio histórico tende a instalar-se no cotidiano das atividades socioespaciais. 

A ideia de patrimônio histórico como processo aponta, também, para um 

conjunto de instrumentos operativos que tendem a estruturar-se de forma diversa 

daqueles que formaram o seu suporte técnico especializado. Se a “restauração” é 

uma operação incontornável na preservação dos bens artísticos, acervos e 

coleções, onde a reutilização não se coloca na sua materialidade estrita, mas na 

reutilização simbólica e de sentidos, quando nos referimos às edificações, e a outras 

produções mais sociais e menos autorais – como os saberes e os modos de fazer 

tradicionais –, o seu uso como recurso implica em atualizações e adequações para 

satisfação de demandas e necessidades concretas em tempos determinados. Daí 

que outros termos se apresentem disponíveis aos diversos discursos: “reabilitação”, 

“requalificação” e “revitalização”, entre outros, tendem a expressar a ideia, tanto de 

resgate de alguma condição anterior, como de ajustamento de algumas qualidades 

ou características a novas condições, expressando inequivocamente uma 

proposição que deixará uma marca distinta. Ou seja, a nova condição do bem 

cultural já não será idêntica à que lhe precedeu. 

Em certo sentido, o abandono da “restauração”, ou, pelo menos, certo pudor 

na sua ampla utilização discursiva, estabelece a “saída” da passividade; pois esta 

negava a resignificação com base na adequação aos usos e práticas e sociais, que 

implicam, invariavelmente, em alguma transformação, ainda que estivesse aberta à 

resignificação simbólica, sobre cujo processo, certamente, não possui qualquer tipo 

de domínio permanente. Os instrumentos normativos e restritivos do uso e 

intervenção, em nome da autenticidade e da “permanência”, limitavam o acesso 

social ao bem, afastando deste os agentes sociais que poderiam reconhecê-lo como 

recurso para satisfação das suas necessidades concretas. 
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Entretanto, a “reabilitação”47 – e usaremos apenas este termo – como saída 

alternativa à “restauração”, disponibiliza um quadro operativo ativo, que não se 

circunscreve a corrigir e a adiar os efeitos do tempo sobre os bens, mas interfere 

nestes alterando a relação espaço/tempo. Ou seja, não os devolve a uma condição, 

mas habilita-os a novas condições. Ao mesmo tempo, traz o patrimônio para a 

narrativa do urbano, dotando este de sentido histórico na sua própria produção e 

dinâmica de transformação na medida em permite religar tempos e espaços, bem 

como sujeitos, espaços e artefatos dentro de uma lógica compreensível. A 

denominada “reabilitação urbana”, muitas vezes ambígua na sua efetiva 

intencionalidade quanto à reutilização das referências urbanas, encontra nos bens 

culturais patrimonializados o lugar, não apenas simbólico, mas a possibilidade de 

                                                           
47 Luz Valente Pereira, a propósito, reflete: “O que distingue a reabilitação dos outros tipos de 
intervenção urbana? A diferença essencial reside nas intenções que explicita. Essas intenções 
remetem para preocupações que são consequência e põem em causa os processos sociais, os 
espaços e os conceitos e valores que fizeram a cidade que hoje temos. Consultando o dicionário 
lemos que reabilitação quer dizer ‘recuperação do bom e antigo conceito anteriormente perdido, 
estabelecer o crédito e conceito anteriores por uma acção de justiça, restituir à estima pública, 
restabelecer no estado anterior o que deixara de estar’. [Dicionário de Língua Portuguesa, 
coordenação de José Pedro Machado, 1968] Realizar uma operação de reabilitação pressupõe, 
consequentemente, e se não nos enganamos na denominação, que se vai procurar, ao intervir, 
proceder de modo a reaver o bom e antigo conceito de cidade perdido, reaver o crédito de que a 
cidade dispunha, restituir a cidade à estima pública, e restabelecê-la no estado anterior e que deixara 
de estar. Podemos tirar as seguintes ilações:  
- É essencialmente a nível dos conceitos e dos valores urbanos que a reabilitação aposta. Procuram-
se práticas urbanas que encontrem conceitos e valores ‘actuais’ (...) capazes de dar expressão para 
que a cidade ‘volte a ser estimada’ – o problema da reabilitação é prioritariamente um problema 
social, de modo e qualidade de vida;  
- A procura do ‘bom e antigo conceito’, de ‘restabelecer a cidade no estado anterior’ corresponde a 
uma idéia de progresso, e não de retrocesso [...] baseado na aprendizagem de nossas raízes, 
experiência cimentada do urbano, na descoberta do que nos falta para construirmos a nossa 
modernidade, na descoberta do ‘mistério’ de certas amostras da cidade ‘antiga’ e no entanto muito 
mais ‘modernas’, no enigma da sua capacidade de sobrevivência e de guardar a nossa estima, no 
testemunho que dá a modelos de cidade que resistem a sucessivos desenvolvimentos, vivos, 
habitados, funcionais e conservando o bom conceito; a reabilitação urbana diz respeito a toda a 
cidade, através dela o que está em causa não é o centro histórico ou as diferentes áreas que 
mantiveram um património / testemunho de sucessivas épocas e antigas épocas e modos de resolvê-
la, mas saber como proceder para restituí-la, em conjunto, à estima pública, para reaver um bom 
conceito de habitat [...] Podemos concluir que o que está em causa na reabilitação não é apenas, 
nem principalmente, os centros históricos, mas a cidade como meio actual de vida. Curiosamente, as 
áreas que primeiramente são objecto de reabilitação são aquelas que ‘conservam os predicados que 
procuramos’ que, segundo a nossa interpretação, são as únicas ‘habilitadas’. Não estamos, no 
entanto, perante um engano colectivo, como a lógica do discurso poderia fazer supor. Pelo contrário, 
a prioridade dada aos centros históricos explica-se porque se ‘conservam’ ameaçados de ruína e de 
destruição e sentimos a necessidade de os não deixar desaparecer porque precisamos deles para 
reaprender a cidade; para sermos capazes de a compreender, de lidar com ela em todas as suas 
dimensões, ‘ao vivo’; de ensaiar práticas que não só reiniciem o diálogo com o existente mas se 
apóiem num tecido que nos ensine, nos estimule, nos ajude a encontrar respostas ao problema de 
fundo da cidade actual – a falta de qualidade do viver público – um problema que os centros 
históricos não têm, exactamente nos aspectos que actualmente nos preocupam [...]”. (PEREIRA, 
1986:3-5) 
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realimentar as experiências socioespaciais identificáveis nos remanescentes do 

passado, abrindo assim campo para a entrada de novos agentes no processo. De 

modo complementar, a intervenção sobre o próprio patrimônio, reabilitando-o, 

reintroduz os indivíduos e os grupos sociais no processo histórico permitindo-lhes 

operar diretamente sobre a memória, redefinindo ou afirmando a sua identidade, por 

forma a assinalá-las para o futuro. 

Podemos constatar, por exemplo, nas Bases para una Carta sobre Patrimonio 

y Desarrollo en Andalucía, os indícios que permitem identificar uma nova 

conceituação de patrimônio histórico: 

1. O patrimônio dos andaluzes é o conjunto de elementos naturais ou 
culturais, materiais ou imateriais, herdados de seus antepassados o 
criados no presente, no qual os andaluzes reconhecem seus sinais 
de identidade, e que tem de ser transmitido as próximas gerações 
acrescentado e melhorado; 2. O patrimônio dos andaluzes é um 
recurso útil e proveitoso, e isto com múltiplos matizes. De um lado, 
trata-se de um recurso social y cultural que contribui para a 
consolidação da identidade local pela sua potencialidade educativa, 
formadora e científica, e pela sua capacidade de fomentar a 
participação cidadã, a coesão social e a criação cultural. De outro 
lado, é um recurso econômico que integrado em planos e programas 
de desenvolvimento, oferece efeitos positivos na geração de 
emprego e riqueza, e cuja incidência se aprecia tanto no âmbito do 
local como no crescimento econômico geral; 3. O patrimônio como 
recurso para o desenvolvimento deve ser entendido como um serviço 
que é necessário gerir para o cidadão. Há que criar instrumentos – 
públicos, privados ou mistos –, adequados para a gestão do 
patrimônio como serviço, e formar profissionais capazes de 
desenvolver estratégias baseadas no planejamento e dirigidas a 
fazer uma política de patrimônio mais eficaz com os recursos 
disponíveis, que reduza custos e otimize benefícios; 4. O patrimônio 
mais valioso é sempre o mais próximo. É necessária uma 
aproximação ao patrimônio desde a envolvente próxima ao cidadão, 
sua cidade, sua comunidade, sua comarca. Também, a gestão deve 
partir de propostas locais. È neste sentido que tem um valor especial 
a necessidade de entender o patrimônio no seu contexto social e 
territorial; 5. Todo o anterior não tem sentido sem um conhecimento 
adequado do patrimônio. O patrimônio ignorado ou desconhecido és 
um patrimônio subvalorizado e desaproveitado. Desenvolver técnicas 
de trabalho e interpretação para o conhecimento adequado dos 
recursos do patrimônio; elaborando inventários exaustivos, revisando 
os conceitos aplicados e os métodos de recolha e tratamento da 
informação. Por sua vez, conhecimento de patrimônio significa 
assegurar o acesso e fruição do patrimônio a dos os cidadãos. 
(IAPH, 1996:46) 

 

Não podemos, efetivamente, deduzir daquele registro uma revisão conceitual 

inovadora, mas a recolocação estratégica e operativa que, por um lado, atualiza os 
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olhares e o entendimento sobre o que constitui o campo de contribuição e atuação 

do patrimônio, em função de mudanças na relação entre o poder público e a 

sociedade civil, e, por outro lado, amplia ao patrimônio os instrumentos de 

planejamento e gestão relacionados ao desenvolvimento e coesão social, que faz 

com que o patrimônio não só se aproxime da agenda política, como das questões 

cotidianas dos cidadãos. 

Relevante nos parece, entretanto, a mudança na definição das condicionantes 

para a determinação do que é patrimônio; o objeto e suas imanentes características 

e representatividade abstrata deixam de ser o foco, para assumirem os sujeitos, por 

meio das suas práticas cotidianas, significação e valorização, a atribuição de sentido 

e a efetiva qualificação dos objetos, então, patrimonializados. 

Aquele deslocamento do passado, imaginado e recriado nas narrativas, para 

o presente vivido, permite criar e consolidar os laços de identidade do grupo social 

focalizados no lugar concreto e em um território determinado, transformando a 

veneração a uma história e simbologia, não amplamente compreendidas e 

representadas por objetos, saberes e manifestações, em insumos que sustentam as 

vivências e o sentido de pertencimento ao coletivo social e político. O patrimônio 

adquire, nessa perspectiva, a qualidade de representação do real, diferenciando-se 

das atividades culturais espontâneas e transitórias; destacando-se perante o grupo, 

e pelo grupo, como construção social intencional, tanto como resgate do passado, 

como qualificação e produção do presente, ampliando, assim, o legado para o 

futuro. 

A singularidade, ou excepcionalidade, continua, nessa conjuntura, a 

diferenciar o patrimônio; mas este deixa de ser unicamente nomeado a partir do 

julgamento e valorização dos especialistas e do Estado, encontrando a sua efetiva 

distinção na intencionalidade atribuída pelos sujeitos no uso do “recurso”, 

considerando o uso social ou o serviço que aquele presta ao coletivo, permitindo que 

este encontre no patrimônio uma referência para as suas práticas, sua produção, 

sua criação. 

O viés da “atualização” do patrimônio, frequentemente associado à ideia de 

“desenvolvimento”, traz implícita, também, o ajustamento das políticas e das 

estratégias de gestão dos recursos: o “local” e o “regional”, nessa mudança, ganham 

o espaço político, mas também simbólico e de representatividade social, antes 
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ocupado pelo “nacional”, ou pela nação. Torna-se, nesse sentido, mais problemático 

conceber tanto a agenda política, quanto o desenvolvimento, deslocados dessa 

aproximação aos contextos dos lugares, não apenas por mero modismo, mas pela 

necessária compreensão da diversidade de recursos disponíveis, de apetências e 

competências dos agentes sociais para geri-los e potenciar, e que determinam, 

enfim, planos, programas e ações diferenciados. 

Parece-nos, assim, mais compreensível falar de patrimônio histórico 

suportado pelas experiências que ocorrem no campo simbólico e das 

representações sociais amplamente reconhecidas pelo grupo social, aos quais 

aderem de forma qualificada, com conhecimento e apropriação dos valores, e neles 

identificam as possibilidades de construção da sua memória e identidade. Em 

contraponto, o “patrimônio nacional” tende a ser um conceito de difícil implantação, 

nos moldes da sua ampla legitimação política; os seus pontos de ancoragem, ou 

seja, os lugares onde ele se reconhece, estão pulverizados por territórios, lugares, 

praticas e sujeitos que não possuem relações permanentes, nem coerentes, não 

permitindo uma interpretação disseminada e homogênea. Assim, o nacional acaba 

por não ultrapassar, mesmo no âmbito da difusão e do conhecimento, os contextos 

locais de ocorrência, permanecendo nos lugares de produção, mas com a 

dificuldade acrescida de serem geridos a partir de critérios e programas gerais. 

Embora se vislumbrem diversos caminhos para a revisão conceitual do 

patrimônio histórico, sobretudo no desenho da política do patrimônio, a sua 

discussão fundada em outras possibilidades de gestão pode ser identificada no 

âmbito das experiências urbanísticas dos anos de 1970 e 1980. Os modelos de 

“reabilitação urbana”, então também denominados de “requalificação urbana” 

traziam como proposta, não apenas a releitura do urbano a partir dos interesses e 

conflitos instalados e da compreensão dinâmica e interdisciplinar dos processos 

socioespaciais, mas a inclusão da “cidade” na cidade, em face da fragmentação e da 

segregação que esta registrava. O patrimônio, que se associa, então, aos centros 

urbanos, como parte da cidade – precisamente aquela que se encontrava degradada 

e, muitas vezes, abandonada – continha, ainda, o referencial de memória mais 

reconhecido pelos seus habitantes; senão pelo seu uso efetivo, pelo menos como 

narrativa e imaginário coletivo que permanecia na encruzilhada das histórias de vida. 
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Perante a complexa, e muitas vezes desencontrada, relação entre os 
“urbanistas” (autores do “Plano” técnico) e a implementação de uma 
programação coerente das diversas realizações do município (o 
“programa político” sufragado nas eleições), surgem, no discurso do 
planejamento, novos modelos operativos – como os “planos 
setoriais” (ou as “medias setoriais”) -, que, na prática, se possam 
constituir como efetiva “política urbana”. Tratava-se de uma 
proposição (mais do que uma denominação) que começava a 
associar-se a uma mudança de paradigma sobre o que se entende 
por “poder local”. Ainda que hipotético, no que concerne à sua real 
autonomia (veja-se que os municípios dependiam do financiamento 
majoritário do governo central), o poder local tinha adquirido um 
protagonismo em toda a Europa, assumindo, na mediação social e 
política, uma função atenuadora das reivindicações da “base”, e 
dissipadora das crises de investimento dos programas de “cima”. 
Assim, a “nova política urbana” confundia-se com a “política urbana 
municipal”, onde, hoje pode afirmar-se, um importante consenso se 
formou sobre os objetivos e critérios das políticas de urbanismo e 
ambiente, ainda que, por força das contradições existentes e da 
vontade de compromisso dos eleitos locais, possam encontrar-se 
dissonâncias entre as soluções concretas (aquilo que se vê) e as 
afirmações de princípios (aquilo que se diz ou promete). Num certo 
sentido, a teoria urbanística, expressa na “nova política urbana” e 
nos inerentes modelos operativos, voltou a tentar “salvar” o 
planejamento, introduzindo no “Plano” os conceitos de programação, 
as metodologias de coordenação de intervenção dos diversos 
agentes, as equipas de diagnósticos multidisciplinares; conceitos 
como os de “área de atuação” ou “planejamento por zonas” (diferente 
de zoneamento), “de baixo para cima”, criticando o sentido 
“totalitário” e “harmonizador”, bem como os longos períodos de 
vigência que a lei lhe atribuía. Ou seja, aceitando enfoques mais 
realistas onde o fator tempo e as lógicas associadas às distintas 
atuações dos agentes econômicos e sociais se teriam de representar 
nas soluções delineadas para as tipologias edificatórias e de 
desenho urbano, que quase tinham sido esquecidas no planejamento 
“convencional”. E, por último, o “programa” que deixaria de ser o 
“documento final anexo” para se tornar elemento fundamental da 
estratégia e das formas de atuação, refletindo-se, portanto, nas 
soluções propostas. A “nova política urbana” visava, sobretudo, criar 
uma dinâmica de mudança em favor dos grupos mais afetados pela 
“crise da cidade” e não apenas um “urbanismo físico”, mas todas 
aquelas medidas que poderiam concorrer para a organização da vida 
cotidiana do território, através das estruturas espaciais, naturalmente, 
mas também do acesso a serviços sociais e aos recursos produtivos. 
Em linhas gerais, podem distinguir-se cinco campos de preocupação 
expressos nessas novas abordagens: a) a base física do 
planejamento deixa de ser o centro urbano para aglutinar a totalidade 
do município e, por vezes, as situações de influência com municípios 
adjacentes - tratava-se, então, de atender ao espaço rural (e a outros 
recursos naturais) entendendo-se a totalidade dos mecanismos 
sócio-econômicos que envolvem a totalidade da população; b) 
considerar o espaço urbanizado, e suas infra-estruturas, como uma 
reserva logística e como um capital fixo disponível: esta noção obriga 
a alterar a metodologia de diagnóstico das necessidades e os 
critérios de avaliação econômica das soluções – as previsões de 



183 
 

procura e oferta de habitação, de equipamentos públicos e de infra-
estrutura passam pela plena utilização da estrutura existente, antes 
de se aventar a sua substituição ou subaproveitamento, em favor de 
novas áreas de expansão; c) a abordagem dos setores produtivos 
deixa de ser por meras “manchas”, no desenho do “Plano”, de 
instalação das atividades, segundo critérios de acessibilidade ou de 
conveniência ambiental, para assumirem, no “programa”, um papel 
estratégico na geração de emprego e de renda local (os chamados 
elementos de sustentabilidade econômica), como fatores de 
competitividade regional e, muitas vezes, pólos de desenvolvimento 
de dimensão nacional - aos poucos, o município vai substituindo o 
Estado no crucial papel de angariação de “investimento” nacional e 
estrangeiro; d) o transporte público, que se circunscrevia às redes 
urbanas, adquire, com a urbanização difusa, o alargamento dos 
perímetros residenciais e com os movimentos pendulares das 
populações metropolitanas, uma importância central enquanto 
serviço a prestar à população - os municípios obrigam-se, entre si, a 
equacionar sistemas articulados de transportes urbanos, suburbanos 
e regionais, por forma a garantir, no mínimo, a permanência das 
populações dentro dos seus limites territoriais; e) a habitação tende a 
deixar de ser um critério de mercado, para o qual o “Plano” reservava 
os seus espaços de implementação, para se tornar em “política de 
habitação” – por um lado, no aproveitamento dos recursos próprios, 
estímulo ao investimento privado (autoconstrução, e não 
especulativo) sem prejuízo do necessário aumento e melhor uso dos 
fundos públicos e, por outro lado, na eliminação dos interesses 
parasitários e intermediários, com os quais não se gera emprego em 
continuidade, nem se assegura a prometida atribuição de “habitação 
digna” para todos. Não se tratava apenas de garantir que a mediação 
pública se fizesse no sentido mais favorável à maioria dos cidadãos e 
que o planejamento urbano refletisse essa orientação, mas tratava-
se, em última instância, de transformar, por uma prática distinta, 
através de múltiplas práticas inovadoras, o próprio “estado local”. [...] 
Independente de os méritos se situarem no programa e práticas 
políticas ou na metodologia de planejamento, reconhece-se a 
abertura de canais de participação (ou de expressão de interesses, 
se quisermos ser mais rigorosos), que tendem a mudar os 
mecanismos de relação entre governantes e governados, entre 
vivências cotidianas e os serviços burocráticos, enraizando-se a 
noção de que os processos decisórios são passíveis de serem 
mediados: não era, sequer, a “gestão participada” ou “participação 
institucionalizada” que muitos modelos de gestão local já 
experimentavam em outros países, mas tão só a conscientização da 
existência de um espaço de articulação de interesses. Desse novo 
planejamento não se retêm, somente, a “proposta”, mas, sobretudo, 
os estudos e as análises parcelares que permitiram observar e 
interpretar a cidade, na sua componente espacial, paisagística, 
histórica, social e econômica, alimentado as opções e soluções com 
argumentos mais consistentes, suportados por dados e 
conhecimentos mais articulados e detalhados. (SOUSA, 2010:111-
114) 
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No entanto, as soluções encontradas para a concretização da “nova política” 

urbana nem sempre se apresentaram totalizadoras e continuadas, perseguindo, 

frequentemente, objetivos e interesses momentâneos de “marketing urbano”, 

buscando inserir-se na competição entre cidades, resultando em projetos e 

programas inconclusos, que geram, não raras vezes, novos desequilíbrios e 

tensões. 

Poucas experiências em grandes intervenções urbanas foram além de 

abordagens temáticas, embora afetassem áreas extensas das cidades, e com 

repercussões estruturais relevantes. O patrimônio histórico, ou os centros históricos 

constituíram, nesse contexto, também um tema isolado, ou, de forma perversa, o 

pretexto, ou a imagem de propaganda, para operar, na sua envolvente, outras 

intervenções que se mostraram inconsequentes no processo de qualificação do 

urbano. Ao ponto de os impactos mais visíveis se verificarem em um processo de 

reprodução de modelos formais, e até econômicos, por diversas cidades do mundo, 

em vez de gerarem, localmente, experiências de extensão de programas ou de 

renovação dos modos de fazer cidade. 

Um dos elementos chave para a compreensão da inconsistência dessas 

intervenções de reabilitação urbana em áreas centrais é, precisamente, a habitação. 

Não se trata de ausência do termo na equação da estratégia, nem tampouco, 

de carência de estudos estatísticos, de dados socioeconômicos da população, de 

caracterização da situação habitacional desses lugares. E, também, não existe no 

discurso, e no delineamento dos “programas” e das “ações”, uma omissão 

comprometedora. 

Entendemos que se trata de ausência de entendimento sobre o que significa 

o “habitar”. Em muitos dos posicionamentos sobre a preservação dos centros 

históricos, mesmo os mais recentes, a participação social, como fator decisivo no 

fomento e consolidação dos valores simbólicos e de uso, é entendida como relação 

externa aos objetos, considerando apenas a dimensão pública como campo das 

práticas de sustentação da memória e da identidade. A habitação apresenta-se, 

naquelas circunstâncias, apenas como função urbana e, raramente, como dimensão 

da existência dos indivíduos. 
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Tal acepção emerge, paradoxalmente, nos fenômenos de gentrificação – 

gentrification – decorrentes das grandes intervenções urbanas aonde a valorização 

dos recursos locais – simbólicos, culturais, monumentais, artísticos, entre outros –, 

por via da especulação turística e imobiliária, inviabiliza a permanência de alguns 

grupos sociais de baixa renda e suas respectivas atividades, embora esses 

empreendimentos urbanos contenham uma vertente habitacional e considerem 

ações e mecanismos de participação social, mas que se apresentam, à partida, 

desvirtuados.48 

Entretanto, mesmo não sendo tão explícita a estratégia de desarticulação 

social induzida, as intervenções nos centros históricos, na generalidade, não 

compreendem a extensão das vivências cotidianas dos seus habitantes, de suas 

práticas, dos seus modos de construção de elos e vínculos com espaços, 

manifestações e pessoas, de suas representações simbólicas e afetivas, ao habitar. 

Todavia, é no habitar que os indivíduos estabilizam e materializam a sua 

existência, seu “ser-no-mundo”, e que garante a base para a formação do sentido de 

pertencimento aos lugares, possibilitando consolidar rotinas suficientemente estáveis 

para entender reproduzir o universo de relações onde se situa, e, então, participar 

delas de forma criativa. 

Os centros históricos, como representações amplas do patrimônio, requerem 

que os seus habitantes, para além de moradores, também ali “vivam”, ali constituam 

“lar”, no sentido de efetivar a produção do espaço e, enfim, o direito à cidade. 

                                                           
48 “A gentrificação setorial é ainda mais importante. Enquanto a gentrificação esporádica se limitou a 
nichos estritos do mercado da habitação, e o processo de consolidação da segunda onda provocou 
transformações sociais numa rede mais ampla de reestruturação urbana, a terceira onda – que data 
de meados dos anos noventa – transformou o processo de dentro para fora. Mais que edifícios 
reabilitados e apartamentos reformados, a gentrificação abrange cada vez mais os novos 
restaurantes e as vias comerciais do cento, os parques em frente ao rio e os cinemas, as torres dos 
edifícios das marcas famosas, os museus das grandes fundações, os locais turísticos de todo o tipo, 
os complexos culturais, em resumo, todo um leque de grandes operações na paisagem das áreas 
centrais. [...] A gentrificação não representa mais uma simples estratégia residencial, mas aparece na 
proa da mudança metropolitana nas áreas centrais da cidade. Agora, como antes, ela corresponde a 
uma conquista classista da cidade [...] A gentrificação produz agora paisagens urbanas que as 
classes médias e médias altas podem “consumir” – uma vez que os sem-teto foram rapidamente 
evacuados – e que contribuem para a formação de identidades de classe através de um espectro de 
classes significativo, ainda que de maneiras muito diferenciadas. [...] Do mesmo modo que a televisão 
popular faz as massas acreditarem que as vidas das pessoas ricas e célebres representam a norma 
social à qual todo o mundo pode aspirar, a gentrificação produz agora uma paisagem urbana que 
veicula as mesmas aspirações. Nessa paisagem aparentemente democrática, a extraordinária 
desigualdade do consume exprime o poder redobrado das classes que fizeram a linguagem da 
“gentrificação” chegar ao primeiro plano.” (SMITH, 2006:72-73) 



186 
 

CAPÍTULO 3 – DO HABITAR E DO HABITAT 

 

Temos de descobrir uma construção e explicá-la: seu andar superior 
foi construído no século XIX, o térreo data do século XVI e o exame 
mais minucioso da construção mostra que ela foi feita sobre uma 
torre do século II. No porão, descobriram fundações romanas e, 
debaixo do porão, acha-se uma caverna em cujo solo de descobrem 
ferramentas de sílex, na camada superior, e restos da fauna glaciária 
nas camadas mais profundas. Tal seria mais ou menos a estrutura 
da nossa alma. 

JUNG apud BACHELARD, 1978:196 
 
 
Lorenzo, recoge en la corriente despeñada de un rio 
el alud que rueda incesante 
en las sombras de un tierno laberinto 
y sobre la tiniebla de lo no construido 
levanta con las piedras ancestrales del asombro 
una morada para un habitante herido. 

En las cuatro columnas primordiales 
coloca el norte en la palma de mi mano 
el sur en un suspiro ineludible 
el poniente en los ojos dormidos de la estatua 
y el oriente mirando hacia un mercado de sorpresas. 

No quiero que me duelan las paredes de mi casa 
que nadie diga que me mire al espejo 
ni que tire para siempre mis zapatos 
que perdieron su color por la distancia 
constrúyela... para que converse conmigo 
y ponle mil ventanas que den al paraíso. 

NAZARIO CHACON apud RAMIRÉZ PONCE 

 

 

A essas duas narrativas, poderíamos acrescentar a indagação de Heidegger: 

“em que medida pertence ao habitar um construir?” 

Trata-se de percurso reflexivo que permite a aproximação à noção de 

“criação” que Lefebvre introduz como condição decisiva para cumprir o direito à 

cidade e da noção de “apropriação”, ou fruição, como desafio da política de 

patrimônio. 

O planejamento urbano e o urbanismo modernista, tal como as práticas 

patrimoniais contemporâneas, apesar da narrativa humanista em torno de valores 

civilizacionais centrados no direito individual à liberdade e à “qualidade de vida”, 

geraram vazios na relação idealizada entre os bens produzidos, os projetos de vida 
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e os sujeitos sociais, ao ponto de se tornar necessário, para viabilizar o projeto da 

modernidade, para alguns, ou, para outros, o projeto pós-moderno de realização das 

impossibilidades e incompletudes da modernidade, promover esforçadas iniciativas 

de reaproximação entre a estrutura das ideias, dos valores, do poder, e as práticas 

sociais cotidianas. 

Os elos na cadeia dos processos de produção do espaço foram, como já 

observamos no primeiro capítulo, fragilizados com a mudança do valor de uso dos 

espaços para o valor de troca ou por sua construção a partir da lógica do mercado, 

fragmentando, e por vezes dissolvendo, os mecanismos de relação entre os sujeitos, 

individuais e coletivos, remetendo-os a processos de produção isolados, 

autonomizados e localizados no território, impedindo a sua leitura e apropriação 

como totalidade. 

Um dos fatores mais relevantes nessa desconexão, ou desenraizamento, é, 

precisamente, a mudança na noção de habitação como expressão do habitar e do 

habitat. Trata-se da descaracterização de campo privilegiado onde poderia operar a 

religação entre a cidade e os cidadãos e poder-se-ia cumprir a cidadania de modo 

efetivo, a partir do lugar social e geográfico – o território –, e dar sentido à noção de 

existência e de pertencimento, e, por consequência, estabelecer as condições 

decisivas para minimizar as rupturas e as perdas de coerência e de sentido das 

formas urbanas que se estabelecem na contemporaneidade. 

O habitar resumiu-se, na narrativa banalizada da modernidade, a uma função 

urbana e à sua inerente “atividade” humana – a habitação –, desvinculando-se da 

ideia de “assentamento” e de “lugar” e da satisfação das respectivas necessidades 

simbólicas e afetivas da organização do espaço de viver. 

Não se trata, no entanto, de ausência de conceitos, modelos e experiências. 

Desde o século XVIII, as transformações urbanas, e as respectivas propostas e 

projetos urbanísticos, tinham no “habitar” um foco referencial estruturante. Todavia, 

registra-se a formulação de modelos que tendem a aproximar-se da ideia de habitat, 

enquanto complexo ambiental da vida humana, onde se consolidam princípios e 

formas de “viver”, considerando fatores de equilíbrio e sustentabilidade do meio 

ambiente na sua articulação com o desenvolvimento das atividades humanas. As 

propostas de amplos parques urbanos, extensas alamedas, jardins botânicos, 

atividade balnear, não eram mais do que a expressão de um modo de vida burguês 
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transportado para o urbano. A cidade desenhava-se, e redesenhava-se, perseguindo 

novos modos de habitar, associados tanto a valores de status das classes sociais 

dominantes, como a requisitos de urbanidade que implicavam a configuração de 

soluções técnicas e formais decorrentes de padrões de salubridade – como 

ventilação, insolação, redes de abastecimento de água e de drenagem de esgotos. 

Ainda que o desenho urbano, entendido como o desenho do espaço público 

pontuado por construções isoladas emblemáticas, adquirisse, a partir do final do 

século XVIII, um papel relevante na imagem da cidade, o tecido urbano era, tal como 

sempre aconteceu, formado pela massa dos edifícios de habitação que lhe conferia 

densidade e continuidade. 

O viver urbano, o habitat urbano, distinguia-se, assim, do rural, não apenas 

pelo contexto geográfico e paisagístico, ou, mesmo, pelas condições de produção, 

mas apresentava-se como outra forma de “habitar”, como outra forma de relação 

significante e simbólica, e como outra forma de organização da vida cotidiana. 

Nessa perspectiva, o “habitar” era componente importante do cotidiano e 

compunha o ciclo das atividades de trabalho, de lazer e das outras práticas de vida 

coletiva. A composição do lugar de “habitar”, o alojamento, a habitação, nesse 

modelo de viver burguês, não era apenas determinada pelas atividades privadas, 

mas concentrava muitas das práticas que definiam certo conceito civilizacional – os 

comportamentos, os mecanismos de relação familiar, os hábitos e costumes e, 

mesmo, as formas de sociabilidade, considerando que, em determinados momentos 

e para alguns grupos sociais, a habitação era uma extensão da vida pública49. 

Na Paris de Haussman, na Barcelona de Cerdá, na cidade-jardim inglesa, na 

ville radieuse de Corbusier ou na Brasília de Lúcio Costa, a habitação constitui não 

apenas a massa edificada da cidade, como, também, corresponde à proposta de 

                                                           
49 “N'esse outubro, quando a pequena completou o seu primeiro ano, houve um grande baile na casa 
de Arroios, que eles agora ocupavam toda, e que fôra ricamente remobiliada. E as senhoras que 
outr'ora tinham horror á negreira, a D. Maria da Gama que escondia a face por traz do leque, lá 
vieram todas, amáveis e decotadas, com o beijinho pronto, chamando-lhe querida, admirando as 
grinaldas de camélias que emolduravam os espelhos de quatrocentos mil réis, e gozando muito os 
gelados. Começara então uma existência festiva e luxuosa, que, segundo dizia o Alencar, o intimo da 
casa, o cortesão de Madame, tinham um saborzinho d'orgia distingue como os poemas de Byron. 
Eram realmente as soirées mais alegres de Lisboa: ceiava-se á uma hora com Champagne; talhava-
se até tarde um monte forte; inventavam-se quadros vivos, em que Maria se mostrara soberanamente 
bela sob as roupagens clássicas de Helena ou no luxo sombrio do luto oriental de Judith. Nas noites 
mais intimas, ela costumava vir fumar com os homens uma cigarrilha perfumada. Muitas vezes, na 
sala de bilhar, as palmas estalaram, vendo-a bater á carambola francesa D. João da Cunha, o grande 
taco da época.” Eça de Queiroz in Os Maias 
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habitat e determina a forma urbana marcando a linguagem arquitetônica. No 

entanto, apesar de o projeto pressupor modelos de indivíduos, grupos e classes, e 

seu respectivo comportamento, no tempo prevaleceu o anonimato dessa massa de 

sujeitos, quase desconhecendo-se a sua efetiva relação com as habitações, 

entretanto projetadas e construídas. 

Instala-se, assim, um paradoxo: ao mesmo tempo em que o planejamento da 

cidade tende a configurar conceitualmente modelos de habitat que determinam 

formas precisas de organização social e da atividade humana, definindo 

minuciosamente tipos e padrões – de trabalho, de mobilidade, de lazer, de cultura –, 

constata-se a desmobilização dos indivíduos da formulação e realização desses 

processos. Ao mesmo tempo em que o “projeto” parece inserir os indivíduos em uma 

totalidade provida de ordem e sentido, dando significado ao seu “ser-no-mundo”, 

relacionando-o por meio de mecanismos de sociabilidade com outros indivíduos e 

com as instituições inseridas nos mesmos processos, também destituiu-o da 

oportunidade de “criar” o seu “lugar”. 

Poder-se-ia argumentar que, embora segundo práticas distintas, os indivíduos 

e os grupos sociais continuam a gerar seu próprio habitat, suas próprias tipologias 

de alojamento e seus espaços de relação; que, em certa medida, a favela e as 

periferias contemporâneas não divergem, na sua produção, dos assentamentos 

precários no entorno da cidade medieval ou dos bairros operários improvisados no 

entorno das fábricas no início do século XIX; ou que os condomínios residenciais 

fechados das metrópoles contemporâneas são a continuidade das cidades cintadas 

por muralhas, dos bairros burgueses e dos boulevards centrais das cidades 

oitocentistas, e, portanto, poderia deduzir-se alguma permanência de práticas que 

configuram o “habitar”. 

No entanto, o habitar, entendendo-o no sentido amplo a partir do modo de ser 

e estar dos indivíduos no mundo, encontra na habitação o lugar de materialização da 

visão de mundo, onde, ao mesmo tempo em que produz as representações sociais 

coletivamente reconhecidas, também desenvolve a criação de um espaço de 

centralidade e fixa elementos indispensáveis à expressão e prática da 

individualidade e da interpretação e entendimento do mundo. Existe, na noção de 

habitar, aproximação ao “lugar”, espacial e social, que ultrapassa as fronteiras da 

fruição e da apropriação. O habitar implica, ainda que em diversos âmbitos e 
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escalas, o fazer parte de um processo, decorrendo em alguma forma de 

identificação, ou vinculação, entre os sujeitos, suas práticas, suas produções, ou 

construções, e os lugares, o território. 

Podemos, então, questionar em que âmbito situa-se o desvirtuamento nos 

mecanismos da produção social do espaço urbano e que conduziu à reivindicação 

da ausência de pertencimento dos cidadãos em relação aos lugares. Na acepção de 

Lefebvre, essa “perda” revela-se no desparecimento do “resíduo” que define o 

campo do cotidiano: o “espaço” que sobra entre as atividades modeladas e 

determinadas – as funcionais e as institucionais. Esse é, entretanto, o “espaço” de 

transformação, da “metamorfose”, que permite operar a mudança dos 

entendimentos filosóficos e não filosóficos a partir da práxis, da criação. 

Todavia, não entendemos esse resíduo como determinante, ou como 

fragmento desprendido, mas como componente da totalidade que é a cidade, como 

território de continuidade no qual se projeta a sociedade. Nesse sentido, o “direito à 

cidade” afirma-se na medida em que se fomenta esse espaço residual do cotidiano, 

que agrega o todo a partir dos lugares intersticiais da diferença de interesses e de 

valores, onde se realiza a competição, se estabelece o conflito, mas, também, a 

mediação transformadora. 

O que persiste de vago e impreciso entre essas leituras do urbano ou das 

práticas sociais territorializadas é esse lugar do cotidiano, esse resíduo que, ao 

mesmo tempo em que se apresenta como profícuo, porque não determinado, 

carece, ainda, de ser desvendado e caracterizado. 

Se parece evidente que os modelos de organização do espaço construído, o 

habitat, encontram-se fixados ou, pelo menos, tendem a ser determinados segundo 

processos conhecidos, o habitar, entretanto, apresenta-se como noção de, cada vez 

mais, difícil apreensão. Talvez porque – e essa é nossa tese – ela coincida, 

precisamente, com esse espaço residual de ligação entre os grandes fragmentos, ou 

partes da cidade, reconhecidos e determinados. Ou seja, talvez o habitar situe-se 

nesse campo de aparente arbítrio e de liberdade de ser, de se pertencer, não em 

relação ao que se supõe existir, mas ao que se buscar criar e construir. 
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O fato de, com frequência, exprimir-se “eu moro ali”, ou “eu resido ali”, e 

raramente “eu vivo ali” ou “eu habito aquela casa”, denota, ainda que de modo 

pouco perceptível, mudança na relação com o lugar, com o viver o lugar. 

Essa aparente fragilidade no vínculo ao lugar que nos é, tradicionalmente, 

próximo – a habitação –, que se expressa em sentimentos contraditórios – como, por 

exemplo, “as cidades já não são habitadas”, quando essas encontram-se cada vez 

mais sobrepovoadas –, constitui-se como tema de análise de diversos pensadores, 

como Martin Heidegger, Otto Bolnow, Gaston Bachelard e Henri Lefebvre. 

Partindo de constatações empíricas referenciadas à mesma realidade, ainda 

que aqueles autores não a considerem do mesmo modo – a crise do “viver” nas 

cidades (aqui intencionalmente redutora da ampla questão urbana) –, cada uma das 

abordagens orienta-se a reflexões diferenciadas e com propósitos teóricos, 

holísticos e políticos distintos, mas prendem-se à noção de habitar, não apenas de 

modo referencial, mas considerando-a decisiva para a compreensão do real. 

É sintomático que os modelos de cidade implantados no âmbito das 

transformações urbanísticas oitocentistas trouxeram mudanças comportamentais – 

individuais e coletivas –, descritas na literatura e tratadas nos primeiros ensaios dos 

cientistas sociais, e que são atribuídas tantos aos novos modos de produção dos 

espaços urbanos, como a desajustes entre os “modos de vida” instalados e os 

modelos formais e funcionais que configuram as novas tipologias de edificação, 

nomeadamente as residenciais. 

Considerando-se a atual crise habitacional, possuir uma habitação é, 
sem dúvida, tranquilizador e satisfatório; prédios habitacionais 
oferecem residência. As habitações são hoje bem divididas, fáceis de 
se administrar, economicamente acessíveis, bem arejadas, 
iluminadas e ensolaradas. Mas será que as habitações trazem nelas 
mesmas a garantia de que aí acontece um habitar? (HEIDEGGER, 
1951:s/p) 

A indagação de Heidegger, embora reproduza a angústia que perpassava o 

debate nos meados do século XX a propósito da reconhecida desumanização da 

cidade, muitas vezes conotada com a aparente “frieza” e despojamento das 

edificações modernistas, busca discutir o significado da atividade humana referida à 

criação dos seus espaços e à qualificação do sua existência e presença no mundo. 

Se a habitação pode representar, na consciência coletiva, o habitar, então o residir 
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nas novas residências comporta, efetivamente, o sentido e as qualidades simbólicas, 

afetivas e relacionais que permitem caracterizar um habitar? 

 A reflexão daquele autor pretende resituar o habitar para além da mera 

funcionalidade habitacional, para além do espaço geométrico onde se fixa certo tipo 

de permanência, mais ou menos prolongado, a que, correntemente, designa-se por 

residência ou moradia. Nessa perspectiva, Heidegger busca compreender se o 

“habitar” não implica algum modo de “construir”, ao mesmo tempo em que explicita 

um campo mais alargado para o “construir”, que supera o mero edificar. Assim, ele 

recupera da etimologia do termo, e da linguagem, o sentido das relações associadas 

ao “construir”, considerando que ele indica uma ação, uma intenção e um processo 

complexo. 

O que diz então construir? A palavra do antigo alto-alemão usada 
para dizer construir, "buan", significa habitar. Diz: permanecer, morar. 
O significado próprio do verbo bauen (construir), a saber, habitar, 
perdeu-se. Um vestígio encontra-se resguardado ainda na palavra 
"Nachbar", vizinho. O Nachbar (vizinho) é o "Nachgebur", o 
"Nachgebauer", aquele que habita a proximidade. Os verbos buri, 
büren, beuren, beuron significam todos eles o habitar, as estâncias e 
circunstâncias do habitar. Sem dúvida, a antiga palavra buan não diz 
apenas que construir é propriamente habitar, mas também nos acena 
como devemos pensar o habitar que aí se nomeia. Quando se fala 
em habitar, representa-se costumeiramente um comportamento que 
o homem cumpre e realiza em meio a vários outros modos de 
comportamento. Trabalhamos aqui e habitamos ali. Não habitamos 
simplesmente. Isso soaria até mesmo como uma preguiça e ócio. 
Temos uma profissão, fazemos negócios, viajamos e, a meio do 
caminho, habitamos ora aqui, ora ali. Construir significa 
originariamente habitar. Quando a palavra bauen, construir, ainda 
fala de maneira originária diz, ao mesmo tempo, que amplitude 
alcança o vigor essencial do habitar. Bauen,buan, bhu, beo é, na 
verdade, a mesma palavra alemã "bin", eu sou nas conjugações ich 
bin, du bist, eu sou, tu és, nas formas imperativas bis, sei, sê, sede 
[...]A maneira como tu és e eu sou, o modo segundo o qual somos 
homens sobre essa terra é o Buan, o habitar [...] A antiga palavra 
bauen (construir) diz que o homem é à medida que habita. A palavra 
bauen (construir), porém, significa ao mesmo tempo: proteger e 
cultivar, a saber, cultivar o campo, cultivar a vinha. Construir significa 
cuidar do crescimento que, por si mesmo, dá tempo aos seus frutos. 
No sentido de proteger e cultivar, construir não é o mesmo que 
produzir. A construção de navios, a construção de um templo 
produzem, ao contrário, de certo modo a sua obra. Em oposição ao 
cultivo, construir diz edificar. Ambos os modos de construir -construir 
como cultivar, em latim, colere, cultura, e construir como edificar 
construções, aedificare – estão contidos no sentido próprio de bauen, 
isto é, no habitar. No sentido de habitar, ou seja, no sentido de ser e 
estar sobre a terra, construir permanece, para a experiência cotidiana 
do homem, aquilo que desde sempre é, como a linguagem diz de 
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forma tão bela, "habitual". Isso esclarece porque acontece um 
construir por detrás dos múltiplos modos de habitar, por detrás das 
atividades de cultivo e edificação. Essas atividades acabam 
apropriando-se com exclusividade do termo bauen (construir) e com 
isso da própria coisa nele designada. O sentido próprio de construir, 
a saber, o habitar, cai no esquecimento. (HEIDEGGER, 1951:s/p) 

 

A tipificação da atividade humana, que tanto podemos designar pela divisão 

social do trabalho – na qual os indivíduos exercem tarefas específicas e 

complementares no âmbito da organização do grupo social –, como pela 

compartimentação do cotidiano – ao ponto de se determinarem as rotinas de vida 

associadas a espaços concretos – fragmenta os mecanismos de sociabilidade e de 

relação com os lugares. Nesse sentido, o habitar que consubstancia determinado 

“estar” e “ser” no mundo, expresso no fazer, na ação, no “construir”, contendo uma 

ordem unitária da atividade humana, perde o sentido da continuidade e contiguidade 

dos processos de interação entre os indivíduos e o seu meio, resumindo-se aos 

modos de permanência circunscritos a espaços concretos, normalmente provisórios, 

repetitivos e homogêneos, porque predeterminados. 

O ciclo “natural” de relação com os lugares, que poderíamos conotar como o 

“habitar”, possui não apenas continuidade temporal e social – o trabalho, o ócio, a 

criação, a alimentação e o descanso ocorrem no mesmo espaço de sociabilidade do 

grupo –, mas, também, continuidade geográfica, ou espacial, onde as atividades 

acontecem dentro de limites conhecidos, produzidos, geridos e apropriados pelo 

grupo social. 

A dispersão da atividade humana por acontecimentos e rotinas dadas e 

padronizadas, funcional, temporal e espacialmente, rompe a estabilidade e 

perenidade das relações socioespaciais constituídas nas articulações de 

proximidade e, sobretudo, coloca os indivíduos em espaços cedidos, em espaços de 

“outros”, limitando as possibilidades de apropriação. 

Destituídos, assim, da oportunidade dos sujeitos individuais e coletivos de 

formarem seus lugares de relação, ou seja, de “construir”, o habitar vai perdendo 

seu nexo de unidade existencial e de abrangência, na medida em que o campo de 

formação dos lugares onde os indivíduos estruturam, e dão sentido, ao seu “ser-no-
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mundo” torna-se residual e tende a privatizar-se em domínios de relação mais 

fechados e esporádicos. 

A habitação condensa, hoje, grande parte dos atributos do habitar, ainda que 

de forma condicionada e reprimida na sua abrangência. Mas, entretanto, outras 

possibilidades vêm sendo despoletadas pela necessidade de compensar e de 

superar os desequilíbrios. 

Michel Maffesoli, por exemplo, identificou formas e mecanismos de 

sociabilidade que preenchem espaços intersticiais entre os campos padronizados da 

atividade e do comportamento cotidianos, a que denominou “tribos urbanas” e que 

correspondem, essencialmente, a formas de organização social em que se 

congregam de modo, mais ou menos, temporário interesses aparentemente comuns. 

Trata-se de espaços heterogêneos, compostos não necessariamente por indivíduos 

oriundos do mesmo grupo ou classe social, que se formam para satisfazer 

necessidades momentâneas de participação, expressão e reconhecimento, que a 

rotina formatada não contempla, ou não abre possibilidades claras de acesso e 

realização. Assim, cada indivíduo pode, de acordo com os objetivos e interesses que 

deseja ver concretizados, participar, simultaneamente, em diversos grupos, sem que 

entre eles se estabeleça qualquer nexo de relação simbólica ou funcional, ou sequer 

de reconhecimento. É na individualidade do sujeito que se processa a síntese e se 

estabelece o seu “ser-no-mundo”, buscando em cada uma daquelas atividades os 

valores, os significados, a representatividade e o sentido da sua ação. 

Se esses episódios de participação contribuem para o preenchimento do 

“todo” que compõe o equilíbrio existencial dos indivíduos, não formam, contudo, a 

totalidade que caracteriza o sentido do habitar proposto por Heidegger. Nesse autor, 

o habitar constitui-se na articulação da “quadratura” que integra, ao mesmo tempo, 

terra e céu, divinos e mortais, e cujo sentido último é “resguardar”, permanecer, 

sustentar a existência. 

Não habitamos porque construímos. Ao contrário. Construímos e 
chegamos a construir à medida que habitamos, ou seja, à medida 
que somos como aqueles que habitam. Mas em que consiste o vigor 
essencial do habitar? [...] Habitar, ser trazido à paz de um abrigo, diz: 
permanecer pacificado na liberdade de um pertencimento, 
resguardar cada coisa em sua essência. O traço fundamental do 
habitar é esse resguardo. O resguardo perpassa o habitar em toda a 
sua amplitude. Mostra-se tão logo nos dispomos a pensar que ser 
homem consiste em habitar e, isso, no sentido de um de-morar-se 
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dos mortais sobre essa terra [...] Como isso acontece? Quando os 
mortais protegem e cuidam das coisas em seu crescimento. Quando 
edificam de maneira própria coisas que não crescem. Cultivar e 
edificar significam, em sentido estrito, construir. (HEIDEGGER, 
1951:s/p) 

 

Se o construir adquire o sentido concreto do habitar, no ser e no estar sobre a 

terra, em que condições é que o construir pertence ao habitar? 

Essa questão conduz Heidegger à reflexão sobre a organização do espaço. 

Trata-se, fundamentalmente, de analisar em que medida o edificar, o construir, 

participa do habitar, e, para tanto, o autor utiliza a noção de “lugar” para caracterizar 

a essência dessa relação. 

Os objetos edificados, as produções, enquanto coisas, podem proporcionar a 

reunião integradora, satisfazendo necessidades materiais, simbólicas e afetivas, 

facilitando caminhos e atividades, protegendo, resguardando, mas, ainda assim, 

questiona-se se aqueles, assim considerados como unidades, já pertencem ao 

habitar. 

De há muito, nosso pensamento habituou-se a fixar a essência das 
coisas de forma extremamente indigente. No decurso do pensamento 
ocidental, a consequência desse hábito foi se representar a coisa 
como um X, dotado de propriedades sensíveis. Desse ponto de vista, 
tudo aquilo que já pertence à essência reunidora e integradora dessa 
coisa aparece, para nós, como algo acrescentado posteriormente 
mediante uma interpretação. Contudo, se a ponte não fosse apenas 
ponte, ela não seria uma coisa. A ponte é, sem dúvida, uma coisa 
com características próprias. Ela reúne integrando a quadratura de 
tal modo que lhe propicia estância e circunstância. Mas somente isso 
que em si mesmo é um lugar, pode dar espaço a uma estância e 
circunstância. O lugar não está simplesmente dado antes da ponte. 
Sem dúvida, antes de a ponte existir, existem ao longo do rio muitas 
posições que podem ser ocupadas por alguma coisa. Dentre essas 
muitas posições, uma pode se tornar um lugar e, isso, através da 
ponte. A ponte não se situa num lugar. É da própria ponte que surge 
um lugar. A ponte é uma coisa. A ponte reúne integrando a 
quadratura, mas reúne integrando no modo de propiciar à quadratura 
estância e circunstância. A partir dessa circunstância determinam-se 
os lugares e os caminhos pelos quais se arruma, se dá espaço a um 
espaço [...] Não só a relação entre lugar e espaço como também o 
relacionamento entre o lugar e o homem que nele se demora 
residem na essência dessas coisas assumidas como lugares. 
(HEIDEGGER, 1951:s/p) 
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Identifica-se, então, uma interferência relevante na definição dos “lugares”, 

que por sua vez confere sentido às coisas produzidas, construídas: a presença e a 

ação dos indivíduos. Os espaços, na acepção de Heidegger, abrem-se e formulam-

se nos lugares na medida em que o “homem” habita os lugares, os materializa e dá 

sentido pelas suas realizações, suas coisas, seu construir. 

Construir é edificar lugares. Por isso, construir é um fundar e articular 
espaços. Construir é produzir espaços. Com a articulação de seus 
espaços, o espaço emerge necessariamente como spatium e como 
extensio na conjuntura dotada do caráter de coisa construída [...] As 
coisas construídas com autenticidade marcam a essência dando 
moradia a essa essência. O construir assim caracterizado é um 
deixar-habitar privilegiado [...] A essência de construir é deixar-
habitar. A plenitude de essência é o edificar lugares mediante a 
articulação de seus espaços. Somente em sendo capazes de habitar 
é que podemos construir [...] Habitar é, porém, o traço essencial do 
ser de acordo com o qual os mortais são. (HEIDEGGER, 1951:s/p) 

 

Entretanto, quando, hoje, se refere a “crise habitacional”, à qual se responde, 

frequentemente, como novos conjuntos de uso habitacional, não se equaciona o 

“habitar”, ou sequer o “construir”, como ações relevantes da “vida urbana”. De tal 

forma que, mesmo com mais edificações, persiste a sensação de ausência de 

“qualidade” no viver urbano e, ainda, a sensação de incompletude, de não 

pertencimento aos lugares, de desenraizamento, talvez, porque na tarefa da 

edificação está ausente o apelo a um habitar. 

Do mesmo modo que as edificações antigas trazem referências que 

preenchem as representações de vivências passadas que se julgam mais ricas e 

totais, completando as lacunas da memória, a “habitação”, no sentido de “lar”, do 

lugar onde se vive, representa o campo em que se realiza, hoje, o “ser-no-mundo”. 

Não que a “habitação” constitua, na contemporaneidade, uma produção 

individual, mas forma o lugar possível de recriação do conjunto de mediações entre 

o sujeito e os seus espaços, os lugares. A “casa”, como elemento de referência na 

cidade – o apartamento ou o viaduto – pode ser, ainda, o ponto de partida para a 

relação dos indivíduos com os espaços públicos e a partir do qual consegue 

determinar, de acordo com os seus desejos, vontades e valores, as relações com os 

“outros”, indivíduos e lugares. 
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As expressões “cidade vazia”, ou “centro vazio”, não significam ausência de 

movimento de pessoas, mas a ausência de “habitação”, ausência de pessoas que 

permanecem e vivem em certo lugar. Não é a rua ou a praça vazia de pessoas 

durante a noite que nos traz o vazio, mas a ausência de luzes acesas nas janelas 

dos edifícios. Na rua vazia que percorremos durante o dia, a presença de um varal 

de roupa pendurado na fachada, um vaso de flores na soleira dão-nos o sinal de 

vida, confortando-nos mesmo no aparente vazio da rua deserta. 

É a permanência, e não a passagem, das pessoas que nos confirma que o 

lugar é “habitado”. O “demorar-se” estabelece a permanência e com ela a definição 

do lugar. Nesse sentido, o “ficar” associa-se inexoravelmente aos espaços da 

habitação. Ficar na cidade, ali permanecer, pode ser motivado pela satisfação de 

necessidades materiais, pela concretização de um desejo, pelo apelo à experiência 

de estímulos e relações diversificadas e inéditas, mas o lugar de permanência, a 

“casa”, é condição para o reconhecimento desse estar. 

Ainda que partindo da mesma premissa empírica de Heidegger – a existência 

de certa crise no habitar –, outros autores desenvolvem reflexões orientadas à 

demonstração da importância da “casa” na estruturação das relações do indivíduo 

com o meio e à conformação da sua identidade e sustentabilidade de seu “ser-no-

mundo”. 

Em O Homem e o Espaço, Otto Friedrich Bollnow, ainda percorrendo o 

pensamento existencialista, de entre as diversas formas, usos, significados e 

percepções do “espaço” e sua relação com os sujeitos individuais e coletivos, refere-

se à “casa” como centro do mundo. 

Partindo da dinâmica fundamental da vida humana, a do ir e vir, 
tínhamos nos voltado inicialmente (em abstração unilateral, porém 
inevitável) a um âmbito do espaço assim articulado: o mundo lá fora 
em toda a sua vastidão, com suas direções fundamentais, e as 
regiões do mundo, com seus caminhos e estradas [...] Mas o homem 
não pode viver apenas nesse mundo. Perderia estância se não 
tivesse nenhum ponto de referência fico, ao qual todos os seus 
caminhos são referidos, do qual partem e para o qual retornam. Com 
isso, volta para o primeiro plano o problema do centro do espaço 
vivenciado [...] O homem necessita de um tal centro, no qual ele 
esteja enraizado no espaço e ao qual todas as suas relações no 
espaço sejam referidas. Em todo o caso, o homem de hoje, quando 
considera sua casa o centro do mundo, está em considerável 
desvantagem em relação à cosmovisão mítica. Para o homem mítico, 
o centro do mundo estava objetivamente enraizado na referência ao 
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próprio centro fixo do espaço. Assim, para ele, o habitar não 
constituía problema. Contudo, desde que esse centro se perdeu, caiu 
a âncora num sistema objetivo. Surgiu o perigo do desenraizamento 
[...] Mas disso também surge novamente sua tarefa. Se é importante 
que o homem encontre novamente um tal centro no seu espaço, se a 
realização do seu ser está amarrada à existência de um tal centro, 
então ele não mais o encontra como algo dado, mas deve 
inicialmente criá-lo, e nele lançar os próprios fundamentos, e ainda 
defendê-lo contra cada ataque de fora. Criar esse centro se torna 
assim uma tarefa decisiva do homem. E ele a cumpre ao construir e 
habitar a sua casa. Para tanto, porém, não é suficiente a posse 
exterior de uma habitação. Depende muito mais da relação interna 
para com ela, para que ela possa realizar o serviço de prover 
estância. Isso é o que Heidegger tinha em vista quando disse, uma 
vez, que as pessoas ainda têm de aprender o habitar. Com isso, o 
problema da casa e do habitar retorna agora ao centro de nossa 
pesquisa sobre o espaço vivenciado. (BOLLNOW, 2008:133-135) 

 

Na sua reflexão, o autor condensa a leitura de Heidegger sobre o habitar na 

casa, na habitação, onde, na sua acepção, realiza-se o “permanecer”, o “demorar-

se”, de forma intensa e significante, qualificando de modo particular o habitar 

vinculado à necessidade do recolhimento, da proteção. 

Habitar significa, portanto: ter uma locação fixa no espaço, pertencer 
a ela e nela estar enraizado. Entretanto, para que o homem possa ali 
permanecer de modo a se sentir protegido, o “lugar” da habitação 
não pode ser concebido como simples ponto, como inicialmente 
falamos de um centro natural do espaço vivenciado, ao qual todos os 
caminhos seriam referidos. Para poder viver ali sossegadamente, 
essa locação deve ser expandida de certo modo. O habitar requer 
um determinado espaço de moradia. Eu falo, nesse sentido, de uma 
habitação referindo-me ao âmbito espacial do habitar. (BOLLNOW, 
2008:138) 

 

Essa centralidade da organização do espaço vivenciado em torno da casa, 

atribuindo-lhe uma área de influência territorial, simbólica e, fundamentalmente, de 

estruturação de relações que se situam no quadro de referências que sustentam o 

sentido da existência e dão significado às práticas humanas, não é indiferente ao 

contexto de crise de identidade e de pertencimento aqui identificados e já antes 

referenciados por Marx, Simmel, Lefebvre, Guillaume e outros. 

A ênfase na “existência”, ou no conjunto de condições que indicia a sua 

fragilidade, leva alguns autores, como Heidegger, Bollnow, Sartre, Bachelard ou 

Merleau-Ponty, por exemplo, a espacializar esse sistema de relações, buscando nas 
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estruturas socioespaciais os locais privilegiados onde se pode, eventualmente, 

resgatar práticas na quais os sujeitos almejam, ainda, sua realização existencial. 

Na teia de nosso argumento, não é tanto a estrutura analítica e metodológica 

da abordagem existencialista que se torna relevante, mas o “habitar” e o “construir”, 

que podem ser entendidos como construções semânticas do espaço vivido, do 

cotidiano, da “criação” e da “obra”, expressas por Lefebvre; e, sobretudo, o alertar 

para a necessidade de qualificar os processos de formação desse habitar, desse 

espaço vivido, tendo como elemento de referência permanente, mas não 

determinante, a habitação, a “casa”. 

Portanto, a ausência de leituras e narrativas a partir de dentro da habitação, o 

mesmo é dizer a ausência do olhar dos indivíduos sobre a cidade e seus 

acontecimentos a partir de um centro de referência do cotidiano, dificulta a 

constituição de mecanismos que fomentem processos de formação de identidade, 

reconhecimento e pertencimento aos lugares urbanos – sociais e construídos – e a 

sua ampla apropriação. 

Paradoxalmente, a solução para a “crise” do habitar parece não passar nem 

pelos projetos nem pelos discursos sobre a “habitação”. Nesse sentido, o aprender a 

habitar, como necessidade de reconstruir os mecanismos de relação com o mundo 

em constante mudança e com seus referenciais simbólicos, tem dificuldade de se 

consolidar como práxis; as iniciativas dispersam-se por oportunidades efêmeras e 

desfazem-se na ansiedade de encontrar outras que, ilusoriamente, emergem como 

prometedoras e aliciantes. Nessa dinâmica, a habitação figura em campos 

periféricos da produção; ela é o ponto de ancoragem dos indivíduos, mas não é 

protagonista na estruturação dos processos socioespaciais. 

No entanto, na narrativa da crise urbana, invoca-se, frequentemente, a 

“explosão imobiliária”, a “bolha imobiliária”, sem que se consiga discernir com 

clareza entre o “mercado”, o negócio das habitações, e a questão da moradia, ou do 

morar e viver urbanos. O “habitar” e o “construir” não se situam no mesmo campo da 

“construção” ou da “edificação”. Dir-se-ia que não vivemos nos espaços que nós 

próprios construímos de acordo com nossas necessidades individuais, nossos 

sonhos e desejos; usamos os espaços que nos são disponibilizados e “fabricados” 

por outros, cujo objetivo não é o seu uso próprio, mas a obtenção de uma renda 

gerada a partir da sua mercantilização. 
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Essa defasagem entre a produção e o uso torna anônimo o utilizador final. De 

fato, os indivíduos passam a ser usuários dos espaços urbanos, públicos e privados, 

mas não os ocupam efetivamente, apenas usando-os por empréstimo mais ou 

menos prolongado. Nesse cenário, as edificações já não são identificadas a partir de 

seus “moradores”. As casas já não são nominais: a casa da condessa, a casa do 

empresário, a casa do escritor ou do artista já não participam das narrativas e da 

toponímia popular urbana. E quando nos referimos a alguma figura ilustre 

contemporânea, eventualmente, apenas sabemos descrever que “mora por ali” ou 

“naquele bairro”. Assim, o anonimato do morador implica, também, a 

descaracterização da edificação, tornando-se apenas uma fachada que se relaciona 

de forma espacial com o “fora”, sendo o seu “dentro”, para todos os efeitos, vazio e 

desconhecido. 

A indagação que se pode colocar é se na produção da cidade essa relação 

não foi sempre assim. 

Trata-se de questão que se coloca perante a narrativa contemporânea em 

face das descrições sobre um “antigo habitar”, sobre os mecanismos de 

sociabilidade entre os moradores das “edificações antigas” e as atividades que 

ocorriam no espaço público da cidade. 

O discurso da “perda” confunde-se, nessas narrativas, com o imaginário 

construído sobre o habitar. Invariavelmente, à medida que recuamos na análise 

temporal desses relatos constata-se que cada “geração” lamenta alguma perda em 

relação às vivências que se imagina terem ocorrido, ou foram descritas, na geração 

anterior. No entanto, em cada contemporaneidade essa sensação de perda 

raramente se converte em práticas de reversão, pois confronta-se com a emergência 

e satisfação de novas necessidades, estimuladas por novos padrões e modelos dos 

quais não pretende prescindir. 

Esse paradoxo é explorado por Italo Calvino, em A Especulação Imobiliária 

(1963): 

Levantar os olhos do livro (ia sempre a ler, no comboio) e reencontrar 
peça a peça a paisagem – o muro, a figueira, a nora, o canavial, o 
rochedo – as coisas vistas desde sempre e em que, por ter estado 
longe delas, só agora reparava: era este o modo em que todas as 
vezes que lá voltava, Quinto retomava o contato com a sua terra, a 
Riviera. Mas como já durava há anos esta história, da sua ausência e 
dos retornos esporádicos, que gosto tinha? Já sabia tudo de cor; no 
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entanto, continuava a tentar fazer novas descobertas, assim de 
fugida, com um olho no livro e outro fora da janela, e agora já era só 
a confirmação de observações, sempre as mesmas. 
Mas em todas as vezes havia qualquer coisa que lhe interrompia o 
prazer desse exercício e o fazia regressar às linhas do livro, um 
aborrecimento que nem ele próprio sabia definir muito bem. Eram as 
casas: todas estas novas construções que ganhavam altura, edifícios 
urbanos de seis ou oito pisos, a branquejar maciços como barreiras 
de proteção do ruidoso degradar da costa, assomando com a maior 
quantidade de janelas e varandas que podiam para o lado do mar. A 
febre do cimento tinha-se apoderado da Riviera: ali via-se o prédio já 
habitado com as floreiras de gerânios todas iguais nas varandas, 
aqui o casario acabado de fazer com as vidraças riscadas por 
serpentes de gesso, que esperava pelas famelgas lombardas doidas 
pelos banhos; mais além ainda um castelo de andaimes e, em baixo, 
a betoneira a rodar e o cartaz da agência para a compra dos 
apartamentos. 
Nas povoações das encostas, em socalcos, os edifícios pareciam 
que se punham às cavalitas uns dos outros, e no meio dos donos 
das casas velhas esticavam o pescoço nos aterros. Em ***, a cidade 
de Quinto, dantes rodeada de jardins umbrosos de eucaliptos e 
magnólias e onde por entre as sebes velhos coronéis ingleses e 
misses anciãs emprestavam uns aos outros edições Tauchnitz e 
regadores, agora as escavadoras revolviam o terreno amolecido 
pelas folhas putrefatas ou granuloso do saibro das alamedas, e a 
picareta deitava a baixo as vivendas de dois pisos, e o machado com 
um ranger que parecia de papel abatia os leques das palmeiras 
Washingtonia de céu onde iriam surgir as futuras três assoalhadas-
cozinha-casa de banho. 
Quando Quinto subia a ladeira para a sua vivenda, que outrora 
dominava a extensão dos telhados da cidade nova e dos baixos 
quarteirões da marina e do porto, e mais aquém o amontoado de 
casas bolorentas e musgosas da cidade velha, entre a vertente da 
colina a poente onde acima das hortas se adensava o olival, e a 
nascente um reino de palacetes e hotéis verdes como uma floresta, 
sob o dorso desnudo dos campos de cravos cintilantes de viveiro até 
ao Cabo: agora já não havia nada disso, só se via uma sobreposição 
geométrica de paralelepípedos e poliedros, faces e arestas de casas, 
de um lado e de outro, telhados, janelas, muros de serventias 
contínuas só com os postigos esmerilados das casas de banho uns 
por cima dos outros. 
A mãe, sempre que ele vinha a ***, a primeira coisa que fazia era 
levá-lo ao terraço (que ele, com a sua nostalgia indolente, distraída e 
sobretudo indiferente, ainda era capaz de partir de volta sem lá ir): – 
Vou mostrar-te as novidade, – e apontava-lhe os novos edifícios: – 
Ali os Samperi aumentam mais uns andares, aquele é um prédio 
novo de uns tais de Novara, e as freiras, até as freiras, lembras-te do 
jardim com os bambus que se via lá em baixo? Agora vê bem que 
buraco, sabe-se lá quantos andares querem fazer com aqueles 
alicerces! E a araucária da villa Van Moen, a mais bonita da Riviera, 
agora a firma Baudino comprou a área toda, uma planta que devia 
preocupar a Câmara, acabou em lenha para queimar; de resto, 
transplantá-la era impossível, as raízes quem sabe até onde iam. 
Agora anda cá; aqui a nascente, já não tinham mais vista para nos 
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tirarem, mas olha aquele telhado novo que apareceu: pois bem, 
agora o sol da manhã só bate aqui meia hora mais tarde. 
Quinto: “Hum, hum! Raios! Ah, minha querida!” Só conseguia sair-se 
com exclamações inexpressivas e risadinhas, entre “Também o que 
hás-de tu fazer?” e inclusivamente a satisfação pelos danos mais 
irreparáveis, talvez por um resíduo de juvenil gosto pelo escândalo, 
talvez por exibição de sabedoria de quem não ignora serem inúteis 
os queixumes contra a marcha da história. Contudo, a visão de uma 
terra que era a sua, que desaparecia assim debaixo do cimento, sem 
nunca ter sido por ele realmente possuída, magoava Quinto. Mas 
tem de se dizer que ele era homem que acompanhava a história, 
rejeitando saudosismos, homem que tem corrido mundo, etc., em 
suma, não lhe importava nada! Bem outras violências estava pronto 
a exercer, ele em pessoas, e sobre a sua própria existência. Quase 
lhe apetecia, ali no terraço, que a mãe lhe desse mais isco para esta 
sua contradição, e apurava o ouvido para captar naquelas 
resignadas queixas que ela acumulava de uma visita para outra o 
tom de uma paixão que fosse além da saudade por uma paisagem 
querida que estava a morrer. Mas o tom de razoável recriminação da 
mãe nunca aflorava aquele pendor acrimonioso e até maníaco para o 
qual todas as recriminações contínuas por tempo demasiado tendem 
a inclinar-se, e que só muito levemente se revela em breves alusões 
no meio dos neutros termos da conversa: o dizer por exemplo “eles” 
ao falar dos que constroem, quase como se tivessem todos 
associados para nosso prejuízo e “olha o que estão a fazer-nos” de 
tudo os que nos prejudica tanto a nós como a muitos outros; não, 
nenhum rastilho de polêmica achava na serena tristeza da mãe, e 
mais se atiçava nele uma fúria de sair da passividade, de passar à 
ofensiva. E pronto, agora ali, aquela sua terra, aquela parte 
amputada de si, tinha uma nova vida, embora anormal, antiestética, e 
precisamente por isso – pelas contradições de dominam as mentes 
educadas para a literatura – mais vida que nunca. E ele não 
participava nela; agora ligado aos lugares só por um fio de excitação 
nostálgica, e pela desvalorização de uma área semiurbana já não 
panorâmica, isto só lhe dava prejuízo. Ditada por este estado de 
espírito, a frase: – Se todos constroem, porque é que não 
construímos nós também? – que ele deitara cá para fora ao 
conversar um dia com Ampelio na presença da mãe, e a exclamação 
dela, de mãos erguidas até ás têmporas” – Por favor! Coitado do 
nosso jardim! – tinha sido a semente de uma já longa série de 
discussões, projetos, cálculos, pesquisas e negociações. E agora, 
exatamente Quinto estava de volta à sua cidade natal para aí 
empreender uma especulação imobiliária. (Calvino, 2010:11-15) 

 

Calvino registra os distintos comportamentos e entendimentos sobre a cidade 

em função dos diversos níveis de pertencimento, ou de relação, com os lugares dos 

personagens do seu conto. O modo fragmentado como um deles relaciona-se com 

episódios de sua vida, com acontecimentos e práticas dispersas no tempo e no 

espaço, leva ao desligamento de pontos de conexão com certa realidade, perdendo 

a capacidade de unificar o olhar e suas leituras de forma coerente e continuada. O 
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outro personagem, por sua vez, é agente dessa continuidade e as transformações 

socioespaciais interferem no seu cotidiano ao ponto de se formular juízo de valor 

sobre os cenários – o antes e o agora, questionando o futuro. 

Essa perda no “habitar” adquire, na narrativa de Calvino, dimensão que 

ultrapassa a mera transformação física dos lugares, mas estende-se à mudança de 

hábitos e costumes das rotinas vinculadas aos lugares, aparentemente a partir de 

fora, mas, não raramente, fomentada pelos sujeitos que no seu próprio território 

operam resignificações das representações, dos valores e do próprio imaginário 

coletivo. 

A identificação fonética dos termos “habitar” e “habitat”, que, por sorte, 

poderiam corresponder a práticas e produções convergentes, apresentam-se, 

frequentemente, antagônicas e, até, conflituosas; não tanto pela eventual 

incompatibilidade conceitual, mas pelos processos de produção dos lugares e dos 

modelos socioespaciais que lhes dão substância. 

O habitat tende, na lógica da reprodução e extensão da cidade, a designar um 

processo funcionalista por abstração da relação dos seus componentes, nem 

sempre pertencentes ao mesmo contexto sócio-histórico e territorial, mas 

naturalizando-os em uma proposta  ambiental e ecológica. Deparamo-nos, então, 

com um discurso que isola uma realidade, fazendo-a parecer “natural”, lógica e 

coerente, mas cujos valores e representações são deslocados de outros lugares, de 

outros “habitar”, nem sempre relacionados. 

Trata-se de debate que deve ser explicitado no território por forma a 

compreender seus campos de aproximação, mas, também, os equívocos e as 

contradições que os tornam, por vezes, inconciliáveis, tendo como referência os 

mecanismos de produção do espaço. 

 

3.1 Cidade e habitação; morar e habitar – são sinônimos? 

 

Se entendermos, tal como Lefebvre pressupõe, que a cidade projeta sobre o 

território uma sociedade, considerando-a como totalidade, estaríamos próximos da 
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ideia de “habitar”, como produto de uma teoria unificadora de conceitos que dá 

sentido aos fragmentos do real. 

[quais são esses campos?] em primeiro lugar, o físico, a natureza, o 
Cosmos; em segundo lugar, o mental, incluindo as captações lógicas 
e formais; e, em terceiro lugar, o social. Em outras palavras, estamos 
preocupados com o espaço lógico-epistemológico, o espaço da 
prática social, o espaço ocupado por fenômenos sensoriais, incluindo 
produtos da imaginação, como projetos e projeções, símbolos e 
Utopias. A necessidade de unidade pode ser expressa também de 
outras formas, maneiras que servem para ressaltar sua importância. 
O pensamento reflexivo às vezes confunde e às vezes estabelece 
distinções entre esses "níveis" que a prática social estabelece em um 
processo, levantando a questão de suas inter-relações. Assim, o 
habitar, a habitação – o "habitat" humano, por assim dizer – são a 
preocupação da arquitetura. Cidades – espaço urbano – são o reduto 
da disciplina do urbanismo. Quanto aos mais amplos, espaços 
territorial, regional, nacional, continental ou em todo o mundo, estes 
são da responsabilidade dos planejadores e economistas. Por vezes 
essas "especialidades" interpenetram-se sob os auspícios de um ator 
privilegiado, o político. Em outras ocasiões os respectivos domínios 
não conseguem integrar-se, de modo que nem os projetos comuns, 
nem continuidade teórica são possíveis. (LEFEBVRE, 1991:11-13)50 

 

A modernidade tornou a desconstrução da “unidade” um imperativo para 

alcançar a verdade sobre o real. O conhecimento científico especializado 

fragmentou a “totalidade”, que era consolidada por uma explicação metafísica, por 

meio de olhares e de leituras parciais que compunham uma compreensão, a razão 

de ser das “coisas”. 

Portanto, a cidade real passa por diversas leituras, explicações e narrativas. 

Se, por um lado, esses olhares múltiplos representam a emergência de discursos 

contra-hegemônicos, abrindo campos de reflexão e gerando entendimentos mais 

consolidados sobre os fatos urbanos, por outro lado, e inevitavelmente, geram 

                                                           
50 Tradução nossa de: “The fields we are concerned with are, first, the physical- nature, the Cosmos; 
secondly, the mental, including logical and formal abstractions; and, thirdly, the social. In other words, 
we are concerned with logico-epistemological space, the space of social practice, the space occupied 
by sensory phenomena, including products of the imagination such as projects and projections, 
symbols and Utopias. The need for unity may be expressed in other ways too, ways that serve to 
underscore its importance. Reflection sometimes conflates and sometimes draws distinctions between 
those 'levels' which social practice establishes, in the process raising the question of their 
interrelationships. Thus housing, habitation — the human 'habitat', so to speak — are the concern of 
architecture. Towns, cities - urban space - are the bailiwick of the discipline of urbanism. As for larger, 
territorial spaces, regional, national, continental or worldwide, these are the responsibility of planners 
and economists. At times these 'specializations' are telescoped into one another under the auspices of 
that privileged actor, the politician. At other times their respective domains fail to overlap at all, so that 
neither common projects nor theoretical continuity are possible. 
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tensão e competição, sobressaindo alguns, diluindo-se outros. Ou seja, apesar das 

distintas narrativas, que propiciam um imaginário de muitas cidades dentro da 

cidade, impõe-se um discurso dominante, um discurso único e dominador. No 

entanto, essa dominação discursiva e de produção da cidade contemporânea já não 

contém as mesmas características da cidade antiga tipificada por Max Weber; a 

atual dominação corresponde, também ela, a um olhar, normalmente legitimado por 

discursos científicos especializados e, por conseguinte, a fragmentos da cidade real 

que se apresentam “interessantes” para a formulação de um discurso aliciante e, 

aparentemente, coerente. 

A “cidade” de Max Weber não era única: pelo contrário, eram diversas nas 

suas tipologias em função do processo histórico da sua formação, da sua vocação 

circunstancial e da sua função econômica e política, mas apresentava unidade de 

reconhecimento e legitimação, apesar do conflito de interesses entre grupos e 

estamentos, e da luta pela dominação, que lhe conferiam identidade de lugar.51 

A cidade do “pensamento único”, a que se referem Arantes, Vainer e Maricato 

(2002), não se confunde com qualquer sentido de unidade e, menos ainda, de 

totalidade. O “pensamento único” expressa a uniformização dos olhares em torno de 

                                                           
51 “Poder-se-á subentender, da construção metodológica de Weber, que a dominação não-legítima 

formula-se enquanto tipo ideal para dar conta dos fenômenos mais complexos que não couberam na 

construção mais pura dos três tipos de dominação legítima e, assim, a cidade medieval ocidental 

oferecia-se com território privilegiado para a sua análise e explicitação. Nesse sentido, também a 

cidade medieval ocidental se configura como um tipo ideal, constituindo-se como referência à gênese 

das cidades na diversidade dos seus tipos e variantes. Será plausível aplicar essa “máscara” da 

“dominação não-legítima” sobre a realidade contemporânea, especialmente sobre o ambiente urbano 

contemporâneo? [...] Que aconteceria se usássemos o tipo ideal acima construído para ler a 

realidade da cidade ocidental contemporânea? Uma das características fundamentais que 

poderíamos encontrar seria a estrutura de caráter unidimensional da sociedade contemporânea, que 

parece não ser capaz de escapar do que Mike Davis chamou a “gaiola de ferro real” do mundo de 

hoje: a severa lei de Estado. A temática do Direito assume aqui um papel central: de fato, é somente 

com a concepção da lei positivista e as constituições burguesas dos séculos XVIII e XIX que o 

conceito de legitimidade se deteriora e o conceito da legalidade se transforma como único elemento 

para o “julgamento” da realidade, dos fenômenos e das ações. O resultado dessa passagem é a 

criação de uma fronteira clara entre os fatos e os territórios da lei. Se, por sua vez, nós comparamos 

esta situação com essa que inspirou o tipo ideal da dominação não-legítima, poder-se-ia constatar 

que a possibilidade para criar (a partir da ordem existente legal) uma ordem diferente da lei seria 

negada por essa lei estatal monopolista. Deve ser dito que a negação referida não é a negação do 

pluralismo dentro da sociedade, mas fornece, normativamente, apenas um canal, o legal, para 

expressar a “vontade” e o “poder de escolha” que diferentes partes da sociedade podem desejar 

desenvolver. Nesse âmbito, importa referir que o aparente “fascínio” de Weber por aquela cidade 

medieval ocidental provém desse construtivo pluralismo que existe dentro da cidade e que tende a 

diluir-se e a desaparecer com o aparecimento do Estado e a institucionalização da burocracia – 

temas sobre os quais pesquisa e disserta abundantemente.” (SOUSA, 2010:121-122) 
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lógicas de análise do real, e de sua transformação, segundo modelos de 

“coisificação” do real e inerente mercantilização do urbano. 

Nessa perspectiva, a unidade e a totalidade já não encontram campo de 

realização: a cidade retalha-se em nichos de mercado, ou espaços de negócio, onde 

algumas funções são objeto de comercialização – algumas já consolidadas, como o 

comércio e a produção, outras que se abrem como possibilidades prometedoras, 

como a habitação, os transportes, o abastecimento de água, a energia elétrica, o 

lazer, o turismo e as atividades culturais. O que torna a questão mais aguda é o 

retalhamento desses negócios por esquemas desarticulados que operam em 

distintos mercados, seguindo distintos interesses, sustentados, muitas vezes, por 

especialidades técnicas e científicas dissociadas. Por esse motivo, apesar da 

existência de um território geográfico comum, a imagem da cidade, consubstanciada 

nas sensações e nas vivências cotidianas, é difusa e caótica – mesmo obedecendo 

à ordem formal do “pensamento único” – não se reconhecendo uma lógica operativa 

e compreensiva que reúna os fragmentos em torno de um sentido ou discurso. 

A cidade antiga, que atendia às necessidades materiais por meio de 

“edificações” – espaços e edifícios, públicos e privados –, e à necessidade de 

representação simbólica das diversas classes, do poder e da religião, expressas nas 

diversas tipologias e morfologias urbanas, é reformulada a partir de práticas 

ideológicas que configuram objetos, as “coisas” produzidas segundo uma estratégia 

e uma imagem. Os componentes da “nova” cidade, as suas praças, avenidas, 

quarteirões, edifícios são metáforas que visam dar substância a modelos de 

consumo e, cada vez menos, a modelos de vida urbana. Nesse sentido, não é 

apenas o habitar que se encontra hipotecado, mas o próprio habitat que, entretanto, 

é esvaziado de conteúdos programáticos que possam sustentar um projeto de 

articulação socioespacial e ambiental com seu suporte territorial. 

É evidente que a publicidade insistente e a mídia, de um modo geral, 
têm um papel especial na dissimulação da realidade do ambiente 
construído e na construção da sua representação, destacando os 
espaços de distinção. É evidente também que a representação 
ideológica é um instrumento de poder - dar aparência de “natural” e 
“geral” a um ponto de vista parcial, que nas cidades está associado 
aos expedientes de valorização imobiliária. A representação da 
cidade encobre a realidade científica. Uma intensa campanha 
publicitária leva uma ficção à população: o que se faz em território 
restrito e limitado ganha foros de universal. Os investimentos na 
periferia não contam para a dinâmica do poder político, como os 
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próprios excluídos não contam para o mercado. E o que é mais 
trágico, a priorização das políticas sociais frequentemente não conta 
para os próprios excluídos cujas referências são a centralidade 
hegemônica [...] A manipulação das informações na construção da 
ficção é atribuída à genialidade de alguns técnicos de marketing, que 
conhecem os valores e anseios populares. Ela leva em conta 
aspectos que estão plantados no imaginário da população, ligados a 
seus paradigmas históricos, à sua identidade ou ainda à sua vontade 
de mudança de paradigmas existentes. (MARICATO, 2002:165-166) 

 

Destacamos, entre as consequências desses mecanismos de produção de 

representações da cidade, dois aspectos: por um lado, a transitoriedade dos valores 

e dos símbolos que as estratégias de fomento do mercado e do consumo impõem 

como condição para a renovação dos estímulos e a atração, e fixação, dos 

consumidores; por outro lado, o ostracismo, ou mesmo apagamento, a que são 

votadas as práticas sociais que, por vezes de forma relevante, produzem a massa 

resiliente e efetivamente conservadora do caráter da cidade. 

À margem dos territórios que têm sido interpretados como expressão 
das identidades claramente contrastadas e bem definidas, a 
experiência social contemporânea tem propiciado a formação de 
lugares sociais efêmeros, particularmente no bojo dos conflitos e das 
sociabilidades que se constituem nas praças e ruas das chamadas 
“megacidades”. A seguinte afirmação, feita numa entrevista para um 
programa de vídeo por Hans, com 25 anos de idade, que se 
apresentou como pintor de carros, desempregado, ganhando 
efetivamente a vida em São Paulo como michê, oferece um ponto de 
partida para estas reflexões “[...] somos partes de um mundo só. 
Estamos todos juntos, mas não estamos no mesmo mundo. Você, se 
entrar no meu mundo, é estranha; eu, se entrar no seu, sou estranho. 
Você não ia aceitar se soubesse que eu tenho passagens na polícia, 
e eu não ia aceitar-te sabendo que você nunca roubou. Você tem um 
mundo e eu tenho outro mundo. Os nossos dois mundos estão em 
guerra” [...] Como se estrutura o espaço social onde essa guerra 
ocorre? Qual é a natureza dessas fronteiras contraditórias que, a um 
só tempo, separam práticas sociais e visões de mundo antagônicas e 
as põem em contacto, tornando possível tal diálogo? Minha hipótese 
de trabalho é a de que a experiência urbana contemporânea propicia 
a formação de uma complexa arquitetura de territórios, lugares e 
não-lugares, que resulta na formação de contextos espaço-temporais 
flexíveis, mais efêmeros e híbridos do que os territórios sociais 
identitários. Os habitantes da cidade deslocam-se e situam-se no 
espaço urbano. Nesse espaço comum, cotidianamente trilhado, vão 
sendo construídas coletivamente as fronteiras simbólicas que 
separam, aproximam, nivelam, hierarquizam ou, numa palavra, 
ordenam as categorias e os grupos sociais nas suas múltiplas 
relações. Por esse processo, ruas, praças e monumentos 
transformam-se em suportes físicos de significações compartilhadas. 
Penso que os lugares sociais assim construídos não estão 
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simplesmente justapostos uns aos outros como se formassem um 
grande mosaico. A meu ver, sobrepõem-se e entrecruzam-se de um 
modo complexo, formam zonas simbólicas de transição, onde os 
sujeitos e os cenários da sua interação desenvolvem atributos 
análogos aos que Victor Turner conceituou como limiares. Na sua 
ambivalência, são basicamente interestruturais: não se classificam 
inteiramente em nenhuma das posições atribuídas e escalonadas 
pelo direito, pelo costume e pelas convenções; e, assim sendo, 
tornam-se culturalmente ambíguos, simbolicamente invisíveis e 
poluidores. Mais do que territórios bem delimitados, esses 
“contextos” ou “ambientes” podem ser entendidos como zonas de 
contacto, onde se entrecruzam moralidades contraditórias [...] 
Aproximam-se mundos que são partes de um mesmo todo, mas que, 
assim mesmo, se encontram irremediavelmente apartados. 
(ARANTES, 2001:259-260) 

 

A narrativa de Arantes, à qual poderíamos somar outros discursos 

contemporâneos sobre o “viver urbano”, parece invocar somente o viver público, a 

dimensão pública dos mecanismos de sociabilidade que transitam, também eles, 

pelo espaço público onde acontecem as atividades de cariz coletivo. E mesmo 

quando se apela para a “humanização” ou “vitalização” do espaço público, agrega-

se a ela a componente estritamente pública da vida social. 

Nesse quadro discursivo, é patente a ausência da dimensão privada da vida 

urbana, ainda que seja a partir dela, da individualidade, da realização dos direitos 

dos indivíduos, que se estabelecem as reivindicações para a maior participação na 

vida e no espaço público. Mais sintomática ainda é a ausência de qualquer 

referência à habitação. 

Essa separação analítica, que decorre de postura metodológica e conceitual, 

e que resulta do rompimento das relações funcionais e afetivas entre a “casa” e o 

bairro, entre o morar e o trabalhar, enfim, entre as atividades que asseguram a 

continuidade e a totalidade da ação humana, conduz a soluções que assentam em 

pressupostos dados, mas por vezes inexistentes, precisamente porque não são 

considerados, por sua vez, em leituras amplas e análises holísticas. 

As propostas de reabilitação das características de um antigo viver urbano, 

por exemplo, pressupõem, à partida, a persistência no espaço de “antigos” 

moradores e da memória de antigas práticas que a cidade moderna capitalista 

tentou transformar, reprimir, ocultar ou suprimir, bastando, para o efeito, gerar um 

conjunto de condições de acesso e uso do espaço público para restabelecer, ou 
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reabilitar, mecanismos de apropriação, de relação e de sociabilidade. Nessas 

abordagens, tal como os espaços e os comportamentos, também os sujeitos são 

coisificados e colocados em um jogo de “peças”, supostamente dotadas de atributos 

prévios, que se pretende manobrar para gerar “dinâmicas” de relação que tendem a 

desvanecer-se quando esgotados os estímulos ou as promoções. 

Entendemos que estamos em face de contextos em que as transformações 

inscritas na cidade moderna capitalista alteram também os sujeitos e, assim, as 

possibilidades de operar mecanismos de sociabilidade, de relação com os lugares, 

de pertencimento e de identidade. 

Um dos elementos centrais dessa mudança é a habitação. Sem ser 

necessário reportarmo-nos à longa história do abrigo, da casa, e fixando-nos, neste 

momento, às mudanças no uso das edificações durante o século XIX e seguinte, 

constatamos o desdobramento das atividades que se concentravam na unidade 

residencial – a produção, o comércio, a moradia e, fundamentalmente, a instituição 

familiar – passaram a ser realizadas em distintos locais da cidade que se 

especializaram em suas valências e funções. Entretanto, essa centralidade do “lar”, 

que concentrava e condensava a estrutura das relações sociais, a configuração dos 

comportamentos – pela tradição e pela educação –, das representações sociais, do 

status de classe, expandia-se pelo seu entorno próximo, na escala do quarteirão e 

do bairro, gerando e consolidando rotinas de relação que compunham o ambiente e 

as vivências urbanas. 

A perda de “competências” pelo núcleo familiar, estrito ou alargado, 

enfraqueceu não apenas as relações que se desdobravam a partir das atividades 

exercidas pelos seus membros, mas o significado do lugar edificado, entendido 

como o centro do espaço do habitar, a casa. Assim, o habitar, que tinha como 

referência nas representações coletivas a habitação, perde atividades e 

“acontecimentos” e, portanto, práticas, rotinas e cotidiano. 

A redução do âmbito de influência da casa, antes composto por conjunto de 

atividades e relações sociais em torno de um campo espacial, mais ou menos 

amplo, centrado na edificação que abrigava a família, ao mero “morar” em uma 

construção localizada em certo bairro da cidade, extinguiu o espaço social das 

articulações funcionais, simbólicas e afetivas que caracterizavam determinados, e 

diversificados, modos de viver na cidade. 
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Assim, a massa edificada que compunha os bairros residenciais, antes 

estruturante, definível, nominal e vinculada a referências precisas e reconhecidas – 

o sapateiro, o merceeiro, o padeiro, o artesão, o médico, o advogado, o professor, e 

suas respectivas famílias –, e que hierarquizava os grupos e classes sociais, no 

espaço e nas relações, passa, na cidade moderna e contemporânea, a ser anônima 

e, portanto, como muitos discursos denunciam, desumanizada. 

Essa ausência, ou perda, do “humano”, que não é mais do que a perda do 

“habitar”, estende-se, inevitavelmente, ao habitat, não apenas pelo abandono de 

determinados espaços públicos, mas pela desmobilização dos modos de fazer e 

produzir o espaço social. 

A recomposição dessas relações, subjacente em muitos dos discursos dos 

“projetos urbanos”, que tem por objetivo “revitalizar” – tornar a “dar vida” à cidade – 

não considera, frequentemente, a dimensão e extensão das relações que importa 

“restabelecer”. Entendemos que sem envolver a habitação, como prática urbana de 

sustentação do “estar” e do “permanecer”, perdem substância e sentido algumas 

expressões como “participação social”, “apropriação”, “resignificação do espaço 

público”, e outras que formam o léxico do urbanismo e da gestão urbana 

contemporânea. 

Poderá parecer paradoxal invocar, hoje, a habitação como requisito decisivo 

para “resolver” a cidade, quando o projeto modernista tinha, aparentemente, nas 

unidades residenciais, o elemento estruturante de certo “viver” moderno, do novo 

habitat. 

Todavia, não se avaliou, pelo menos no campo do conhecimento do 

urbanismo, o impacto do viver moderno sobre a organização das relações sociais. A 

racionalização das atividades humanas, criando condições propícias para sua plena 

e eficaz realização, parecia configurar um cenário e uma ordem lógica dos fatos e 

até das representações sociais. No entanto, o viver moderno acontece, também, no 

território do “consumo”, já dado, pronto e configurado para ser usado de acordo com 

normas, padrões e rotinas de comportamento, deixando de ser criado e produzido 

no âmbito das efetivas necessidades e anseios dos grupos e dos indivíduos. 

Nessas circunstâncias, o habitar dilui-se considerando que o território 

socioespacial perde capacidade de resignificar-se pelo uso e apropriação, restando 
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o espaço abstrato como campo da construção, e o social circunscrito ao estrito 

núcleo familiar encerrado na residência, ou a esporádicos e residuais episódios de 

produção cultural decorrentes da atividade de isolados espaços de sociabilidade. 

Essa desvinculação, ditada pela produção dos novos modos de produção, 

entre os consumidores dos bens e os seus produtores, conduz, por indução do 

“espírito” de mercado, à coisificação dos espaços construídos: do mesmo modo que 

automóvel é uma “coisa” que serve à mobilidade, a “casa” serve para morar, o 

parque serve para brincar, a igreja para rezar. Os artefatos urbanos encontram-se, 

então, desencarnados da cultura, desvinculados dos sujeitos individuais e coletivos 

e tendem a ser destituídos de referência simbólica no âmbito do conjunto. 

Nesse contexto, a valorização dessas produções, o seu sentido nas 

representações sociais desses espaços, dá-se a partir de fora das “coisas”, com 

base no “estranhamento”, ou novidade, e não pela identidade. O reconhecimento 

dos valores, que não está desligado das estratégias de produção das “coisas” – 

artefatos e espaços urbanos – envolve sujeitos, instituições e práticas em torno do 

mercado, o valor de troca, que agrega os símbolos e o imaginário social na mesma 

formulação, ou ordem, ideológica. 

Assim, quando, antes, nos referimos ao potencial equívoco que poderá estar 

presente no discurso que acompanha muitas das recentes experiências e projetos 

de “revitalização” urbana, pretendemos explicitar algumas incongruências que 

podem decorrer da imprecisa leitura do processo histórico. Frequentemente, as 

propostas e os projetos apoiam-se em “soluções” prontas e dadas, como “coisas” 

facilitadoras, ou dinamizadoras, de práticas coletivas, considerando a faceta da vida 

pública dos indivíduos. O “envolvimento” social, uma espécie de apelo à participação 

da sociedade, dá-se pela oferta, ainda que se reconheça a existência de potencial 

procura, e, raramente, pela produção, pela criação, expressa pelos sujeitos. 

A fórmula, além de não incorporar agentes sociais comprometidos e 

permanentes, não considera o universo de referências fragmentadas e dispersas, no 

tempo e no território, que compõem a vida real dos indivíduos instalados na cidade 

contemporânea. As experiências de restabelecimento do uso do espaço público com 

atividades qualificadas não têm implicado, necessariamente, a reconstituição de 

práticas, de códigos, de condutas, que se pressupõem naturais aos sujeitos, como 

se a “tradição” e a “memória” se perpetuassem sem a experiência concreta. Isso 
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porque não se avalia o efetivo uso, que decorre do consumo das “mercadorias”; ou 

seja, o destino que os consumidores dão às “coisas”. Essa resignificação, que já não 

decorre da produção das “coisas”, situa-se em campos pouco pesquisados e 

raramente considerados na observação do cotidiano. A análise do “impacto” das 

intervenções de revitalização, ou reabilitação, das cidades observa apenas a 

adesão, a quantidade de utilizadores e, quanto muito, a mudança nas suas rotinas e 

no padrão dos fluxos; não alcança o que Michel de Certeau designou por 

“fabricação”52. 

Aquela “fabricação”, uma produção informal, por vezes oculta e transgressora, 

constitui uma tentativa de formação de um “habitar” a que Lefebvre designa, ainda 

que sob outra construção metodológica, de “espaço vivido”, em contraponto ao 

“espaço abstrato” e ao “espaço dominado”, e outros autores, como Machado Pais, 

conceituam como espaço do cotidiano. Trata-se, essencialmente, do território onde 

opera a experiência fora dos modelos calculados e determinados e, portanto, onde 

existe presença, e certa permanência, de práticas sociais. 

                                                           
52 A propósito da noção de “fabricação”, Michel de Certeau reflete: “[...] a análise das imagens 
difundidas pela televisão (representações) e os tempos passados diante do aparelho 
(comportamento) deve ser completada pelo estudo daquilo que o consumidor cultural “fabrica” 
durante essas horas e com essas imagens. O mesmo se diga no que respeita ao uso do espaço 
urbano, dos produtos comprados no supermercado ou dos relatos e legendas que o jornal distribui. A 
‘fabricação’ que se quer detectar é uma produção, uma poética – mas escondida, porque ela se 
dissemina nas regiões definidas e ocupadas pelos sistemas da ‘produção’ (televisiva, urbanística, 
comercial, etc.) e porque a extensão sempre mais totalitária desses sistemas não deixa aos 
‘consumidores’ um lugar onde possam marcar o que fazem com os produtos. A uma produção 
racionalizada, expansionista além de centralizada, barulhenta e espetacular, corresponde outra 
produção qualificada de ‘consumo’: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua 
ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com produtos próprios, mas maneiras 
de empregar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante [...] Se é verdade que por 
toda a parte se estende e se precisa a rede de ‘vigilância’, mais urgente ainda é descobrir como é que 
uma sociedade inteira não se reduz a ela: que procedimentos populares (também ‘minúsculos’ e 
cotidianos) jogam os mecanismos da disciplina e não se conformam com ela a não ser para alertá-
los; enfim, que ‘maneiras de fazer’ formam a contrapartida, do lado dos consumidores (ou 
dominados?), dos processos mudos que organizam a ordenação sociopolítica. Essas ‘maneiras de 
fazer’ constituem as mil práticas pelas quais usuários se apropriam do espaço organizado pelas 
técnicas da produção sociocultural [...] Sé verdade que existe uma ordem espacial que organiza um 
conjunto de possibilidades (por exemplo, por um local por onde é permitido circular) e proibições (por 
exemplo, um muro que impede prosseguir), o caminhante atualiza algumas delas. Deste modo, ele 
tanto as faz ser como aparecer. Mas também as desloca e inventa outras, pois as idas e vindas, as 
variações ou as improvisações da caminhada privilegiam, mudam ou deixam de lado elementos 
espaciais. Assim Charlie Chaplin multiplica as possibilidades de sua brincadeira: faz outras coisas 
com a mesma coisa e ultrapassa os limites que as determinações do objeto fixavam para seu uso. Da 
mesma forma, o caminhante transforma em outra coisa cada significante espacial [...] O usuário da 
cidade extrai fragmentos do enunciado para atualizá-los em segredo.” (CERTEAU, 1998:39-41;177-
178). 
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Aquela distinção na percepção do uso do espaço, formulada por Lefebvre – 

que, por sua vez, aprofunda a análise de Heidegger, contextualizando-a no âmbito 

da produção do espaço – induz à diferenciação, que colocamos como questão 

inicial, entre “morar” e “habitar”. Os termos adotados por Lefebvre, na caracterização 

dessa distinção, não seguem a reflexão etimológica de Heidegger, adotando um 

critério mais funcionalista, se quisermos simplificar. 

Por uma questão de associação semântica, e até fonética, entendemos mais 

compreensível relacionar o “habitar”, a prática socioespacial mais plena, densa e 

permanente, com o habitante, e que corresponde no discurso de Lefebvre ao 

“utilizador” do espaço. Entretanto, a noção de “morar”, que aqui abordamos, associa-

se à noção de “utente”, expressa por Lefebvre. 

No entanto, trata-se de distinção meramente instrumental, que permite 

caracterizar posturas em face da organização e produção social do espaço, mas que 

o método dialético analisa como contradições da práxis, da prática social, e, assim, 

simultâneos enquanto processo: o espaço percebido e o vivido coexistem com o 

espaço concebido e abstrato; são as práticas sociais e suas mediações que dão 

sentido a ambos e operam tanto a síntese como a sua oposição em função da 

participação dos sujeitos. Os “utilizadores” do espaço, em Lefebvre, usam o espaço 

concebido, consumindo-o de forma produtiva – fabricando, segundo Certeau; os 

“utentes”, os que moram, usam o espaço vivido, consumindo as produções e as 

criações. 

Por um lado, a crítica de Lefebvre aos “utentes” incide na sua passividade, no 

seu alheamento às práticas de cidadania e por potenciarem o domínio do espaço 

concebido, do campo da técnica, da ciência, do urbanismo e do Estado. Por outro 

lado, não investiga a fragilidade das referências e das ancoragens simbólicas com 

que aqueles sujeitos se confrontam na cidade. 

A reabilitação do valor de uso, que constitui o processo pelo qual se tende a 

afirmar o direito à cidade, necessita, entretanto, de “lugares” nos quais, e pelos 

quais, os indivíduos exercitam a sua autonomia e identidade; a “habitação” é, em 

nosso entender, o campo privilegiado desse reencontro. Todavia, não devemos 

menosprezar as transformações operadas no espaço da habitação, não apenas no 

âmbito conceptual, mas, sobretudo, como espaço simbólico, afetivo e de referência 

ao modo de vida moderno. 



214 
 

[...] como diz uma moradora de Ruão: Aqui, “não, não há nenhum 
lugar especial, só lá em casa, é tudo... não há nada”. Nada de 
“especial”: nada de marcado, de aberto por uma lembrança ou um 
conto, assinado por algo de outro. Só parece crível a gruta da casa, 
durante algum tempo ainda porosa a lendas, ainda penetrada por 
sombras. À parte disso, segundo outro morador da cidade, “só há 
lugares onde não se pode crer em mais nada!”. (CERTEAU, 
1998:187) 

 

Nem nas casas dos centros históricos das cidades realiza-se um viver antigo, 

aristocrata, burguês ou das classes dos mestres de ofícios e comerciantes, nem nas 

unidades residenciais modernistas cumpre-se o padrão funcionalista; em ambas, 

persistem tentativas de concretizar um imaginário por vezes contraditório com as 

características daqueles espaços concebidos, mas buscando-se, apesar dos 

conflitos, estabilizar as referências que determinam certa centralidade daqueles 

lugares: o ponto de onde se parte e, em algum momento da rotina, se retorna, e, em 

alguns casos, o lugar de onde já não se sai. 

A habitação, enquanto espaço de permanência, e não apenas de moradia, 

instiga ao “habitar”, poderá ser compreendida na escala da produção e do viver a 

cidade e costurar as práticas dispersas que hoje se fomentam para a dinamização – 

revitalização ou humanização – do espaço e vida pública, e das representações 

coletivas. 

Tal como poderemos constatar no estudo dos centros históricos das cidades 

de Salvador e do Porto, a habitação não deverá ser tomada somente pela sua 

vertente de fixação de residentes, assumindo, nessas circunstâncias, o caráter de 

programa de moradia, mas deve alcançar o patamar de política urbana para que os 

sujeitos sociais e institucionais integrem um âmbito alargado de ações, dos quais 

participam, não como protagonistas esporádicos, mas como cidadãos e agentes de 

cidadania em uma perspectiva universalista de direitos, e, ao mesmo tempo, 

totalitária no sentido da aglutinação das atividades humanas em processos 

congruentes. 
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3.2 Habitação e Centro Histórico; compatíveis ou concorrentes? 

 

Quando trazemos à reflexão e ao debate a contribuição da habitação para a 

estruturação do “habitar” nas áreas consolidadas das cidades, nomeadamente nos 

seus centros históricos, parece instalar-se um contrassenso. 

Sobre os centros das cidades, a narrativa contemporânea construiu um 

imaginário, tanto discursivo como operativo, sobre certas formas de viver e conviver, 

tanto nas casas como nos espaços coletivos, que estabelece uma realidade na 

contramão, utilizada como alternativa técnica, mas também ideológica, aos 

processos de urbanização da restante cidade. Enunciam-se, nesses discursos, 

qualidades espaciais, simbólicas e de sociabilidade, que fixam representações de 

valores associadas a práticas ditas “tradicionais”, que compunham um ambiente 

urbano e configuravam a produção social de certo espaço. 

Todavia, quando nos aproximamos desses “lugares”, sobretudo dos centros 

das cidades de maior porte, confrontamo-nos com a ausência de moradores, 

daqueles que compõem as narrativas, e mesmo de outros que, eventualmente, 

tenham experenciado essas vivências, ainda que por esporádicos momentos. 

Também, os edifícios que ali se observam, bem como ruas e praças que os 

envolvem, não correspondem às características enunciadas; o silêncio, os cheiros 

mofados, as cores esbatidas e manchadas, as portas e janelas degradadas 

denunciam uma realidade desajustada das narrativas e do imaginário. 

Justifica-se, frequentemente, aquele cenário contraditório, ora explicando que 

a cidade capitalista e neoliberal abandonou os centros, buscando novos espaços de 

representação, de inovação e de negócios – o mercado expansionista da cidade –, 

neles permanecendo os grupos empobrecidos que possuíam meios para se 

restabelecer nos bairros da “cidade nova”; ora considerando que esses mesmos 

grupos ― e aqueles que, entretanto, ali chegaram― provocaram a sua degradação 

física e social. 

No entanto, essas leituras e avaliações parecem entender aqueles contextos 

como de exceção, transitórios e não situacionais, reafirmando-se, por vezes de 

forma convicta, um passado recheado de memórias e imagens que pode ser 

projetado no futuro; assim, crise da cidade e questão social podem ser superadas 
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mudando uma ou outra. Essa projeção traz implícita, em algumas elaborações 

teóricas, a ideia de se poderem operar mudanças na cidade a partir de práticas 

sociais oriundas de um “saber fazer”, ainda referenciado às tradições, que se pode 

restabelecer e reproduzir; ou, aquela sociedade esvaziada de um quadro referencial 

simbólico, de práticas sociais reconhecidas, de memórias, e, portanto, sem 

identidade, pode ser “recuperada” por meio de espaços urbanos qualificados e 

“revitalizados”. 

Parecendo mero dilema ideológico, essas aproximações ao real constituem a 

matéria do debate sociológico sobre a cidade. 

Num famoso texto de 1915, Robert E. Park argumentava em favor da 
conveniência em se fazer da cidade o laboratório de análise, por 
excelência, da natureza humana (Park, 1967). Aquilo que se 
dissesse da primeira, dir-se-ia também, com propriedade, da 
segunda. A cidade, equivalente à sociedade, mostraria a esta última 
a natureza dos seus processos evolutivos, dos seus equilíbrios e 
tensões. 
A nobreza da intenção do jornalista e sociólogo americano parece 
conservar actualidade e, por isso, ela continua a insinuar-se, nos 
nossos dias, como desafio cultural. Poderemos dizer da sociedade 
aquilo que dizemos da cidade? A resposta é ambígua. Dir-se-á que 
sim, se se entender que é da cidade e da cultura urbana que irradiam 
as diferentes forças que mantêm, reproduzem e complexificam a 
sociedade no seu todo. O pressuposto desta resposta é duplo e 
reside, por um lado, em julgar que nada mais há de politicamente 
relevante para além da esfera da cidade e da cultura urbana e, por 
outro lado, que, perante os efeitos da globalização, estas se 
uniformizaram e, logo também, as suas influências sobre a 
sociedade. Ao contrário, dir-se-á que não, se se julgar que a actual 
expansão da cidade e da cultura urbana, em vez de as tornar 
homogéneas, as distingue e diversifica entre si, ao ponto de, 
conjugadas no plural, não se poderem constituir em eventual e único 
critério de aferição da sociedade em geral. Aqui, é o pressuposto da 
supremacia da sociedade sobre a cidade e a cultura urbana que 
preside e, com ele, a convicção de que, à globalização, a cidade e a 
cultura urbana respondem com o reforço da sua autonomia própria, 
refractária perante influências sociais externas. 
Esta discrepância de pontos de vista é tanto política como disciplinar. 
No campo das Ciências Sociais, ela pode assumir o estatuto de 
confrontação, quer entre diferentes áreas disciplinares, quer no 
interior de cada uma delas. No domínio do urbano, como em 
qualquer outro, a vitalidade que as Ciências Sociais retiram do 
confronto de ideias é hoje, como sempre, a matriz da sua frutificação. 
Não é, por isso, desejável que a multiplicidade de visões sobre a 
cidade, a cultura urbana e a sociedade, convirja para um qualquer 
alinhamento discursivo, conceptual ou analítico. A procura de 
consensos, tanto políticos como científicos, é frutuosa apenas 
enquanto estimule o progresso de cada uma das partes envolvidas e, 
assim, ajude a prefigurar uma estratégia comum, capaz, a um tempo, 
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de reconhecer, e de se reconhecer, na validade discrepante dos 
contributos parcelares. Esta parecer ser a condição de um 
alinhamento virtuoso de diferentes campos do conhecimento. Da 
desejável articulação das várias visões sobre a cidade, a cultura 
urbana e a sociedade, um trabalho a ser feito por inúmeras mãos, 
resultará, por certo, um grau mais elevado de inteligibilidade sobre 
cada uma delas. Talvez só então se reduza a ambiguidade que, por 
ora, a proposta de Park suscita, permitindo, sem confundir uma com 
a outra, dizer da sociedade o que se diz da cidade e, inversamente, 
compreender a cidade a partir da sociedade. (FORTUNA, 2001:1) 

 

O que o debate traz como evidência é que a cidade não é uma “coisa”, 

passível de mera categorização de fenômenos, que se encontra submetida ou 

condicionada. Ela apresenta-se à razão, ao conhecimento, de forma desdobrada 

entre o “ser” e suas representações, como espaço e tempo, como lugar social vivido 

e reconstruído. Assim, a narrativa da cidade é inseparável da sociedade e o que se 

afirma sobre uma pode, aparentemente, expressar-se sobre a outra, ao ponto de 

não serem discerníveis os determinismos. 

A recomposição da imagem da cidade, tendo como cenário um espaço 

fragmentado, concorrido, povoado por conflitos de interesses, de classe, de 

afirmação de identidades, onde espaços intersticiais entre os campos de dominação 

adquirem influência e geram mediações culturais contra-hegemônicas, induziu a 

leituras sustentadas em novos objetos empíricos de pesquisa, que têm permitido, 

ainda que em fugazes momentos, religar e costurar discursos teóricos e abordagens 

metodológicas em torno de leituras mais amplas do território. 

 Os estudos dedicados à análise dos campos das novas formas de 

sociabilidade, que são articuladas por grupos sociais menos considerados – como 

idosos, moradores de rua, jovens inativos, ou mesmo as subculturas germinadas em 

torno de movimentos ou expressões musicais, das artes do corpo, religiosas –, têm 

permitido explorar territórios urbanos que se situam nas fronteiras dos espaços 

formalmente estabelecidos e preenchem vazios do cotidiano funcionando como 

“escape” das tensões instaladas, amortecendo e mediando conflitos iminentes, ora 

como possibilidades de construção de “outras” identidades que não se enquadram 

nos padrões de valores e comportamentos reconhecidos e legitimados. 

Embora se associem essas leituras da realidade urbana a novas abordagens 

metodológicas da Antropologia, da Etnografia e da Sociologia, considerando, por 



218 
 

exemplo, as pesquisas de Gilberto Velho, Magnani, Fiore, Maffesoli, Machado Pais, 

Carlos Fortuna, entre outros, importa considerar os trabalhos iniciais de Simmel, 

Wirth e Walter Benjamin na formação de um novo olhar sobre a sociedade, 

nomeadamente em contexto urbano. Tratam, no essencial, de aproximações aos 

comportamentos e às formas de sociabilidade de indivíduos e grupos sociais 

tomados a partir de seus comportamentos públicos, suas práticas coletivas, de sua 

condição de classe, buscando compreender os mecanismos de interação entre a 

“sociedade” e a “cidade”. Fora do campo de análise, ficou a equivalente pesquisa 

empírica sobre a vida privada, considerada nos idênticos detalhes dentro do espaço 

da habitação, do lar. 

Apesar de as representações coletivas sobre o “lar” desenharem um 

imaginário de estabilidade, associado a outro imaginário – as relações familiares – 

que instigam à formulação de contextos estruturados em modelos passados, ou, 

ainda, ligados ao espaço da manifestação da individualidade na privacidade, 

desvaloriza-se, entretanto, que as transformações urbanas, e dos meios e modos de 

produção, também operam mudanças relevantes naqueles pequenos universos de 

relações. 

Essas distinções de espaços de relação – públicos e privados , colocando a 

“casa” no campo da vida privada – relega a “habitação” para fora da questão urbana, 

da vida urbana, passando a assumir o papel de alojamento como função, onde 

termina o ciclo da produção e do mercado, e acontece, quase exclusivamente, o 

consumo de quase todas as mercadorias. É nessa cadeia de mudança de funções 

urbanas que o alojamento também adquire o estatuto de mercadoria no mercado 

dos produtos urbanos; não por acaso, fala-se de “oferta de habitação” como se fala 

de oferta de serviços, ou oferta de redes de comércio. 

Os usos instalados no espaço do alojamento, apesar de se realizarem 

segundo modos, costumes e ciclos de rotinas distintos do passado, e diversos entre 

os grupos e classes sociais, não diferem substancialmente daqueles instituídos a 

partir da consolidação das estruturas urbanas nos séculos XV e XVI, observando-se 

alguma continuidade de estrutura espacial em função dos esquemas da organização 

familiar. O que se registra de relevante é a mudança de significado daquela unidade 

espacial com a expansão da cidade industrial e com a implantação de novos, e 
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sucessivos, modelos de urbanização e urbanidade que geram novos tecidos ou 

intervêm sobre as malhas urbanas consolidadas da cidade preexistente. 

A Lisboa do Marquês de Pombal, na oportunidade da reconstrução da baixa 

da cidade após o terremoto de 1775, é uma das primeiras experiências de 

implantação de modelos habitacionais em larga escala, seguindo valores de 

urbanidade que expressavam o “novo” modo de vida que se anunciava na iluminista 

modernidade. Ao se distinguir e estratificar as funções que formam a massa do 

urbano – a manufatura, o comércio e a habitação –, estruturando-os de acordo com 

certa divisão social do trabalho, rompe-se com os modos de produção do espaço 

que aglutinavam, a uma só vez e no mesmo tecido, a produção, o comércio, a 

organização familiar e todas as atividades que, tradicionalmente, se relacionam com 

a reprodução, criação e educação de novas gerações; que, por sua vez, 

reproduziam nos mesmos edifícios e nos espaços urbanos envolventes o mesmo 

modelo. 

Aquela Lisboa, tal como outras cidades, no mesmo período, na Europa 

Ocidental, gerou oferta no mercado de espaços destinados a funções e usos 

específicos, desagregando as articulações e interdependências “orgânicas” do 

modelo medieval. E não se tratava apenas de nova modalidade de ocupação, ou de 

um novo “produto” – o aluguel de moradia ou de loja, pois esses já se constituíam 

como práticas correntes –, mas porque a esse regime de ocupação corresponde 

nova tipologia de edificação, e, sobretudo, porque introduz novo modo de fazer 

cidade. 

A disponibilidade de um modelo no mercado que antecipa a demanda pela 

novidade e inovação parece “democratizar” a cidade, homogeneizando os símbolos 

e diluindo os elementos de representatividade e distinção entre grupos sociais, mas 

afasta os seus moradores dos processos da produção, e da relação, dos espaços 

circundantes – os moradores, que podem ser dali ou não, que podem trabalhar ali ou 

não, apenas moram e já não participam da formação do lugar socioespacial; 

portanto, apenas o ocupam e usam temporariamente para fins e atividades 

específicas, nem sempre relacionadas ao seu próprio ciclo de rotinas. 

Nesse cenário, os ambientes cruzam-se, mas, raramente, interagem, pois 

fazem parte de percursos distintos. Quando, pela manhã, moradores e comerciantes 

se cruzam em seus caminhos – uns indo para seus empregos, outros chegando 
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para abrir as portas de seus negócios –, não encerram o ciclo do final do dia, pois 

uns saem cedo e os moradores regressam tarde, e reencontram-se, provavelmente 

por muitos anos, a cada amanhecer sem interagirem em algum processo naquele 

espaço que lhes é comum. 

Entretanto, aquela cidade de modelos tipológicos e funcionais homogêneos é, 

também, a cidade da discriminação das classes sociais por meio de sua arrumação 

na malha urbana por setores diferenciados e, sobretudo, por meio dos critérios do 

mercado: o valor de troca, que supera o valor de uso, limita o acesso e determina 

quem pode ali morar, não tanto pelo status, mas pelo poder aquisitivo, nem sempre 

coincidente. 

Tal como se deduz das narrativas de Eça de Queiróz, os prédios da baixa 

pombalina de Lisboa, ou os boulevards de Paris, alojam indivíduos e famílias não 

necessariamente da mesma origem ou grupo social, que têm em comum a 

capacidade financeira real que lhes permite instalarem-se em certos bairros da 

cidade e, assim, requalificar o seu status, agora segundo novos valores. Os 

herdeiros da aristocracia rural, negociantes, empresários, políticos, que compõem o 

padrão da sociedade urbana emergente e que formam o espectro heterogêneo da 

burguesia, mas também as “damas das camélias” de Alexandre Dumas, tal como os 

“negreiros” de Eça integram essa espécie de coletivização do serviço de moradia. 

Todavia, não são os produtores do “lugar”; são vizinhos, mas não interagem em 

relações de vizinhança que gerem cotidianos permanentes, pois suas rotinas 

inserem-se em atividades e relações que não passam por aqueles edifícios, por 

aquela rua, praça ou bairro. 

Mas esses modelos que, dos meados do século XIX até o início do século XX, 

preenchem os setores centrais das cidades, frequentemente inseridos em processo 

de substituição do edificado existente, saturam-se, vulgarizam-se e deixam de servir, 

no mercado, como representações da ascensão e consolidação das classes 

economicamente dominantes e dos grupos sociais emergentes. E são os próprios 

projetos configurados pelo urbanismo que propõem modelos alternativos que 

anunciam novo “viver urbano”, agora no entorno das áreas centrais, já saturadas, 

confusas e socialmente heterogêneas, tentando “respirar” nos territórios antes 

agrícolas, e, ao mesmo tempo, reconfigurar as representações e o imaginário da 

classe dominante. A “cidade-jardim”, enquanto modelo de urbanização, é apropriada 
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pelo mercado para estabelecer uma nova oferta, que passa também a constituir-se 

como enobrecimento e “aristocratização” dos grupos sociais e como fator de 

distinção da própria burguesia. 

Esses empreendimentos urbanísticos patrocinados pelos promotores 

imobiliários coincidem, no tempo e nos modos de produção do espaço urbano, com 

a expansão e reordenamento das cidades, gerando fluxos que deslocam moradores 

do centro para novos bairros, deixando vazias não só as unidades residenciais, mas 

também lojas e serviços, nesses centros. Em alguns casos, a iminente perda por 

degradação, levou à sua classificação como “centro histórico”, gerando-se, a partir 

de então, outras condicionantes à sua eventual ocupação e renovação. 

Mas nem todos saem dos centros; permanecem aqueles que não têm poder 

aquisitivo para acompanhar os restantes na realização do “novo” viver urbano, e, 

portanto, ficam ligados a um, agora, “antigo” viver urbano. Todavia, essas “antigas” 

vivências, nem sempre evidentes e assimiladas, perdem, também, algumas de suas 

características: os comerciantes e alguns serviços deslocam-se para as 

proximidades dos novos bairros, e o antigo centro, ainda valorizado por seu 

edificado de grande qualidade estética e construtiva, fica apenas acessível para 

novos negócios emergentes – os escritórios sede de empresas, os serviços 

financeiros e a administração pública. 

Nesse cenário, a habitação deixa de ser protagonista da estratégia de uso 

das áreas centrais; sendo residual, mesmo do ponto de vista quantitativo, deixa de 

participar na qualificação do lugar, escondendo-se por detrás das fachadas que se 

vão degradando, da massa extensa de edifícios que, ainda assim, compõem o 

núcleo das grandes cidades. Seus moradores, que antes compunham um conjunto 

social perceptível, deixam de ser “classificados”, desconhecendo-se suas 

ocupações, seus hábitos, seu cotidiano, e, muitas vezes, seus rostos. 

A dinâmica dos centros urbanos, paulatinamente, deixa de ser fixada pela 

habitação, considerando que, por um lado, a quantidade de moradores diminui e o 

edificado fica à mercê da oportunidade de o mercado operar intervenções que 

permitam rentabilizar o elevado valor imobiliário e, por outro lado, novos “produtos” 

urbanos são elaborados a partir do fomento de novos imaginários em torno da ideia 

de “atualização” dos centros antigos, que passam a significar, também, a 

“renovação” da cidade. Dessa “oferta”, já não consta a habitação; é substituída pelos 
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centros comerciais, os centros de negócios, os centros financeiros, seguindo 

modelos formais e funcionais globais. Essa trajetória de mudança dos centros das 

cidades estende-se, ainda que de forma anacrônica e com menos intensidade e 

consistência, às cidades de média e pequena dimensão, anunciando-se como 

modelos de “desenvolvimento” – leia-se de negócios – bem sucedidos. 

Quando as abordagens patrimonialistas consolidam-se em torno da questão 

urbana, na perspectiva da formulação de programas e políticas de preservação, é 

aquele cenário que caracteriza os centros históricos. Assim, se para o “patrimônio” o 

desafio era suster as tentativas de transformação e destruição dos bens existentes e 

encontrar mecanismos de mediação entre os princípios da “conservação” e as 

estratégias de desenvolvimento urbano – entenda-se crescimento da atividade 

imobiliária –, para o urbanismo da primeira metade do século XX, entretanto, o 

objetivo era eliminar as condições degradas daqueles centros no sentido de 

propiciar condições adequadas ao seu uso, então entendidos no âmbito dos padrões 

funcionais e de urbanidade da cidade. 

Note-se que a narrativa construída sobre aqueles pressupostos, 

independentemente do olhar e dos interesses diversos em disputa, não contemplam 

a habitação, sendo ela referenciada de modo subsidiário; para uns, como eventual 

problema, quando se alega que os “hábitos” instalados são incompatíveis com os 

valores patrimoniais a preservar; para outros, como uso “tradicional” que carece de 

ser ajustado a novos requisitos funcionais e de salubridade. 

Nessas circunstâncias, a habitação deixa de ser o “motor” das transformações 

dos centros urbanos – seja por motivos, mais ou menos, preservacionistas ou 

desenvolvimentistas –, mas, paradoxalmente, prevalece fator dinamizador das novas 

propostas de urbanização para a restante cidade. Portanto, a realização do “habitar” 

já não encontra o lugar nos centros e, por sua vez, eles já têm dificuldades em 

afirmar-se como “lugares”, na ausência de produção socioespacial por grupos e 

indivíduos concretos no âmbito das suas práticas cotidianas. 

Se a cidade, como totalidade, é campo de formulação de estratégias 

territoriais, de planejamento e gestão urbanas que permitam compensar 

desequilíbrios e desigualdades setoriais, inclusive na contramão dos movimentos do 

mercado, os centros históricos, ainda que entendidos pelo olhar da “conservação”, 
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não conseguem, por si só, superar as dinâmicas, ou a ausência delas, considerando 

que, recorrentemente, eles são entendidos como “outra” cidade. 

De modo simplista, podemos questionar como é possível defender e viabilizar 

a conservação dos centros históricos, de seus edifícios majoritariamente de tipo 

habitacional, dando-lhes, preferencialmente, o mesmo uso para o qual foram 

concebidos, quando já não existe, naqueles locais, habitação nem política 

habitacional que os contemple. 

Trata-se, aqui, de averiguar os campos de sustentabilidade dos centros 

históricos, na ausência de práticas sociais instaladas e amplamente reconhecidas e 

apropriadas que lhe confiram sentido e significado enquanto lugar de memória, 

quando os seus atores não vêm articulados programas, projetos e ações, ou 

qualquer outra abordagem integrada ao núcleo espacial referencial – a casa, o lar. 

Daí a indagação inicial: habitação e centro histórico, compatíveis ou 

concorrentes? Em face da possibilidade de resposta que se poderá apresentar 

óbvia, reservamos, entretanto, algumas questões que poderemos registrar a partir 

da observação direta. Em quantos centros históricos conseguimos identificar, de 

fato, seus moradores? Em quantos deles conseguimos reconhecer seu cotidianos, 

suas rotinas, suas interações, suas práticas coletivas? Em quanto deles 

conhecemos suas casas, como as usam, como é composto o núcleo e as práticas 

familiares? Em quanto deles sabemos como se sentem em residir nas casas do 

centro histórico e como sentem e estruturam seu viver nos seus espaços? 

No entanto, da questão inicial enunciada, poderíamos deduzir respostas, 

ainda que diversas em suas leituras, convergentes em noções que se formulam com 

base no imaginário: aparentemente, centro histórico e habitação são compatíveis. A 

narrativa sobre os centros históricos impele-nos para esse entendimento quando se 

fala em “vivências”, “costumes”, “tradições”, “modos de fazer”, “modos de vida” ou 

“práticas coletivas”. Entretanto, por um lado, temos dificuldade em encontrar indícios 

e respostas inequívocas para aquela sequência de interrogações, que nos permita 

legitimar a narrativa e validar o imaginário; por outro lado, as intervenções e a 

gestão nos centros históricos parecem apontar no sentido contrário – negando as 

supostas vivências instaladas e introduzindo as “tradições”, alegando-se não serem 

autênticas as ali existentes, ou atualizando-as. 
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Não foram esporádicos os momentos, ao longo desses cem anos de 

programas patrimoniais, de formulação de agendas temáticas para a “dinamização” 

dos centros históricos: após a era dos museus, veio o turismo de massas e o 

folclore, o artesanato local, os centros culturais e as tradições, a “animação” noturna 

e os roteiros gastronômicos. Raramente simultâneos, os temas inserem-se em 

pautas regionais e internacionais que associam duas estratégias, nem sempre 

devidamente mediadas: o “desenvolvimento”, local e regional, e o “mercado”, mas 

sempre na convicção de aqueles campos de atividades assegurariam a 

sustentabilidade dos centros históricos. 

Independentemente das ações temáticas fomentadas, a ideia primordial é que 

aquelas, por efeitos do consumo dos respectivos produtos culturais ofertados em 

cada momento e, fundamentalmente, destinados aos utilizadores da própria cidade e 

aos visitantes, nacionais e estrangeiros, seriam gerados os recursos necessários 

para a permanência das populações locais e para a conservação dos bens culturais 

protegidos, materiais e imateriais.  

Se aquela estratégia mostrou-se um caminho possível para centros históricos 

inseridos em aglomerados urbanos de pequeno porte e em contextos econômicos 

pouco dinâmicos, afastados das áreas de influência da indústria turística globalizada 

– ainda que com elevado controle e subsídios do aparelho de Estado –, no caso das 

cidades de maiores dimensões tornou-se, até, perniciosa. A oportunidade de 

negócio trouxe para os centros grandes investidores que, com raras exceções, não 

residiam naqueles locais nem tinham com eles, e seus moradores, qualquer relação 

privilegiada. A demanda por edifícios para instalar novas atividades inflacionou os 

valores e, em muitos casos, seduziu antigos moradores a vendê-los ou alugá-los, 

abandonando os centros. 

Por sua vez, os ciclos que orientam os negócios, determinados pela criação 

artificial de demandas para sustentar a circulação de capitais com base na 

renovação do consumo, não conseguem assegurar a continuidade e a permanência 

dos investimentos temáticos, gerando, assim, movimentos de decadência, abandono 

e eventual retomada na oportunidade de outros negócios, deixando os centros 

históricos ciclicamente esvaziados, comprometendo-se a expectativa de 

sustentabilidade vinculada ao “mercado”. E não se trata apenas de movimentos 

gerados pelo mercado; tais iniciativas são patrocinadas, também, por programas e 
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projetos desenhados e implementados pelo poder público que, sob a fórmula de 

parcerias e estímulo aos investimentos privados, cria condições financeiras 

favoráveis associadas à ideia de potencializar a “geração de renda” no sentido de 

criar um circuito de sustentabilidade das ações. 

Portanto, a conservação do centro histórico, nesse quadro de sustentação 

orientado pelas dinâmicas impostas exclusivamente pelas atividades econômicas, 

ainda que considere, como pressuposto, o fomento de relações e práticas sociais 

que envolvam e mobilizem os moradores e estimulem a apropriação dos valores dos 

bens culturais e participação na sua produção, tende a gerar instabilidade e 

desequilíbrios, precisamente, nos processos de permanência e subsistência dos 

residentes em função da volatibilidade das ações. 

Nessa perspectiva, não faz parte da equação a habitação, entendendo-a 

como território de base onde se fixam e estruturam as relações dos moradores que 

se pretende beneficiar e, a partir dos quais, hipoteticamente, sairiam as práticas de 

apropriação, resignificação simbólica e de preservação do patrimônio. Acresce que, 

nesse quadro, considerar a habitação poderia constituir um obstáculo: uma 

estratégia de qualificação das condições de alojamento em um tecido urbano dito 

“degradado” pode propiciar a fixação de grupos e classes sociais – as populações 

locais – que o “mercado” habitualmente não entende como potenciais consumidores 

dos “novos” bens culturais. 

Certamente que as circunstâncias até aqui mencionadas, e que condicionam 

as abordagens à preservação dos centros históricos, não se circunscrevem a 

contextos isolados e autorreferenciáveis. Há que observar que a ausência da 

habitação das estratégias enunciadas não resulta apenas de premeditada rejeição; 

ela decorre, sobretudo, da ausência de política habitacional consistente e 

permanente, como consequência da inexistência de condicionantes e diretrizes que 

integrem o planejamento e a gestão urbana que orientam os processos de produção 

da cidade. 

Importa esclarecer o que se entende como política de habitacional no sentido 

de compreender as possibilidades de sua influência, tanto na produção da cidade 

como nas suas qualidades socioespaciais. Quando nos referimos à política de 

habitação, consideramos o exercício do poder público na regulação de conjunto de 

ações que visam à garantia de direitos legalmente estabelecidos, ou socialmente 
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reconhecidos. Se, por um lado, a “moradia” constitui direito social formalmente 

expresso – artigo XXV da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 6º da 

Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 65º da Constituição 

Portuguesa, por exemplo53 –, ela encontra-se em muitos textos legais devidamente 

qualificada: “moradia digna”, “habitação condigna” e “bem-estar”. Também a 

“moradia” não se apresenta como um direito, ou um bem, isolado, associando-se a 

vasto conjunto de outros que formam um quadro de existência digna dos seres 

humanos que representam certa noção de cidadania. 

Nessa perspectiva, quando se denuncia a ausência, ou carência, de política 

de habitação, expressam-se, inevitavelmente, outras debilidades na satisfação de 

outros direitos e garantias fundamentais. 

Falamos, assim, de política de habitação, ou da sua necessidade, a partir dos 

desequilíbrios no processo de urbanização que se manifestam tanto na 

desigualdade das condições de alojamento entre grupos e classes sociais, como na 

incapacidade de inverter os mecanismos de produção da cidade capitalista, 

decorrendo em práticas continuadas de segregação de acesso à moradia e de 

distribuição da população pelo território urbanizado. Por consequência, a partir da 

formalização dos direitos políticos e sociais universais a organização social de cada 

nação, por meio de suas instituições, deve promover políticas e programas que 

busquem, no essencial, corrigir aqueles desequilíbrios e incongruências com vista 

ao estabelecimento de parâmetros mínimos, socialmente aceitáveis, que fixem com 

                                                           
53 Da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, artigo 25º: “Toda a pessoa tem direito a 
um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente 
quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 
sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na 
velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua 
vontade”. 
Da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, Art. 6º: “São direitos sociais a educação, 
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Ainda no 
artigo 23: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios [...] IX - 
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico”. 
Da Constituição Portuguesa, de 1976, artigo 65: “1. Todas têm direito, para si e para a sua família, a 
uma habitação de dimensão adequada, em condições; de higiene e conforto e que preserve a 
intimidade pessoal e a privacidade familiar; 2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao 
Estado: a) Programar e executar uma política de habitação inserida em planos de reordenamento 
geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede 
adequada de transportes e de equipamento social; b) Incentivar e apoiar as iniciativas das 
comunidades locais e das populações tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e 
fomentar a autoconstrução e a criação de cooperativas de habitação; c) Estimular a construção 
privada, com subordinação aos interesses gerais”. 
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clareza os patamares da dignidade humana e os valores do projeto civilizatório a 

alcançar. 

A política de habitação, como as restantes designadas de “políticas sociais”, 

persegue, na maior parte das organizações sociais, a resolução dos desajustes e 

dos conflitos acumulados na cidade industrial e capitalista, tentando minimizar os 

efeitos segregadores sobre a condição humana e, mais raramente, estabelecer 

condições de ampla participação dos grupos sociais na ideia, ainda que por vezes 

meramente anunciada, de democratização no acesso e usufruto dos direitos 

fundamentais e no direito à cidade. Portanto, essa política não lidera processos, 

mas, com alguma dificuldade, potencia condições estruturais onde se integrem 

outras políticas – sociais, econômicas, culturais e de desenvolvimento territorial – 

por forma a considerar os sujeitos, individuais e coletivos, na sua dimensão total. 

No entanto, a fragmentação da política social, por meio das “políticas sociais”, 

tem conduzido a política de habitação a uma estratégia de mero provimento de 

moradia, na expectativa da atribuição de alojamento para todos. 

Toda família precisa de uma moradia. Todos moram em algum lugar, 
ainda que seja numa mansão em condomínio fechado ou num 
barraco sob um viaduto. O estoque de moradias é resultante dos 
diferentes arranjos existentes no interior do conjunto formado pelo 
mercado privado, pela promoção pública e pela promoção informal (o 
que inclui ainda arranjos mistos) em diferentes situações históricas 
de uma dada sociedade. A estrutura de provisão de moradias se 
refere à construção, manutenção e distribuição de um estoque, que 
se forma a partir de diversas formas de provisão de habitação: 
promoção privada de casas, apartamentos ou loteamentos, 
promoção pública de casas ou apartamentos, autoconstrução no lote 
irregular ou na favela, autopromoção da casa unifamiliar de classe 
média ou média alta, loteamento irregular, entre outros. Apenas essa 
abordagem ampla, que toma a moradia como um produto social e 
histórico, pode explicar o desaparecimento de certas formas de 
provisão em algumas cidades. É o caso das vilas populares ou 
carreiras de pequenos sobrados resultantes da ação de um pequeno 
promotor, nas primeiras décadas do século XX [...] As diversas 
formas de provisão da moradia (o que inclui a moradia de aluguel, 
obviamente) constituem um conjunto contínuo e interdependente: se 
o mercado é muito restrito às camadas de mais altas rendas, como 
acontece no Brasil, e o investimento público é escasso, a produção 
informal fatalmente se amplia, pois, como já foi destacado, todos 
moram em algum lugar. A abordagem da promoção pública ou das 
políticas públicas, isoladamente, como é tradição em nosso meio 
acadêmico, impede a compreensão sobre sua inserção nessa 
estrutura geral de provisão das moradias, prejudicando o 
entendimento da realidade e a formulação de propostas. Não há 
como responder às demandas de moradia da população de baixa 
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renda (ainda que hipoteticamente exista interesse governamental) se 
o mercado não responde às necessidades da classe média. No 
Brasil, a classe média não tem sido atendida pelo mercado privado, 
especialmente a partir do recuo dos investimentos do Sistema 
Financeiro da Habitação, a partir de 1980 [...] Ainda que 
reconhecendo as carências apontadas anteriormente, é notória a 
centralidade do papel do Estado no processo de produção e 
distribuição da moradia, e é nele que se concentra a maior parte dos 
estudos e pesquisas. O Estado pode participar diretamente na 
produção, como também pode financiar e contratar a construção. Ele 
é ainda, em geral, o agente regulador da terra, das relações 
trabalhistas, das regras do financiamento privado, além de poder 
promover a implantação da infraestrutura e abrir novos espaços para 
o investimento imobiliário privado em acordo com proprietários de 
terra. A construção de novas centralidades urbanas, como resultado 
de um pacto entre o capital imobiliário e a aplicação dos fundos 
públicos, tem também sua face simbólica, marcada pelo luxo e 
distinção, e ocorre em praticamente todas as grandes cidades. A 
atuação do Estado responde ao nível dos conflitos entre os diversos 
interesses em jogo na disputa pelos ganhos já citados: salários, 
rendas, juros e lucros. De tal disputa participam inclusive os usuários 
de classe média ou até de baixa renda, enquanto proprietários 
privados que também se apropriam de alguma renda com a 
valorização de seus imóveis. Essas lutas e conflitos definirão as 
mudanças ou não na estrutura de provisão da habitação. 
(MARICATO, 2009:36-37, 41-42) 

 

Portanto, quando nomeamos a política de habitação, ou política habitacional, 

não consideramos somente a sua dimensão de programa de fomento, ou seja, de 

promoção direta pelo poder público e de construção, mas instrumentos que 

condicionam, e induzem, a gestão urbana e a urbanização. 

O modelo de urbanização burguesa, sobretudo a partir da consolidação da 

cidade industrial, gerou um ciclo vicioso de carência habitacional. Por um lado, os 

assentamentos urbanos adensam-se com o crescimento do “exército industrial de 

reserva” composto por operários cujo salário era calculado para sustentar somente a 

sua aptidão e capacidade produtiva e onde a precariedade do emprego se ressente 

em face da instabilidade na consolidação do tecido empresarial, lançando nas ruas 

elevada quantidade de desempregados; por outro lado, o projeto burguês, dito 

projeto civilizacional da modernidade, era de transformar o assalariado em 

proprietário da sua residência, como expressão última da democratização e da 

ascensão social, garantindo, assim, um ciclo de circulação do capital que sustenta a 

continuidade do sistema capitalista. 
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A impossibilidade de o operário obter a renda necessária para a aquisição de 

sua moradia na cidade formal gera a carência habitacional em contexto de produção 

do espaço urbano já monopolizado pelos investidores privados. Ao mesmo tempo, a 

atuação do poder público, nos processos de urbanização do século XIX e início do 

século XX, “resume-se” à criação de condições de infraestrutura urbana, de 

“saneamento” da cidade antiga e de gestão de solos urbanos orientados à 

reprodução dos modelos de investimento capitalista, que não contempla respostas 

para o alojamento das classes populares, uma vez que elas não se estabelecem 

como procura na lógica do mercado por incapacidade de participar dele; ou seja, 

incapacidade de adquirir a mercadoria ofertada. 

O “déficit habitacional” não é, portanto, apenas um desequilíbrio entre a oferta 

e a procura, mas um desajustamento estrutural na produção da cidade. 

Paradoxalmente, aqueles que efetivamente constroem a cidade, seus operários, não 

podem nela viver por falta de alojamentos formais adequados à sua capacidade de 

aquisição, pois o alojamento já não se afirma como valor de uso, mas como 

mercadoria. Acresce a essas circunstâncias a valorização especulativa dos terrenos 

mais centrais da cidade, ou aqueles que se apresentam como potenciais áreas de 

realização de negócios – as áreas de expansão da urbanização – visando à seleção 

dos residentes e gerando, por parte das classes “intermédias”, a busca de terrenos 

periféricos, que, por sua vez, vão alastrando os mecanismos de valorização fundiária 

e imobiliária. Essas estratégias de valorização artificial do solo urbano, pois não 

decorre de acréscimo de infraestrutura e de serviços, têm servido, aos grupos 

hegemônicos e ao poder público, como mecanismo de controle social e de 

dominação, e de exclusão das classes populares da produção da cidade. 

O déficit habitacional, habitualmente encarado sob o viés quantitativo, e 

raramente sob a perspectiva distributiva e de ordenamento do território, dificilmente 

tende ao equilíbrio dos processos de urbanização por não se agregar a uma política, 

decorrendo, assim, em programas, com maior ou menor alcance e integração, mais 

ou menos efêmeros, e que não chegam a consolidar-se em um projeto para a cidade 

e para o território, entendendo-os no suporte das práticas sociais. Os programas 

isolados, quase sempre descontinuados, pontuam o território na ausência de política 

de habitação: ora respondem a circunstâncias emergenciais e focos de conflito 

resultantes de acúmulo de déficits, habitacionais e sociais, na sequência de 
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desequilíbrios do planejamento e gestão urbana, ora se associam a operações 

urbanas de maior vulto que afetam áreas que possuem algum uso residencial e 

passam a ser objeto de algum tipo de “requalificação” espacial e funcional. 

Muitos países, ainda que em períodos distintos e pautados por regimes 

políticos nem sempre semelhantes, evidenciam percursos de formulação de políticas 

habitacionais que resultaram, na atualidade, em cenários idênticos, ou seja, 

marcados por abordagens pontuais e fragmentadas. Tal não significa que, em 

momentos e circunstâncias políticas e sociais concretas, não se tenham formulado 

propostas programáticas que poderiam ter sido transformadas em políticas efetivas. 

Mas, invariavelmente, os poderes públicos não prosseguiram, de forma sustentada, 

com os mecanismos de gestão e com os arranjos econômicos e financeiros 

adequados, redundando no enfraquecimento dos instrumentos e na pulverização de 

planos e ações, cedendo, frequentemente, aos modelos “privatizados” de 

urbanização e de produção da cidade. 

Ainda que não seja objeto de nosso estudo relatar o histórico da política de 

habitação, importa, entretanto, contextualizar momentos relevantes que nos 

permitam compreender a formulação de abordagens conducentes à estruturação de 

ações mais consistentes no âmbito da questão habitacional. 

No caso do Brasil, poderíamos identificar, como embriões do posicionamento 

regulador do poder público, as iniciativas do Município de São Paulo que, em 1886, 

através do Código de Posturas, proíbe a construção de cortiços, estabelecendo que 

as vilas operárias se instalem fora da aglomeração urbana. O Município de São 

Paulo, por meio da Lei 413, de 1901, isenta de impostos municipais as vilas 

operárias que fossem construídas conforme modelo definido pela prefeitura e fora do 

perímetro central da cidade (BONDUKI, 1982:89). Com essas medidas, anuncia-se, 

por um lado, a existência de uma questão urbana relacionada às condições de 

moradia – a precariedade dos alojamentos dos cortiços, com o que significa de 

“contaminação” do tecido urbano central por grupos sociais indesejáveis –, e, por 

outro, um projeto de segregação social, fomentando o afastamento do centro da 

cidade das classes populares. 

Idêntica abordagem é observada na cidade do Rio de Janeiro em relação às 

favelas que se formavam como assentamentos alternativos, construídos de modo 

informal pela classe operária, desalojada e excluída pelas intervenções de 



231 
 

“higienização” urbana e reconstrução maciça da estrutura urbana das áreas centrais. 

Entretanto, a incapacidade dos dispositivos normativos e restritivos em lidar com as 

ocupações informais, que logo se configuraram como processo de produção de 

alojamento urbano, levou, em 1937, em pleno regime de Getúlio Vargas, à criação 

dos parques proletários no Rio de Janeiro, formalizando-se um mecanismo de 

construção de alojamentos provisórios que acolhiam populações removidas das 

favelas e respondia à demanda de moradia da classe operária. 

A criação das carteiras prediais, também em 1937, representa, 

provavelmente, a primeira tentativa de o poder público assumir a promoção de 

habitação orientada a setores sociais específicos, ainda que os mecanismos 

instituídos fossem seletivos, favorecendo apenas trabalhadores vinculados aos 

institutos de previdência; desse modo, obtinha-se, também, o controle político e a 

dominação ideológica das classes sociais manietando-as a diferentes sistemas que 

tornavam os sujeitos dependentes da ação do poder público. De forma 

complementar à estratégia desenhada por Getúlio Vargas, a Lei do Inquilinato, de 

1942, ao congelar o valor dos aluguéis, desestimula esse regime de alojamento 

urbano, promovendo, em contrapartida, o mercado da habitação própria e, assim, 

afastando definitivamente das áreas centrais das cidades as classes populares que, 

por meio do subaluguel praticado por antigos moradores, conseguiam fixar-se 

naqueles setores da cidade.54 

A criação da Fundação Casa Popular, em 1946, representa a tentativa de 

instituir uma entidade de âmbito nacional vocacionada ao provimento de moradia 

para as populações de baixa renda, tendo como marca ideológica a casa própria – 

transformar cada trabalhador em proprietário –, no contexto dos governos populistas 
                                                           
54 “’Morar’ conseguir um apartamento ou uma casa tornou-se um dos pequenos dramas dos citadinos 
contemporâneos... No Rio de Janeiro, por exemplo, para ficarmos em casa, nunca se construiu tanto 
como nos últimos quatro ou cinco anos e nunca houve tanta procura de habitação. Paralelamente, 
jamais também a exploração sobre negócios de imóveis atingiu a tamanhos limites. Um verdadeiro 
encilhamento com todas as suas nefastas consequências tão largamente conhecidas... O que os 
brasileiros da capital do país presenciaram nesses últimos anos não significou uma política de 
fomento às construções urbanas, mas uma desenfreada especulação dentro da inflação do dinheiro e 
de crédito em curso, em que tomaram parte Institutos controlados pelo Estado, girando em torno dos 
grandes edifícios coletivos de luxo, o que não constitui a necessidade básica da população carioca 
[Leis do Inquilinato e crise da habitação in O Observador Econômico e Financeiro, n. 128, set., 
1946] Os Institutos de Aposentadoria e Pensões responderam por .24,2% dos financiamentos 
imobiliários concedidos em 1943, um ato típico. De forma mais expressiva, pela construção dos 
primeiros grandes edifícios de grande porte no Brasil para suas sedes, os IAPs contribuíram 
significantemente para a onda especulativa do mercado imobiliário que chegou a proporcionar lucros 
variáveis de 50 a 100%. [ORLANDO, Mário. Mercado Imobiliário, n.106, nov., p.106-112, 1944]”. 
(MELO, s/d:40-41) 
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que buscavam, como já registramos anteriormente, formar valores de identidade 

nacional, enfatizando o empreendedorismo e as capacidades de realização da 

sociedade brasileira. Essa estratégia de reinserção e valorização da classe operária, 

em uma aparente igualdade de oportunidades, tendia a ocultar as tensões urbanas e 

sociais geradas pelas condições reais do alojamento nas periferias urbanas, para 

onde a cidade capitalista tinha remetido as classes populares. 

A atuação da Fundação Casa Popular, de 1946 a 1964, foi pautada por ações 

dispersas no território e orientada por critérios seletivos no acesso aos conjuntos 

habitacionais, no sentido de formatar padrões de modos de habitar e de 

comportamento no viver coletivo55. A inflação crescente e a recessão econômica 

brasileira, da década de 1950, restringiram a capacidade de acesso àquele 

mecanismo de provimento de habitação por parte dos grupos sociais de baixa renda, 

conduzindo-os a adotar modos informais de autoconstrução em terrenos invadidos, 

ou adquiridos por preços baixos, nas áreas envolventes das cidades, que, 

entretanto, mantinham-se em crescimento. 

Em face da proliferação de assentamentos precários, que começam a definir 

a imagem do entorno das cidades e que proliferavam com a mesma intensidade com 

                                                           
55 “A trajetória da Fundação da Casa Popular revela um declínio paulatino e acentuado no que se 
refere a seus objetivos, recursos e operações. Os seus objetivos iniciais comportavam o 
financiamento de obras urbanísticas de abastecimento d'água, esgotos, suprimento de energia 
elétrica e assistência social, como também da indústria de materiais de construção, quando houvesse 
falhas no mercado, e de construções de casas populares de iniciativa ou responsabilidade individuais, 
municipais ou de empresas, destinadas a venda ou locação a trabalhadores, sem objetivos de lucro, 
e a realização de estudos e pesquisas sobre métodos e processos para o barateamento de 
construção, sobre os tipos de habitação adaptados às especificidades regionais quanto ao clima e 
processos construtivos, etc. (Decreto 9.218,1/5/46) [...] A política centralizante perseguida pelo seu 
primeiro superintendente dará lugar, gradativamente, à transferência de competência a órgãos locais. 
A estrutura inicial previa a criação de Comissões Municipais da Casa Popular e delegacias da FCP 
nas capitais. As dificuldades decorrentes da escassez de recursos levaram ao abandono da política 
de implantação destas e sua substituição por um ou três delegados, conforme o tamanho do estado. 
O que parece ter ocorrido é que os interesses locais subjugaram o intento centralizador da fundação, 
que dependia dos mesmos como fonte de recursos e, sobretudo, da doação dos terrenos pelos 
municípios. A relação é complexa, pois, de outra parte, os políticos locais, desejosos de utilizarem-se 
do capital potencial clientelístico que a construção de casas representava, dependiam da fundação. 
Verifica-se que a barganha política passa a ter como atores o poder local (municipal) e o estado, 
cabendo à FCP, em grande medida, referendar os acordos estabelecidos. Na impossibilidade de 
dispor efetivamente dos recursos arrecadados e controlados pelos estados, só lhe restava autorizar o 
seu uso pelas prefeituras solicitantes [...] Os critérios efetivamente utilizados para a alocação dos 
conjuntos residenciais nas diversas cidades eram casuísticos e não obedeceram a nenhum 
planejamento sistemático, malgrado à existência formal de critérios. Observam-se, no entanto, 
ênfases distintas segundo as fases da trajetória do órgão. Na primeira fase da FCP (1946-1951), os 
critérios eram, em grande medida, arbitrários. Nas palavras do superintendente do órgão nessa fase: 
‘Não temos adotado até aqui critérios rígidos para essa escolha (do local e dos beneficiários). Por 
sinal, uma das normas que adotamos em nossos trabalhos é justamente a de evitar a adoção de 
critérios rígidos!!’ (Cid Rache, in Greenhalgh Filho, 1950:74)”. (MELO, s/d:50-51) 
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que os processos de urbanização fomentados pelo mercado produziam a cidade 

formal e “desenvolvida”, Janio Quadros, a partir de 1961, cria o Plano de Assistência 

Habitacional, que deveria complementar a ação da Fundação Casa Popular, 

alterando o mecanismo de aquisição ao transformar a parcela fixa em prestações 

proporcionais ao salário mínimo, dando a ideia de querer introduzir fatores de justiça 

social. Em simultâneo, cria o Instituto Brasileiro de Habitação, que tem como objetivo 

coordenar a captação de recursos a partir dos rendimentos nacionais dispersos – 

renda de patrimônio público, doações, contribuições obrigatórias de trabalhadores e 

empregadores, tributação sobre a comercialização e outras taxas avulsas – e, ainda, 

participações internacionais. 

Mesmo na vigência de João Goulart, a questão habitacional foi encarada 

apenas do ponto de vista do planejamento das ações do governo, não tendo sido 

levada a efeito. A proposta para a coordenação de recursos e de programas 

dispersos – carteiras imobiliárias dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e 

Pensões, Fundação Casa Popular, ações de apoio à iniciativa provada e à 

construção civil –, bem como a criação do Conselho Federal de Habitação, não 

geraram resultados efetivos no enfrentamento do déficit habitacional, 

fundamentalmente pela escassez conjuntural de recursos, pela ausência de 

recursos estáveis, de sistema institucional articulado de âmbito nacional e local e 

vinculação entre a produção habitacional e a política urbana. No entanto, a 

perspectiva de mudanças estruturais da sociedade brasileira, apoiadas em leituras 

mais integradas – habitação e questão urbana; questão agrária; desenvolvimento 

nacional; educação – propiciaram a reflexão e a emergência de novos olhares e 

abordagens, que culminaram no Seminário de Habitação e Reforma Urbana – 

SHRU, em 1963. Se algumas propostas foram absorvidas pelo regime militar, após o 

golpe de 1964, os elementos fundamentais do debate, que se relacionavam à 

questão urbana, apenas serão retomados pelos movimentos de reforma urbana no 

final da década de 1980. 

Até 1964, as tentativas de formulação de uma política de habitação – 

fomentadas, majoritariamente, na primeira metade do século XX, por governos 

populistas – pretendiam, sobretudo no âmbito da moradia popular, estabelecer 

mecanismos de provisão tentando garantir o controle social que se encontrava 

fragilizado em função da proliferação dos assentamentos informais e dos 
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alojamentos precários nas cinturas urbanas, favelas e cortiços. Nesse sentido, o 

tecido urbano gerado, com a localização desses conjuntos de habitação popular em 

áreas periféricas da cidade, sem dotação de serviços básicos, apenas acentuou a 

tendência para a compartimentação do espaço urbano por classes sociais, 

diferenciando-os à medida que excluía os mais periféricos das atividades e dos 

processos que ocorriam nas áreas mais centrais e nos novos setores de 

urbanização. 

Se a produção de unidades habitacionais para as classes populares não 

enfrentava o déficit de habitação “digna”, não revertendo o cenário dos 

assentamentos informais, nem travando as práticas de improvisação de alojamentos 

precários, outros mecanismos de fomento institucionalizados alcançavam resultados 

relevantes no atendimento a demandas de grupos sociais específicos. As Caixas e 

Institutos de Aposentadorias e Pensões – CAP e IAP –, para além de organizarem o 

sistema previdenciário corporativo estatal no Brasil, promoveram, diretamente, ações 

de fomento de moradia social para alguns grupos de trabalhadores urbanos. Ao 

mesmo tempo, constituíram-se como espaço privilegiado para a formulação de 

propostas e projetos qualificados de tipologias habitacionais urbanas, que resultaram 

de avaliação crítica dos modelos do urbanismo e da arquitetura internacional 

modernista, bem como de pesquisas e ensaios de arquitetos brasileiros, de cuja 

reflexão emergia tanto a crítica à produção capitalista do espaço urbano, como o 

posicionamento político expresso nas propostas que configuravam outras práticas 

urbanas. Ainda que condicionados e pressionados pela dominação territorial do 

mercado imobiliário, algumas daquelas experiências influenciaram os processos de 

produção socioespacial da cidade, agregando algum tipo de resposta específica a 

grupos sociais concretos, definindo-se como alternativas à mera reprodução de 

padrões urbanísticos de organização da cidade, e às tipologias de edifícios e 

conjuntos habitacionais. 

Não se tratando de uma resposta dirigida ao déficit habitacional das 

populações em situação precária de alojamento e renda, os conjuntos residenciais 

produzidos, por iniciativa das Caixas e Institutos de Aposentadorias e Pensões, 

satisfaziam as necessidades de moradia de vasto grupo de trabalhadores, de 

diversas faixas de renda e condição social, mas que, de algum modo, possuíam 



235 
 

poder aquisitivo compatível com os requisitos de financiamento do programa e 

obtiveram relevante implantação nas principais cidades brasileiras. 

Possuindo um caráter assistencialista orientado à formação de modelos de 

comportamento, e, desse modo, assegurando um controle social menos ostensivo, 

mas eficaz, a atuação das Caixas e Institutos previdenciários abrangia a assistência 

médica primária e preventiva dos trabalhadores e suas famílias, salvaguardando 

riscos de perda de força de trabalho, de conflitos e de insatisfação. Ao mesmo 

tempo, ofereciam serviços de apoio nos primeiros tempos de ocupação das novas 

moradias, assegurando, por um lado, o seu uso adequado, modelando hábitos e 

comportamentos, e, por outro lado, a diminuição de riscos de degradação dos 

imóveis, muitos deles em regime de aluguel, sobretudo para famílias de menos 

renda. 

Não se tratava, de fato, da produção socioespacial sustentada pelas práticas 

coletivas dos grupos que residiam naqueles conjuntos residenciais, mas, mesmo 

tratando-se de unidades de moradia e de espaços públicos mais qualificados do que 

a produção corrente da cidade, eles modelavam os comportamentos de seus 

moradores, induzindo a práticas sociais mais estruturadas e a mecanismos de 

sociabilidade coletivamente reconhecidos, influenciando redes de vizinhança mais 

alargadas. 

A crise econômica que antecede o golpe de 1964 fragiliza as condições de 

aquisição de casa própria, que tinha se tornado a modalidade de fomento 

habitacional das instituições previdenciárias e dos programas instituídos pelo poder 

público. A habitação, nesse cenário, torna-se um instrumento de promoção política 

quando os índices de popularidade dos governos diminuíam; daí que sucessivas 

revisões de planos e programas, que não foram concretizados, serviam de pretexto 

para o anúncio de algum tipo de inovação, abordagem ou estratégia. 

É consensual, entre muitos dos pesquisadores do tema56, a ideia de que, a 

partir de 1964, o enfrentamento à questão habitacional mudou no sentido de maior 

aproximação à lógica do mercado, instituindo-se mecanismos de financiamento a 

                                                           
56 Carlos Monteiro de Andrade, Maria Cristina Leme, Lilian Vaz, Flavio Villaça, Nestor Reis Filho, 
Nabil Bonduki, Andrea Piccini, Maria Ruth Sampaio, Sérgio Ferro Ermínia Maricato, Raquel Rolnik, 
Lícia Valladares, Lúcia Bógus, Suzana Pasternak, Marta Teresa Arretche, Sônia Draibe, entre outros. 
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serem, quase exclusivamente, operados por organizações privadas, ou seguindo 

modelos de gestão empresarial fundados nos sistemas de gestão imobiliária. 

A criação do Banco Nacional de Habitação, BNH, em 1964, formaliza, no 

âmbito da ação do Estado, a tendência, que se esboçava nas décadas anteriores, 

de entender a gestão pública a partir de operadores financeiros e de coordenação 

do fomento e desenvolvimento das atividades econômicas e dos serviços 

referenciados à gestão dos negócios, no sentido de alcançar um patamar de 

“eficiência” e de racionalização dos custos. 

A ideia de que o saneamento do déficit habitacional se daria pela construção 

de unidades de habitação, para cuja atividade a iniciativa privada já tinha 

demonstrado sua capacidade de mobilização e de operação, conformava a resposta 

adequada à “urgência” da demanda por moradia em um contexto de intensa e 

acelerada urbanização. Ao mesmo tempo, a demonstração de capacidade de 

resposta às classes populares, em cenário político de repressão de direitos, abria a 

possibilidade de legitimação social do governo. Uma nota de Sandra Cavalcanti, 

primeira presidente do BNH, dirigida a Castelo Branco, expressa esse 

posicionamento estratégico: 

Aqui vai o trabalho sobre o qual estivemos conversando. Estava 
destinado à campanha presidencial de Carlos [Carlos Lacerda], mas 
nós achamos que a Revolução vai necessitar de agir vigorosamente 
junto das massas. Elas estão órfãs e magoadas, de modo que vamos 
ter que nos esforçar para devolver a elas uma certa alegria. Penso 
que a solução dos problemas de moradia, pelo menos nos grandes 
centros, atuará de forma amenizadora e balsâmica sobre suas 
feridas cívicas. (VIEIRA, 1983:224) 

 

Nessa perspectiva, a narrativa já não é a da política de habitação, mas de um 

programa político que utiliza a habitação como mote para operar uma estratégia de 

conquista de legitimação popular e desenvolvimentista, apoiada na construção civil, 

cujo objeto não era a abordagem à questão habitacional, mas a intensa e extensa 

produção da cidade. Não se trata, entretanto, de um enfrentamento isolado à 

questão da moradia, mas de um plano – o Programa de Ação Econômica do 

Governo, PAEG – que passava por mecanismos de crédito ao setor privado, visando 

o fomento de atividades produtivas monopolizadas, a redução do déficit 

governamental e o combate à inflação por via do controle salarial. 
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O esquema de financiamento do BNH, constituído pela recolha a partir do 

FGTS fixo sobre o valor das folhas de pagamento dos trabalhadores, a ser 

remunerado por seus empregadores, mas libertando-os dos mecanismos 

indenizatórios em caso de dispensa, e pela captação de recurso junto das 

poupanças e letras imobiliárias, apresentava-se, aparentemente, como 

compensação à redução do poder aquisitivo dos trabalhadores, não afetando o seu 

esforço contributivo; nesse sentido, parecia tratar-se de política reguladora dos 

recursos e dos rendimentos, equilibrando a participação da sociedade. No entanto, 

se a formação do recurso a ser disponibilizado para o financiamento dos programas 

de habitação parecia investida de racionalidade e rigor, inclusive nas normas de sua 

implementação, os efeitos em médio prazo resultaram na tendência para o 

financiamento de operações que atendiam somente às classes capazes de suportar 

os custos financeiros – taxas e juros –, transformando-se o BNH em mero agente 

bancário inserido no mercado imobiliário. 

Fora de sua estratégia de promoção, ficava o enfrentamento ao déficit 

habitacional, que, na fase “desenvolvimentista” da ditadura militar, não parava de 

crescer no entorno das maiores cidades brasileiras. Para esses aglomerados 

informais e precários, a ação repressiva do poder público implementou ações de 

remoção e de restrição de novas ocupações, sem que tenha, entretanto, produzido 

alternativas de moradia inseridas em programas de ampla abrangência, mas 

respondendo a problemas localizados que, invariavelmente, eram condicionados 

pelos mecanismos de produção urbana ditados pelo mercado e, portanto, tratados à 

margem, e nas margens, da cidade.57 

                                                           
57 A famosa frase – “a casa própria faz do trabalhador um conservador que defende o direito de 
propriedade” – atribuída a Sandra Cavalcanti, primeira presidente do BNH, expressa a preocupação 
de fazer da política habitacional baseada na casa própria um instrumento de combate às ideias 
comunistas e progressistas no país, em tempos de guerra fria e de intensa polarização política e 
ideológica em todo o continente. No entanto, foi o papel econômico desta política habitacional – que 
dinamizou a economia, através da geração de empregos e fortalecimento do setor da construção civil 
–, que a transformou num dos elementos centrais da estratégia dos governos militares. Malgrado as 
críticas ao BNH e ao sistema por ele preconizado, sua importância é indiscutível, pois este período 
(1964-86) foi o único em que o país teve, de fato, uma Política Nacional de Habitação. [...] Define-se, 
assim, uma estratégia clara para intervir na questão habitacional: estrutura institucional de 
abrangência nacional, paralela à administração direta, formado pelo BNH e uma rede de agentes 
promotores e financeiros (privados ou estatais) capazes de viabilizar a implementação em grande 
escala das ações necessárias na área da habitacional e fontes de recursos estáveis, permanentes e 
independentes de oscilações políticas. Assim, não foi por acaso que os resultados, do ponto de vista 
quantitativo da ação desenvolvida por este sistema, foram muito expressivos: nos vinte e dois anos 
de funcionamento do BNH, o Sistema Financeiro da Habitação financiou a construção de 4,3 milhões 
de unidades novas, das quais 2,4 com recursos do FGTS, para o setor popular, e 1,9 milhões com 
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Ainda que se possa observar a relevância da atuação do BNH como 

instituição de fomento, independentemente do direcionamento político e social 

consagrado na sua prática, não é evidente a sua capacidade, e intenção, de corrigir, 

ou compensar, os mecanismos de produção da cidade – entendidos nos processos 

de urbanização e de consolidação do tecido urbano – que estão, de fato, na origem 

do déficit habitacional e da questão da moradia. 

Não por acaso, o vazio político e programático no âmbito da habitação, 

ocorrido entre a extinção do BNH, em 1986, e a criação do Ministério das Cidades, 

em 2003, corresponde à intensa reflexão, debate e envolvimento acadêmico, social 

e dos profissionais da arquitetura e urbanismo, em torno da cidade, tendo como eixo 

unânime a questão habitacional diretamente vinculada à questão urbana, do 

“habitante”, e, portanto, do “habitat”. 

Se a atividade do BNH compôs uma aproximação à política de habitação por 

meio de um sistema de financiamento estruturado, ela foi menos relevante, porque 

instável e sem estratégia clara de enfrentamento sistêmico da questão da moradia 

                                                                                                                                                                                     
recursos do SBPE, para o mercado de habitação para a classe média. Se for considerado o período 
até 2.000, pois o SFH continuou funcionando após a extinção do BNH em 1986, foram financiadas 
cerca de 6,5 unidades habitacionais. [...] Embora a produção habitacional tenha sido significativa, ela 
esteve muito aquém das necessidades geradas pelo acelerado processo de urbanização que ocorreu 
no Brasil, na segunda metade do século XX. Entre 1950 e 2000, a população urbana brasileira 
vivendo em cidades com mais de 20 mil habitantes cresceu de 11 milhões para 125 milhões. No 
período de funcionamento do BNH (1964-86), foram financiadas cerca de 25% das novas moradias 
construídas no país, porcentagem relevante, mas totalmente insuficiente para enfrentar o desafio da 
urbanização brasileira. [...] A estratégia implementada pelo BNH beneficiou a construção civil que 
pôde contar com uma fonte de financiamento estável para a produção de unidades prontas, mas 
contribuiu pouco para enfrentar o problema que o órgão se propunha a resolver. Os pressupostos de 
gestão adotados pelo BNH – típicos do regime militar – eram rígidos e centralizados, impermeáveis à 
incorporação das práticas desenvolvidas pela população para enfrentar, a custos mais baixos, o 
problema da habitação, podendo ser assim caracterizados: administração autoritária; inexistência de 
participação na concepção dos programas e projetos; falta de controle social na gestão dos recursos; 
adoção da casa própria como única forma de acesso à moradia; ausência de estratégias para 
incorporar a processos alternativos de produção da moradia, como a autoconstrução, nos programas 
públicos. Ademais, utilizando apenas recursos retornáveis, sem contar com qualquer fonte de 
subsídios e adotando critérios de financiamento bancários, o sistema excluiu parcelas significativas 
da população de mais baixa renda do atendimento da política habitacional. É necessário enfatizar 
ainda o desastre, do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, da intervenção realizada [...]; a 
desarticulação entre os projetos habitacionais e a política urbana e o absoluto desprezo pela 
qualidade do projeto, gerando soluções uniformizadas, padronizadas e sem nenhuma preocupação 
com a qualidade da moradia, com a inserção urbana e com o respeito ao meio físico. Indiferente à 
diversidade existente num país de dimensões continentais, o BNH desconsiderou as peculiaridades 
de cada região, não levando em conta aspectos culturais, ambientais e de contexto urbano, 
reproduzindo à exaustão modelos padronizados. [...] Com o fim do regime militar, em 1985, esperava-
se que todo o SFH, incluindo o BNH e seus agentes promotores públicos, as Cohab´s, passassem 
por uma profunda reestruturação, na perspectiva da formulação de uma nova política habitacional 
para o país. No entanto, por conveniência política do novo governo, o BNH foi extinto em 1986 sem 
encontrar resistências: ele havia se tornando uma das instituições mais odiadas do país. (BONDUKI, 
2008:72-75) 
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no Brasil, na qualificação dos modos de habitar, não chegando a gerar parâmetros e 

conceitos para a definição de “moradia digna”. Entretanto, o Movimento Nacional da 

Reforma Urbana, que antecede a Constituinte de 1987-88, e o Estatuto da Cidade, 

de 2001, traziam como campo de construção política para o território, para a 

urbanização e para a cidade, o “habitar”, entendido como lugar de formulação 

participada dos processos de produção urbana, a função social do território e a 

qualificação da moradia, como elementos estruturantes da abordagem à cidade. 

Apenas em 2003, após período de programas e arranjos esporádicos entre 

diversos ministérios― que decorreram em ações pulverizadas ― é criado o 

Ministério das Cidades como órgão coordenador, gestor e formulador da política 

nacional de desenvolvimento urbano que agrega a habitação, o saneamento, a 

mobilidade urbana e os programas urbanos. Note-se que a articulação dos temas 

urbanos em torno de uma política integrada para as cidades tinha sido esboçada 

pelo Instituto Cidadania, cujo objetivo foi, no fundamental, ampliar o campo de 

atuação do mercado privado para atender a demanda da classe média e concentrar 

o investimento público na resolução do déficit habitacional da população de baixa 

renda, considerando para o efeito a utilização dos mecanismos de gestão urbana, 

visando os processos de inclusão social na produção da cidade. 

Se as Leis 10.931/2004, 11.124/2005 e a Resolução 3.259 do Conselho 

Monetário Nacional58 abriram o campo das fontes de recursos e consolidaram os 

mecanismos do Sistema Nacional de Habitação, a sua consubstanciação em 

programas mostrou-se débil, sobretudo a partir de 2007, com o paulatino 

enfraquecimento do protagonismo do Ministério das Cidades, que se mostrou 

incapaz de coordenar a política urbana de forma integrada, fragmentando-se as 

abordagens por temas dispersos, prevalecendo, não por acaso, as leituras 

fragmentadas da questão urbana, para a qual se desenvolviam ações igualmente 

desagregadas, raramente coerentes e consequentes. 

                                                           
58 A Lei 10.931/2004 dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de 
Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário. 
A Lei 11.124/2005 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS cria o 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. 
A Resolução 3.259 do Conselho Monetário Nacional altera o direcionamento de recursos captados 
em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo. 
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Nessa perspectiva, os aspectos antes diagnosticados como potencializadores 

da precariedade dos espaços urbanos e do desenvolvimento da cidade – a 

urbanização extensiva, a setorização socialmente segregadora, as monofunções, os 

imóveis vacantes, o emprego, o transporte e os serviços –, bem como da condição 

de moradia das classes populares, ao serem contemplados de forma autônoma, 

tendem a acentuar os fatores de desequilíbrio. 

Depois dos anos de 2010, apesar da disponibilidade de recursos e dos 

instrumentos, legais e operativos, a política de habitação no Brasil, de um modo 

geral, abandonou a cidade – é o caso do programa Minha Casa, Minha Vida – e as 

cidades, nomeadamente os seus centros, abandonaram a questão da habitação, 

remetendo-se a operações imobiliárias que objetivavam, hesitantemente, a 

ocupação e reabilitação das áreas centrais, mas sem integrarem como eixo 

estratégico a habitação e, portanto, os “habitantes”. 

Essa carência de olhar e entendimento mais alargado sobre a política de 

habitação, compreendida no território e na cidade como fator decisivo na 

qualificação do desenvolvimento e na consolidação dos processos de sociabilidade, 

não significa que essa abordagem não ocorreu, tendo sido concretizadas 

experiências e programas relevantes em nível local como opção de política urbana 

esclarecida. 

Incidiram sobre a cidade, e sobre o que se denominou de “desenvolvimento 

urbano”, proposições estruturadas sustentadas por estudos, planos e programas que 

se apoiavam na ideia de integrar iniciativas e ações setoriais que dessem 

sustentabilidade e coesão à noção de “desenvolvimento”, que formava o discurso de 

Estado. 

Desde o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Costa e Silva, de 1968, 

passando pelo Plano de Ação Concentrada (1969), pelos Planos de 

Desenvolvimento Local Integrado e pela Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano (1973 e 2004), que a cidade é objeto de desenho de modelos de 

planejamento que buscam torná-la em polo de desenvolvimento integrado que 

aglutine mecanismos convergentes de ação do poder público e da iniciativa privada. 

Por exemplo, o Programa de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste – 

PCH – é representativo desse esforço de encontrar, em cada cidade, os potenciais 

focos de interesse econômico que permitissem, por um lado, superar as 
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desigualdades territoriais de concentração de renda e de investimentos, – pois o 

sudeste monopolizava a atividade produtiva e financeira –, e, por outro, propiciar a 

extensão desenvolvimentista, assegurando a distribuição regional de elementos 

geradores de riqueza. No caso do PCH, a atividade turística emergiu como elemento 

estruturante do processo, ao mesmo tempo em que permitia que o aparato técnico, 

burocrático e de planejamento, federais e estaduais, potencializasse a consolidação 

da gestão local apoiada nos municípios. 

Todavia, a moradia e a política habitacional encontravam-se, nessas 

estratégias, deslocadas da cidade. A questão habitacional, compreendida na sua 

demanda para as classes populares, era um problema para a cidade e não entrava 

na mesma equação dos problemas, e das soluções, para o desafio do 

“desenvolvimento”. Nesse sentido, não se revestia do caráter potencializador do 

desenvolvimento nacional ou regional; o componente desenvolvimentista era 

subsidiário – o setor imobiliário e a construção civil – e estava condicionado à 

resolução de “problemas sociais” que requeriam do poder público ações normativas 

e controladoras – a contenção dos assentamentos informais e o desmantelamento 

das favelas. Entretanto, a cidade expandia-se, urbanizava-se e até se planejava 

independentemente de uma política de nacional, ou mesmo local, de habitação, e 

apenas pontualmente, em função do projeto de gestão urbana, alguns municípios 

ensaiaram experiências de planejamento urbano que traziam, como elemento 

estruturante do discurso, a política de habitação. 

O debate mais alargado e mais denso, que gerou a participação ampliada de 

diversos agentes sociais – instituições públicas, setores corporativos, universidades, 

sociedade civil organizada e movimentos sociais –, ocorreu na cidade de São Paulo, 

nas gestões de Luiza Erundina (1989-1992) e de Marta Suplicy (2001-2004), onde 

se utilizou a política habitacional como eixo de abordagem para a retomada da 

questão urbana no centro da cidade. Tratava-se, então, de integrar os instrumentos 

de planejamento com os mecanismos de gestão urbana participada, reunindo o 

poder público, os movimentos sociais, as assessorias técnicas e os promotores 

institucionais e privados, no delineamento e implementação de ações que incluíam 

mecanismos de financiamento para aquisição e reforma de edifícios já ocupados, ou 

passíveis de serem ocupados, por grupos populares nas áreas centrais e setores 

envolventes, visando, no essencial, gerar condições de permanência das 
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populações residentes, qualificar as unidades residenciais, entretanto degradadas, 

equilibrar e rentabilizar o uso e ocupação do solo, potenciando o uso e valor social 

de edifícios abandonados, otimizar os sistemas de mobilidade e transporte urbano, 

tendo como suporte formal os planos setoriais integrados e respectivos instrumentos 

normativos. 

A preocupação em torno das áreas centrais e tecidos consolidados das 

cidades não se resume a mera especulação teórica no âmbito de “vivências” ou 

“qualidades espaciais”, mas incorpora, mais recentemente, importante reflexão 

sobre a política urbana, tendo como campo de problematização, precisamente, a 

habitação. Nabil Bonduki sintetiza, em termos quantitativos, o cenário: 

O Censo de 1991 registrou 2,963 milhões de domicílios particulares 
urbanos (9,36% do estoque total) como sendo vagos. De 1991 a 
2000, a porcentagem de domicílios vagos nas áreas urbanas 
cresceu, passando para 4,580 milhões (10,33%), com crescimento 
de 37%, conforme pode ser visto no quadro 7. Estima-se, ainda, que 
836.669 unidades estão depreciadas, revelando o crescimento de um 
problema habitacional e urbano que é recente e que deverá se 
agravar nos próximos anos, pois grande parte do estoque de 
edifícios urbanos no país foi construída a partir da década de 60. Os 
imóveis vagos e depreciados localizam-se em locais urbanizados e 
servidos de infraestrutura, em geral nas áreas centrais e 
consolidadas das maiores cidades revelando a dramaticidade de 
uma situação de ociosidade num país onde um em cada 3,5 
domicílios urbanos sofre com a carência de infraestrutura. O 
problema da ociosidade do estoque existente é mais grave nas 
principais regiões metropolitanas do país, onde o déficit também é 
mais acentuado. Dos quase seis milhões domicílios recenseados na 
Região Metropolitana de São Paulo, 674 mil estão vagos, ou seja, 
11,43% do total. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte o valor 
de domicílios vagos é da ordem de 11,57%. A existência de um 
número tão significativo de imóveis vagos gera, além de deterioração 
do edifício e do entorno, um grave problema urbano, com o 
despovoamento de áreas bem servidas de equipamentos e 
empregos, enquanto a população vai se abrigar em regiões 
desprovidas e distantes, multiplicando as necessidades de 
investimentos públicos. O fenômeno é visível: em São Paulo 55 dos 
96 distritos da cidade, exatamente os mais qualificados, perderam 
população na década de 90, enquanto nas áreas carentes de 
infraestrutura e situadas nas zonas de proteção ambiental o 
crescimento demográfico foi intenso. Se, por hipótese, fosse possível 
utilizar esse número expressivo de imóveis vagos para alojar famílias 
necessitadas de moradia, seria possível sanar 83% do déficit 
nacional de unidades urbanas, sendo que em algumas regiões 
metropolitanas o número de domicílios vagos ultrapassa o déficit 
quantitativo [...] Enquanto abundam unidades habitacionais vagas, a 
insuficiência de terra urbanizada a preços acessíveis para a 
população de baixa renda é uma das questões mais importantes 
para o equacionamento do problema habitacional no Brasil. A 
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inadequação fundiária [...] atinge cerca de 1,5 milhão de domicílios, 
dado oficial, que pode ser ainda muito maior, frente ao grande 
número de assentamentos irregulares existentes nas cidades 
brasileiras. No Brasil, a polarização social e a segregação espacial 
fizeram-se sentir fortemente presentes, ao nível do acesso ao solo. A 
bem da verdade, esse acesso limitado é um dos principais 
mecanismos de exclusão social das populações de baixa renda. 
(BONDUKI, 2008:85-87) 

 

Portanto, ainda que de forma pouco consolidada e não apropriada como 

política habitacional, os centros das cidades apresentam-se, hoje, mais do que um 

espaço de debate do urbanismo, ou da possibilidade de concretização de projetos 

de renovação urbana no contexto de competição das cidades globais, como 

oportunidades de enfrentamento à questão habitacional, considerada na sua 

dimensão quantitativa e qualitativa, e, simultaneamente, de reversão da contínua 

tendência de expansão do tecido urbano, permitindo enfrentar, de modo mais 

esclarecido, os problemas de mobilidade urbana, de gestão e sustentabilidade da 

infraestrutura, dos serviços, do comércio, do emprego e da regulação do uso e 

ocupação do solo, considerando a sistêmica redução de recursos disponíveis pelo 

poder público. 

Se aquele é, resumidamente e no que é pertinente ao nosso estudo, o 

percurso da política habitacional no Brasil dos últimos cinquenta anos, processos 

correspondentes podem ser observados no percurso da política de habitação em 

Portugal, ainda que segundo distintos mecanismos e agentes. 

Um dos fatores decisivos na coincidência de cenários, e até de percurso, 

sobretudo no início, é a existência simultânea de regimes de “Estado Novo” no Brasil 

e em Portugal, iniciando-se na mesma década – em 1930 e 1928, respectivamente–, 

além de ambos os dirigentes políticos compartilharem de modelos ideológicos, de 

programas e de mecanismos de propaganda em torno de valores e objetivos 

idênticos. 

Nos primeiros anos do Estado Novo liderado por António Oliveira Salazar, a 

construção do ideal nacionalista impôs dinâmica desenvolvimentista, até o início da 

Segunda Guerra Mundial, que se refletiu nas cidades, sobretudo com o crescimento 

da urbanização e de intervenções de “modernização” urbana, reguladas por 

estratégia fundiária de forte intervenção do poder público. A política urbana de 
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Duarte Pacheco (1938-1943), em plena guerra mundial, buscava, no essencial, 

controlar o fluxo migratório do rural para o urbano, fomentando o alojamento em 

conjuntos residenciais destinados à classe média e à classe operária, com 

importante investimento do setor público, ao mesmo tempo em que, com o 

congelamento dos aluguéis, controlou a tendência inflacionária da demanda de 

novas moradias. O bairro de Alvalade, em Lisboa (1949-55), os bairros municipais 

do Porto (1956-58), os Olivais, em Lisboa (1965-66), entre outros, expressam na 

cidade o projeto político populista de gerir as tensões que poderiam emergir tanto 

dos desequilíbrios sociais, como das condições salariais e de repressão a que 

estavam sujeitos os diversos grupos sociais59. 

Na cidade do Porto, por exemplo, a ideia de controle social torna-se mais 

evidente quando, sob o manto da política habitacional consubstanciada na 

construção de diversos “bairros camarários” (conjuntos habitacionais municipais), a 

intenção era desmobilizar e destruir os processos de ocupação no interior de 

quadras do tecido urbano consolidado – as “ilhas” – e enfraquecer os mecanismos 

de sociabilidade e de solidariedade, criados por grupos populares, cuja articulação 

poderia tornar-se “subversiva”. Tratava-se de gestão urbana não muito diversa 

                                                           
59 “Duarte Pacheco, em Setembro de 1933, no sentido de promover uma política de habitação social, 
faz publicar o Decreto-Lei n.º 23 052, que define e promove a construção de bairros sociais de 
habitação económica. (Posteriormente, são aprovadas leis adicionais para a construção de casas 
para famílias pobres e casas para pescadores 1937). Duarte Pacheco – num discurso pronunciado a 
27 de Janeiro de 1934, explicita as suas intenções: ‘A nova unidade política e social – a família – há-
de possuir, além (do braço ou do cérebro que lhe dá o pão, a casa própria que a abrigue, que a 
defenda, que lhe dê o bem-estar e com ele o sentido da conservação e da responsabilidade social de 
contribuir para o bem comum’ [...] ‘O velho problema da casa económica é, sob muitos dos seus 
múltiplos aspectos, essenciais ou de detalhe, uma solução nova, construída sobre princípios de 
economia, de justiça social e da moral que dão à nossa casa económica características muito 
próprias, que haverão de fazer dela uma aglutinante social forte, estável e duradoura’ [...] ‘Na 
elaboração das casas económicas há-de considerar-se que elas serão agrupadas por classes, 
formando conjuntos que podem construir manchas de apreciável valor estético nas cidades e vilas; 
estabeleceu-se, por isso, que os planos gerais dos agrupamentos de moradias económicas se 
integram harmonicamente nos planos de urbanização delineados pelas câmaras municipais ou pelo 
Estado.’ – Discurso do Ministro Duarte Pacheco, Boletim do INTP, Ano I, n.º 5, 30/1/1934. É criada 
uma Direcção Geral, no sentido de dinamizar a intervenção dos privados na construção de habitação 
social, o que aliás nunca acontecerá. ‘A Direcção da Construção das Casas Económicas, como 
organismo do Estado Português que é, não pretende, nem certamente pretenderá, resolver entre nós 
e em toda a sua extensão tão magno problema; mas poderá querer, melhorando simultaneamente as 
condições de abrigo dos funcionários públicos e de operários sindicalizados, mostrar ao capital, quer 
de empresas de construção de casas baratas, quer de entidades particulares que empregam 
centenas de operários, quer ainda de particulares que por filantropia ou para rendimento o queiram 
fazer, que poderiam não só ter em tais construções um emprego seguro dos seus dinheiros, como 
ainda poderão delas tirar um justo rendimento’ (Brotéria, vol. '21, fac. 6, Dezembro de 1935. cit. por 
Marielle Gros, o Alojamento Social sob o Fascismo). Para além de Lisboa e Porto, foram construídos 
bairros em Braga, Bragança,Olhão, Portimão, Viana do Castelo, Vila Viçosa, São João da Madeira – 
num total de 496 casas. Ao todo, entre 1933 e 1940, o programa de casas económicas construiu 
2718 fogos [unidade habitacionais]. (DOPORTOENAOSO, 2010) 
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daquela instituída na cidade do Rio de Janeiro com as favelas e, em São Paulo, com 

os cortiços. 

Até o final da década de 1960, a política habitacional portuguesa pulverizou-

se por programas patrocinados pelo poder público, o Estado e os municípios, alguns 

com o patrocínio de mutuárias, organizações corporativas e sistemas previdenciários 

e filantrópicos, que respondiam a necessidades pontuais de alojamento, ora 

motivadas por fluxos migratórios internos, sobretudo para as regiões industriais, ora 

enfrentando focos de potenciais tensões sociais, mas que não conformavam um 

“sistema”, nem de financiamento nem de fomento e, muito menos, de gestão da 

questão habitacional, o que conduzia, a médio e longo prazo, por exemplo, na 

degradação dos conjuntos, entretanto edificados. Foi, então, o período das Casas 

Econômicas em Propriedade Resolúvel (1933); Casas para Famílias Pobres (1945); 

Casas de Renda Limitada (1947); e, Autoconstrução (1962). 

Entretanto, é na década de 1960, fruto do reordenamento da estrutura 

produtiva portuguesa, nomeadamente no âmbito da indústria metalúrgica e química, 

sobretudo na região de Lisboa e Setúbal, que se intensifica a pressão sobre as 

áreas urbanas por meio de aglomerados informais – “barracas” e parcelamentos 

clandestinos em terrenos não urbanizados –, evidenciando-se, então, um cenário de 

déficit habitacional. A inserção na Organização Europeia de Cooperação Econômica 

– OECE –, já em 1948, e a adoção do Plano Marshall decorreu, nas duas décadas 

seguintes, na necessidade de estabelecer um planejamento econômico que levou à 

instituição dos Planos de Fomento, nos quais se inseriam os Planos Integrados em 

nível regional e local, cujo propósito era, no âmbito do desenvolvimento urbano, 

articular o “regime de solos” visando propiciar terrenos destinados à urbanização e 

construção de empreendimentos habitacionais a custos controlados, acompanhados 

de núcleos de equipamentos e serviços públicos ou de uso coletivo. 

Nesse sentido, a criação do Fundo do Fomento à Habitação – FFH –, em 

1969, que não se restringia à organização de um fundo de financiamento, mas 

compunha um órgão técnico e de gestão do parque habitacional público, 

correspondia à tentativa de saneamento, pelo menos quantitativo, das carências de 

alojamento nas regiões mais densamente urbanizadas, integrando uma abordagem 

mais ampla à reorganização da estrutura produtiva e econômica portuguesa que 
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tendia a gerar desequilíbrios territoriais e, de forma mais relevante, nos processos 

de ocupação nas periferias das cidades da região de Lisboa e do Porto. 

No entanto, os Planos Integrados que subsidiavam, enquanto estratégia, a 

atuação do FFH, apesar de terem qualificado a produção habitacional – embora a 

sua implantação territorial tivesse gerado, por um lado, descontinuidade no tecido 

edificado, indefinição e falta de apropriação dos espaços públicos intersticiais, e, por 

outro, alguma estigmatização e isolamento social –, não controlaram a expansão 

urbana por terrenos no entorno das grandes cidades, onde se assentava a 

população operária recém-chegada, ou aquela que não conseguia atender às regras 

de financiamento ou acesso à habitação de aluguel impostas pelo FFH. 

A década de 1970 torna-se decisiva para a reformulação dos caminhos da 

política habitacional portuguesa. A Revolução dos Cravos, em abril de 1974, que 

põe termo a um período de ditadura de quase cinquenta anos, permitiu expor a 

efetiva dimensão e complexidade da situação econômica e social do país, 

denunciando as fragilidades estruturais, uma das quais era a habitação, que se 

somava à da cidade. 

A saída do “povo” para as ruas, em uma onda de protestos e reivindicações 

por todo o território, urbano e rural, permitiu identificar as condições precárias do 

alojamento e da urbanização que afetavam uma importante faixa da população de 

baixa renda, ao mesmo tempo em que se expressava com clareza a agenda que 

importava ser atendida. Se os direitos políticos e cívicos foram a bandeira da 

revolução, os direitos sociais foram o mote das manifestações populares: “paz, pão, 

habitação, saúde, educação” e “casas sim, barracas não” compunham as palavras 

de ordem e expressavam as carências mais prementes. 

A herança do déficit habitacional, entendido quantitativa e qualitativamente, 

soma-se, até o final dos anos de 1980, tanto ao aumento do fluxo do campo para a 

cidade, na sequência da desestruturação da atividade agrícola, como à chegada de 

contingente significativo de população das antigas colônias portuguesas em África, 

após os processos de descolonização ocorridos na sequência da revolução de 1974. 

A consequência é a proliferação de construções improvisadas e precárias – as 

“barracas” – em assentamentos nos terrenos periféricos das cidades, ou nos vazios 

da malha do tecido urbano consolidado, e nos bairros clandestinos – “urbanizações” 

não licenciadas – que se tornam o modelo de expansão urbana e que, de forma 
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aleatória, suprem as necessidades imediatas de alojamento, sobretudo nas áreas 

metropolitanas. 

O cenário de precariedade habitacional e o ambiente revolucionário dos 

primeiros anos formam o contexto propício à emergência de experiências 

diversificadas que compunham as tentativas de formulação da política habitacional. 

As cooperativas de habitação econômica fomentaram o movimento associativo, 

permitindo a desconcentração das iniciativas de promoção de habitação, ajustando 

as tipologias às necessidades e possibilidades dos diversos grupos sociais, e 

iniciava a descentralização do papel do Estado; a nova configuração dos Contratos 

de Desenvolvimento de Habitação financiava a promoção privada de unidades 

habitacionais a “custos controlados”; e o Serviço de Apoio Ambulatório Local – SAAL 

– visava apoiar, e concretizar, de forma direta ou por meio de gestões municipais, as 

iniciativas populares organizadas – as associações de moradores – com o objetivo 

de melhorar as condições da habitação de seus bairros e a construção de novos 

alojamentos no sentido de diminuir a sobrelotação de edifícios ou setores ocupados, 

e qualificar os espaços urbanos e suas infraestruturas; também foram revistos os 

programas habitacionais anteriormente implantados – as casas de renda limitada e 

as casas econômicas –, adequando os mecanismos de acesso e financiamento. 

Aquele momento de reconfiguração do aparelho de Estado e de 

democratização da sociedade portuguesa desencadeou a emergência de arranjos 

locais de ampla participação, que esboçavam formas de governança urbana, mas 

também rural e industrial, que permitiu a conjugação de um projeto político, 

informado e esclarecido por propostas técnicas formadas no debate sobre a cidade 

e a gestão urbana, com as vontades e sonhos, antes reprimidos, das populações 

locais. Ainda que efêmeras, aquelas experiências, sobretudo as do SAAL, abriram 

campo a outras possibilidades de integrar a estratégia habitacional com a 

qualificação da cidade, retendo população, sustentando os mecanismos de 

sociabilidade existentes, alojando-a em setores da cidade já consolidados e centrais, 

invertendo o surto especulativo ao preencher vazios urbanos e requalificar áreas 

degradadas e, sobretudo, anunciando a viabilidade de a cidade ser produzida, e 

reproduzida, para além dos sistemas e modelos do mercado. Aquela espécie de 

“ação direta” sobre a cidade, contornando os mecanismos de controle, da 

diferenciação, da segregação e da exclusão social – do poder público e dos 
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promotores imobiliários – conduziu a uma reação que decorreu, em 1976, na 

extinção do SAAL, perdendo-se alguma capacidade de dinamização dos 

movimentos de moradores e restringindo-se, então, a operacionalizar pontualmente 

os projetos políticos formulados pelas gestões municipais. 

Até o fim da década de 1990, assiste-se, simultaneamente, à crescente 

diluição dos mecanismos de participação dos moradores, quer se tratassem de 

iniciativas de realojamento, quer de novos bairros para os grupos sociais de baixa 

renda ou, mesmo, do setor cooperativo, descentralizando-se, definitivamente, para 

os municípios, a configuração em nível local das ações que davam forma ao 

aumento dos investimentos diretos e indiretos no setor da habitação. A tendência, 

nesse período, foi a de financiar e subsidiar a aquisição de casa própria em regimes 

de bonificados de crédito e juros bancários, em detrimento de modalidades de 

aluguel social, que garantiria o acesso de populações em situação econômica 

precária ou instável ao mercado da habitação pública ou de patrocínio público. 

Assim, o modelo de enfrentamento às carências habitacionais, ainda que os 

investimentos em ações municipais suprissem as situações mais críticas, sobretudo 

as emergenciais relativas às famílias e grupos sociais mais vulneráveis, assentava 

no princípio do acesso ao mercado, fomentando o investimento imobiliário e a 

construção civil, e libertando o poder público do encargo da promoção direta e da 

gestão do parque habitacional,  diminuindo o seu “encargo social” de lidar com a 

permanente e diversificada demanda dos grupos sociais. Esse modelo de fomento 

da política habitacional funcionou para as famílias com solvência assegurada – com 

rendimentos e empregos estáveis, capazes de suportar os serviços do crédito e dos 

juros, mesmo que subsidiados – ao ponto de, na virada do milênio, Portugal possuir 

a segunda melhor relação, na Europa, de unidades de habitação por família, todavia, 

o passivo do déficit de unidades residenciais para a população de baixa renda não 

tinha sido superado. 

O Programa Especial de Realojamento – PER – foi criado, em 1993, para 

enfrentar o fenômeno das “barracas”, considerando a visibilidade e o impacto 

daquelas ocupações informais em vastas áreas das regiões metropolitanas de 

Lisboa e do Porto, mas, ao longo do processo, evidenciou, associada a outros tipos 

de carências sociais, a dimensão dos desequilíbrios da política habitacional em 

outros locais do território português. 
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O PER, embora com campo de atuação específico – erradicar as “barracas” – 

reabriu a reflexão e o debate sobre o panorama do alojamento em Portugal, levando 

muitos municípios a configurar planos que permitissem abordagem mais ampla e, 

assim, encontrar mecanismos de fomento, quer por promoção direta, quer por meio 

de contratos de desenvolvimento de habitação (CDH) com promotores privados, 

construindo-se novas unidades ou adquirindo e reformando unidades existentes, 

destinadas à população de baixa renda, mas não exclusivamente, adotando o 

regime de aluguel com renda resolúvel, aluguel social e mesmo a venda com acesso 

a programas de crédito bonificado e subsidiado. Complementarmente à promoção 

municipal de habitação, outros programas nacionais financiavam, em regime de 

subsídio quase integral (IORU) ou com elevada comparticipação da administração 

central (PRAUD)60, ações de qualificação de conjuntos habitacionais existentes e de 

espaços públicos associados, dotando-os de infraestruturas e equipamentos de uso 

coletivo, gerando condições de integração urbana e de inclusão social, bem como 

condições para a gestação de mecanismos de sociabilidade mais estáveis e 

alargados aos setores de vizinhança na cidade. 

No entanto, o discurso estava, na maioria das situações, voltado para a 

cidade periférica ou para os tecidos urbanos localizados nas áreas de transição, que 

formavam os territórios da anterior expansão urbana. Fora dessas iniciativas, salvo 

pontuais experiências, permaneceram as áreas centrais das cidades que, entretanto, 

eram objeto de iniciativas de “renovação urbana”, quando não eram efetivamente 

abandonadas, das quais a questão habitacional, até ao ano de 2005, não constituía 

tema estratégico. Mesmo nesse período de maior dinamismo de produção de 

habitação articulada pelo planejamento público, algumas intervenções em áreas 

centrais, nomeadamente nos centros históricos – caso de Guimarães, Viana do 

Castelo, Ponte de Lima, Vila do Conde, Évora, por exemplo, – tiveram um 

componente habitacional relevante, mas não se inseriam em um programa local de 

política habitacional, nem para essas iniciativas se desenharam instrumentos 

específicos e adequados, ficando, portanto, à margem dos sistemas nacionais. 

                                                           
60 IORU – Intervenção Operacional Renovação Urbana; PRAUD – Programa de Reabilitação de 
Áreas Urbanas Degradas. 
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Programas de incentivo e apoio, como o RECRIA, o RECRIPH, o REHABITA, 

o SOLARH e o PROHABITA61, que poderiam ser utilizados nas áreas centrais e nas 

áreas consolidadas, degradadas das cidades, não adquirem escala de política 

habitacional, pois não se encontravam atrelados a uma estratégia de planejamento e 

gestão urbana orientada para as áreas centrais e, portanto, subsistem como 

produtos de financiamento disponíveis, mas sem efetivo alcance operacional. 

Note-se que a política habitacional portuguesa, desde 1984, tinha como 

entidade coordenadora o Instituto Nacional de Habitação – INH – cujo objetivo era 

dotar o Estado de um instrumento de intervenção financeira no setor da habitação, 

com especial ênfase na concessão de apoio à construção de habitação social 

destinada aos estratos populacionais mais carenciados; através de duas revisões à 

sua lei orgânica – uma, em 1988, e outra, em 1991 –, o estatuto jurídico do INH foi 

redefinido, quer quanto à sua estrutura – que passou a ser dotada de capital 

participado por entidades públicas e privadas –, quer ao nível da flexibilização das 

suas competências, visando habilitá-lo a desenvolver a sua atividade de 

financiamento de modo mais eficaz, ajustado aos distintos cenários locais e 

circunstâncias políticas e econômicas. Essa orgânica centralizada e deslocada de 

outras políticas, nomeadamente da política urbana, inibia a sua capacidade de 

influência, participação, transformação e qualificação dos processos de produção da 

cidade, ficando a habitação resumida a programas de financiamento de moradia. 

Não por acaso, a criação, no ano de 2007, do Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana – IHRU –, resulta da reestruturação do Instituto Nacional de 

Habitação, ficando também  integrados o Instituto de Gestão e Alienação do 

                                                           
61 RECRIA – Regime Especial de Comparticipação de imóveis Arrendados – criado em 1988, 
vocacionado para a reabilitação de fogos arrendados ocupados/edifícios teve como objetivo 
fundamental combater os efeitos do congelamento das rendas. 
RECRIPH – Regime Especial de Comparticipação e Financiamento de Prédios Urbanos em Regime 
de Propriedade Horizontal – criado em 1996, prevê um apoio financeiro à realização de obras em 
edifícios de propriedade horizontal, mas apenas na componente dos espaços comuns; sendo que o 
apoio às frações autônomas, ainda que previsto, assume a forma de empréstimo bonificado. 
REHABITA – Regime de Apoio à Recuperação habitacional em Áreas Antigas – criado em 1996, 
orientado às operações municipais de reabilitação urbana, exclusivamente aplicável aos núcleos 
urbanos históricos declarados áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. 
SOLARH - Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação – criado em 1999, 
dirige-se fundamentalmente aos “proprietários insolventes”, sobretudo idosos, por via de um apoio 
financeiro (empréstimo sem juros) à reabilitação de imóveis em regime de propriedade. 
PROHABITA – Programa de Financiamento de Acesso à Habitação – criado em 2004, tem como 
objetivo a resolução de situações de grave carência habitacional de agregados familiares no território 
nacional, articulando com outras dimensões das políticas urbanas, designadamente a reabilitação e o 
incentivo do arrendamento. 
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Patrimônio Habitacional do Estado e parte da Direção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, tendo por missão assegurar a concretização da política 

definida pelo Governo para as áreas da habitação e da reabilitação urbana, de forma 

articulada com a Política de Cidades e com outras políticas sociais e de salvaguarda 

e valorização patrimonial, assegurando a memória do edificado e a sua evolução. 

Para tal mudança de abordagem, que implicou a reorganização da tutela 

administrativa e programática do Estado, contribuíram as propostas para o Plano 

Estratégico da Habitação – 2008/201262, que pretendia atualizar o modo de olhar, e 

atuar, a política de habitação, considerando as profundas mudanças na sociedade 

portuguesa e as tendências, no espectro supranacional, do papel do Estado. Por um 

lado, a crise do mercado financeiro na Europa estava a condicionar, desde o ano de 

2005, a capacidade de resposta dos agentes imobiliários e da construção civil na 

estratégia conjunta de gerar unidades habitacionais; por outro lado, a instabilidade 

do mercado de trabalho e a dificuldade de acesso ao crédito, que se tornou mais 

oneroso, mudou o perfil da população com possibilidade de acesso aos programas 

instituídos, que tendiam a tornarem-se inoperantes. 

Assim, o Plano Estratégico, por meio de mecanismos descentralizados de 

intervenção – ficando a administração central com a competência de coordenação, 

monitoramento e ajustamento programático e financeiro das ações –, buscava a 

dinamização do mercado de arrendamento, o fomento generalizado de produção de 

habitação a custos limitados, a reabilitação do parque habitacional público e privado, 

a adequação e inovação na habitação a desafios de sustentabilidade, de 

configuração de tipologias ajustadas aos arranjos dos núcleos familiares e aos 

modelos de urbanização e qualificação urbana. 

Nessa perspectiva, importava mudar os modelos de produção da cidade: a 

integração das políticas de habitação nas políticas das cidades, considerando que 

poderiam ser múltiplas e adequadas a cada contexto socioespacial, objetivava 

inflectir os mecanismos de acesso a “casa” para os integrar no desenvolvimento do 

                                                           
62 Plano Estratégico da Habitação – 2008/2012 propunha-se elaborar uma análise regionalizada das 
necessidades de habitação no contexto das dinâmicas de mercado de alojamento; análise critica das 
políticas de habitação desenvolvidas nos últimos anos; elaborar propostas estratégicas detalhadas, 
para o desenho, implementação, monitoramento e avaliação de políticas habitacionais no campo do 
alojamento social, da reabilitação e arrendamento; e a concretização dos objetivos anteriores de 
forma participada com os vários atores sociais de forma a que as propostas não só fossem só 
exequíveis, mas  sejam também incorporadas pelos vários parceiros sociais ao longo do processo. 
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habitat, ou seja, na formação do espaço urbano, passando a habitação a 

desempenhar  papel decisivo na renovação das dinâmicas e vivências urbanas, 

qualificando os processos de mobilidade geográfica e de ordenamento do território; 

a utilização do parque habitacional excedente – imóveis não vendidos pela 

promoção imobiliária privada – para a inserção sociourbanística das populações, 

que, por meio de mecanismos de apoio, poderiam ocupar setores urbanos 

infraestruturados, consolidados e mais centrais; a alteração dos modelos de 

produção habitacional genéricos para a produção de unidades residenciais 

ajustadas à demanda específica dos segmentos sociais e de mercado que 

importaria atender. 

Quando colocamos a questão – habitação e centro histórico, compatíveis ou 

concorrentes –, pretendemos desconstruir a dualidade, procurando compreender 

quais os efetivos limites dessa relação, ou, eventualmente, dessa oposição. Ou seja, 

o que habitualmente interpreta-se como incompatibilidade, conflito, sobretudo 

quando a análise é circunscrita ao olhar da conservação patrimonial e aos limites 

estritos dos lugares centrais da cidade, na verdade decorre das estratégias das 

políticas de habitação, ou da ausência delas, quando se consideram os processos 

de produção e gestão da cidade. 

O Projeto Moradia, no Brasil, e os programas de apoio para as áreas 

consolidadas e, mais recentemente, o Plano Estratégico da Habitação, em Portugal, 

trazem, do ponto de vista da política habitacional, o entendimento da importância da 

habitação para a qualificação urbana, parecem querer efetivar as dinâmicas de 

integração social e econômica, diminuir os desequilíbrios entre setores urbanos, 

adequar os processos de uso e apropriação dos espaços públicos e controlar os 

mecanismos de exclusão social; entretanto, não tem existido, a partir do território, 

dos mecanismos de ordenamento, planejamento, gestão e produção urbanas, 

idêntica correspondência estratégica. 

Se o discurso das políticas habitacionais, sobretudo nos últimos dez anos, 

persegue a ideia do “direito à cidade”, entendendo-se que ele se realiza, 

precisamente, como o direito à “moradia digna”, que vai além da unidade de 

alojamento, mas que requer a inserção nos processos urbanos que dão substância à 

plena apropriação da cidade por seus habitantes, a narrativa da cidade, entretanto, 

não incorpora a “permanência” de seus habitantes e não os reconhece como seus 
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criadores e produtores. Aqueles são, ainda, os agentes do “setor público” e do “setor 

privado”, apresentando-se como “entidades”, e não como “sujeitos”, que no âmbito 

dessa “gerência” não consideram o direito da cidade aos seus habitantes, 

reconhecendo apenas seus utilizadores que são, fundamentalmente, seus 

consumidores. 

Nesse sentido, habitação e centro histórico constituem falsa dicotomia, ainda 

que se apresente, recorrentemente, para uns, como conflito; para outros, como 

termos da mesma solução. Não é rara a alegação que os critérios de preservação 

impostos pelos órgãos do patrimônio, que, em muitos casos, seguem as “cartas 

patrimoniais”, limitam a implantação de modelos e tipologias “atuais” e, portanto, a 

“conservação” do patrimônio, nessas condições, é incompatível com a sua 

reutilização, inibindo o fomento de programas habitacionais nos centros históricos. 

Tal leitura circunstancial decorre, entretanto, de postura dos órgãos de patrimônio 

que, no âmbito da gestão, transformam a “cidade histórica” em “objeto” patrimonial, 

eliminando daquela todas as características e condicionantes de uso, produção e 

reprodução e, frequentemente, os mecanismos de sociabilidade nela instalados. Ao 

mesmo tempo, no mesmo registro discursivo, o “uso”, as “vivências” e a 

permanência de práticas “tradicionais”, são reivindicadas como condições 

necessárias à sustentabilidade e à preservação da memória e identidade do lugar, 

de seus habitantes e de suas “casas”. 

Naqueles enunciados, mais ideológicos do que programáticos, a política de 

habitação surge como fator decisivo de sucesso da preservação dos centros 

históricos, mas é apenas considerada a sua faceta financiadora para conservação 

dos “objetos” patrimonializados, e, raramente, como qualificadora do alojamento, ou 

como potencializadora dos processos de inserção social das populações residentes, 

ou mesmo como mecanismo privilegiado de apropriação dos valores do lugar e 

participação na produção da cidade total. 

O que a habitação traz de relevante para os centros históricos, enquanto 

habitar, e não apenas como uso entre as funções da cidade ou como mercadoria 

valorizável no processo imobiliário especulativo, é, precisamente, a permanência de 

pessoas, a continuidade ou a constituição de cotidianos e, assim, a possibilidade de 

formar as representações coletivas, instituir valores e resignificar memórias. Ao 

mesmo tempo, a reutilização dos imóveis dos centros históricos, habitando-os e 
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atualizando-os na sua capacidade de uso, qualifica a habitação, inserindo-a em um 

habitar, em um lugar espacialmente qualificado que carrega memórias que instigam 

à construção de mecanismos de pertencimento e sociabilidade, fortalecendo 

identidades, a autoestima e a apropriação do processo histórico, dando-lhe 

prosseguimento, não como mera transmissão, mas como transformação da 

realidade urbana. 

Ao se transporem seis rios e três cadeias de montanhas, surge Zora, 
cidade que quem viu uma vez nunca mais consegue esquecer. Mas 
não porque deixe, como outras cidades memoráveis, uma imagem 
extraordinária, mas recordações.  Zora tem a propriedade de 
permanecer na memória ponto por ponto, na sucessão de ruas e de 
casas ao longo das ruas e das portas e janelas das casas, apesar de 
não denotar particular beleza ou raridade. O seu segredo é modo 
pelo qual o olhar percorre as figuras que se sucedem como uma 
partitura musical da qual não se pode modificar ou deslocar uma 
nota. Quem sabe de cor como é feita Zora, à noite, quando não 
consegue dormir, imaginar caminhar por suas ruas e recorda a 
sequência em que se sucederam o relógio de ramos, a tenda listrada 
do barbeiro, o esguicho de nove borrifos, a torre de vidro do 
astrônomo, o quiosque do vendedor de melancias, a estátua do 
eremita e do leão, o banho turco, o café da esquina, a travessa que 
leva ao porto. Essa cidade que não se elimina da cabeça é como 
uma armadura ou um retículo em cujos espaços cada um pode 
colocar as coisas que deseja recordar: nomes de homens ilustres, 
virtudes, números, classificações vegetais e minerais, datas de 
batalhas, constelações, partes do discurso. Entre cada noção e cada 
ponto do itinerário podemos estabelecer uma relação de afinidades 
ou de contrastes que sirva de evocação à memória. De modo que os 
homens mais sábios do mundo são os que conhecem Zora de cor. 
Mas foi útil a minha viagem para visitar a cidade: obrigada a 
permanecer imóvel e imutável para facilitar a memorização, Zora 
definhou, desfez-se e sumiu. Foi esquecida pelo mundo. (CALVINO, 
2003:21-22) 

 

Zora, de Calvino, é a cidade patrimonializada contemporânea, traduzida pelas 

sensações do visitante, o viajante Marco Polo, e eruditamente descrita nas “análises 

históricas”, que gera um padrão quase matricial em que se podem colocar 

peculiaridades que a distinguem de outras cidades, mas que mantém uma ordem de 

signos e formas coerentes, independentemente da sua efetiva beleza, 

excepcionalidade ou, mesmo, uso; por isso, ela conserva-se na memória, próxima e 

distante, formada por arranjos coerentes de imagens, mesmo no escuro da noite. 

Para que se mantenha reconhecível naquela imagem memorizada, apropriável e 

percebida, a cidade permanece imutável, para que não se perca a ordem, mesmo 
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que esta já tenha perecido. No entanto, essa imobilidade da cidade, porque 

destituída de uso – apenas visitada pela memória –, não participou do cotidiano de 

seus habitantes, pois, ausentes, não puderam resignificá-la. 

Entendemos, assim, que a preservação dos centros históricos, se operada, 

exclusivamente, a partir de processos de dinamização dos seus espaços e 

atividades de uso público – o comércio, os serviços, o turismo –, tendo como suporte 

um cenário de autenticidade histórica – de conservação da materialidade e da 

imagem –, tende, na imprevisibilidade dos ciclos econômicos, das leis do “mercado”, 

das dinâmicas sociais, a hipotecar o próprio projeto de continuidade. Visitantes e 

utilizadores temporários podem até enriquecer seus processos cognitivos, sua 

compreensão do mundo, na diversidade das experiências sociais e culturais, a partir 

do “consumo” dos centros históricos, mas não operam processos de qualificação, e, 

dificilmente, geram cotidianos passíveis de consolidar práticas socioespaciais 

permanentes. Essa resiliência socioespacial, que expressa em modos de vida e 

práticas sociais coletivamente reconhecidas, acontece por meio do “habitar”, no qual 

a habitação, entendida como persistente processo de apropriação do “lugar” – do 

espaço e das manifestações que nele ocorrem –, funciona como suporte a partir do 

qual todos os processos urbanos podem desenvolver-se com sentido e 

sustentabilidade. 

Importa, todavia, desconstruir algumas noções formadas sobre associações 

confusas de termos que originam discursos que tendem a formar equívocos de 

análise. Em algumas narrativas, a ideia de ocupação residencial dos centros 

históricos é meramente instrumental: por um lado, serve propósitos exclusivamente 

“culturalistas” no sentido da retradicionalização da cultura local, procurando instituir 

práticas de pertencimento, muitas vezes figurativas, e onde a estratégia para a 

permanência, ou fixação, de populações não se insere em qualquer plano ou política 

de habitação e restringe-se à mera captação de incentivos ou subsídios, não se 

constituindo como mecanismo indutor e extensivo à cidade; por outro lado, opera 

como suporte ocasional e complementar a ações de fomento turístico, simulando 

ambientes, atividades e práticas sociais tradicionais, mas inseridas em projetos de 

dinamização quase folclóricos – como apelo visual da cultura – onde os “habitantes” 

dependem, na construção de seu cotidiano, de regimes subsidiários; outras, e mais 

recentes experiências, utilizam a habitação como instrumento de 
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“destradicionalização” dos centros históricos, ou como “enobrecimento”, fomentando 

o repovoamento dos edifícios com “novos negócios” – lojas de moda, restaurantes 

gourmet, bares, livrarias, galerias de arte, hotéis – e com “novos habitantes” – ateliês 

de profissionais liberais, artistas, intelectuais e outros grupos sociais “emergentes”. 

Não existe nada de novo na ideia de “espetáculo” associada ao patrimônio, ou 

mesmo à cultura, dado que a generalidade das manifestações culturais, tradicionais 

ou não, expressam-se em rituais e práticas que tendem ao espetáculo, à assistência 

e participação coletiva, e o próprio patrimônio promove, na sua incontornável 

monumentalidade, impacto visual. O pernicioso dessa leitura exclusivamente 

imagética, ou midiática, surge quando o espetáculo deixa de ser meio de expressão 

e passa a constituir-se como fim último das práticas culturais patrimonializadas; 

deixa de ser um acontecimento do cotidiano – que estabelece as mediações 

simbólicas que diferenciam, e propicia a ligação entre memórias – para passar a ser 

o próprio cotidiano. 

Nesses contextos, os moradores – tradicionais ou novos – são convocados a 

participar em itinerários de exibições, sendo que elas tendem a transformarem-se na 

sua atividade principal, de caráter eminentemente público, que não integra, 

necessariamente, as práticas, os comportamentos e os valores dos grupos de 

pertencimento. 

Ao mesmo tempo, aqueles rituais espetaculares que se constituem em 

negócios que sustentam a dinamização dos centros históricos selecionam o tipo de 

consumidor e de utilizador: ou seja, os moradores compõem o cenário, são os atores 

e mesmo os agentes de algumas atividades, mas encontram-se excluídos do amplo 

processo de planejamento e gestão daqueles negócios e afastados dos mecanismos 

de decisão sobre a ocupação dos espaços da cidade. 

Entendemos que a habitação, como política integrada ao planejamento, 

gestão e produção da cidade, permite não só contornar, como também corrigir, 

aqueles desequilíbrios, desigualdades, contradições e eventuais conflitos. Tal como 

poderemos observar na análise dos casos das cidades de Salvador e do Porto, 

sempre que, ainda que por fugazes momentos, foi possível delinear e experimentar 

mecanismos de integração de políticas na cidade, considerando que a habitação e o 

habitar foram elementos estruturantes da transformação e do desenvolvimento 

urbano, ocorreu a emergência de processos socioespaciais de reconhecimento e 
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apropriação de valores, e a gestação, ou fortalecimento, de identidades, bem como 

o resgate simbólico de práticas cotidianas que reconfiguraram as representações 

sociais. 

Nessa perspectiva, é viável a possibilidade de reversão de cenários de 

esvaziamento e de degradação patrimonial e social dos centros urbanos, bem como 

a capacidade de indução e de “contaminação” desses processos nas envolventes 

próximas que se reorganizam de forma mais qualificada, com base em um ambiente 

de confiança e conforto, que desperta, em utilizadores e moradores, outras 

possibilidade de experimentar inter-relações que qualificam a apreensão e 

compreensão da cidade de forma mais ampla. 
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CAPÍTULO 4 – DE SALVADOR AO PORTO 

 

Afigura-se-me que há duas formas de olhar para as rápidas 
transformações por que o mundo passa. Muitos veem sobretudo o 
que muda, outros procuram surpreender o que, a respeito delas, 
permanece. 

Orlando Ribeiro, 1945 

 

Embora o percurso da pesquisa, inicialmente informada por sensações e 

deduções, tenha ocorrido no sentido inverso – da cidade do Porto para a cidade de 

Salvador –, é a partir da capital da Bahia que se formulam as primeiras conexões de 

sentido do problema e os primeiros questionamentos. 

O primeiro olhar sobre a cidade de Salvador despertou a memória de fatos e 

circunstâncias que vão além da aparência visual da macro-história comum, ou até 

da semelhança de alguns enquadramentos paisagísticos, das coincidências 

topográficas, da idêntica relação com a água. Trata-se da reconstituição de 

processos, não muito distantes no tempo, ainda que com outras luzes, cores e 

cheiros, já vivenciados na cidade do Porto. 

 

  
Fig.1 – Porto (Fonte: Autor)        Fig.2 – Salvador (Fonte: Autor) 

 

  
Fig.3 – Salvador (Fonte: Panorama de Mulock, 1860) Fig.4 – Porto, séc. XIX (Fonte:Arquivo Histórico Municipal do 

Porto) 

 

Um trajeto pelo centro histórico de Salvador, a partir do seu polo mais 

emblemático, pelo menos nos cartões postais – o Pelourinho –, revela-nos, em uma 
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sequência para qualquer uma das direções tomadas, imóveis integralmente 

recuperados e conservados – casarões urbanos, igrejas, edifícios mais singelos – 

em cujos pavimentos térreos, praticamente na sua totalidade, observa-se algum tipo 

de comércio – lojas de artesanato, casas das artes, lanchonetes, restaurantes –, 

depois seguem-se algumas mercearias com produtos regionais, mais além surgem 

as pousadas e quartos para alugar, que se concentram em uma ou outra rua 

específica, e, quando começam a diminuir as placas de publicidade de algum 

negócio instalado, começam a aumentar a quantidade de imóveis degradados, em 

ritmo crescente, até alcançarmos algumas concentrações de imóveis arruinados. Se 

atentarmos nos pavimentos superiores dos mesmos imóveis, seguindo os mesmos 

trajetos, registramos que, no início, a ausência de qualquer adorno – cortina, vaso 

de plantas, roupa pendurada – no faz duvidar sobre a presença de moradores, ou de 

qualquer outro ocupante, salvo aqueles que se encontram identificados como 

“pousadas”, “suítes”, um ou outro escritório de empresa; mas, à medida que 

avançamos, reconhecemos os sinais do morar, até mesmo alguns moradores que 

vislumbramos nas suas atividades domésticas e cotidianas, como começam, 

também, a surgir os primeiros sinais das condições dessas casas – pinturas 

manchadas e descascadas, rebocos degradados, esquadrias empenadas, vidros 

quebrados, serralharias enferrujadas, telhas de beirais caídas e uma ou outra 

invasão de vegetação que preenche as fendas das paredes. 

 

   
Fig.5 e 6 – Salvador (Fonte: autor) 
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Fig.7 a 12 – Salvador (Fonte: autor) 
 
 
 

Salvaguardando os não desprezíveis detalhes que são inerentes a cada 

cidade, à sua condição geográfica, aos materiais que formam seus edifícios, aos 

processos de gestação e desenvolvimento dos respectivos núcleos urbanos, para os 

sentidos, aquela narrativa do centro de Salvador poderia servir para descrever o 

centro histórico do Porto no final da década de 1990. 
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Fig. 13-19 – Porto (Fonte: autor) 

 

Tal como para a Zora de Calvino, parece existir uma matriz lógica onde, por 

muito que se troquem as imagens que fugazmente captamos, ou que vemos 

reproduzidas nos cartões postais, na propaganda dos aeroportos e nos folhetos 

turísticos, ainda reconhecemos apontamentos que ligam lugares distantes, ao ponto 

de, em muitas circunstâncias, construirmos padrões cognitivos que nos guiam 

confortavelmente pelo desconhecido que se torna “familiar”. Mas não se trata, neste 

caso, apenas das imagens e dos significados, mas dos processos que identificamos 
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a partir das evidências ou dos sintomas de problemas e fenômenos que se 

reconhecem nas duas cidades. 

Para o pesquisador, o anacronismo dos acontecimentos condiciona a 

compreensão do real, implicando, no mínimo, a contextualização dos fatos históricos 

e sociais, mesmo que as evidências, que já não são meras sensações, orientem-nos 

para mecanismos de compreensão menos elaborados, mas que são relacionáveis e 

estabelecem algumas associações de sentido. 

Aquelas evidências não são as regularidades, ou as coincidências, que se 

vislumbram no registro visual, mas os indícios que nos denunciam processos sobre 

os quais, em algum momento, apreendemos alguma noção, explicação ou, mesmo, 

tecemos, ou aderimos, a algum juízo de valor. 

O percurso por Salvador, reconhecendo ali os indícios de manifestações já 

experimentadas no Porto, permitiu recontextualizar os argumentos e as pré-noções 

antes formulados nas narrativas, e, a partir desta cidade, dos processos e 

acontecimentos que, entretanto, ocorreram, resignificar as sensações de Salvador, 

e, sobretudo, desconstruir discursos que, em uma e outra cidade, foram sendo 

elaborados no tempo. Esse exercício de contínua revisitação aos lugares e ao que 

sobre eles afirmou-se convictamente, criticou, propôs-se e contrapôs, colocou-nos 

de forma avisada perante novos discursos sobre ideias antigas e sobre novas ideias 

com discursos antigos, que se apresentam sobre as cidades que hoje observamos. 

Nesse sentido, a abordagem às duas cidades não se dá por comparação, 

nem temporal, nem espacial, mas pela realimentação da reflexão, do 

questionamento e do debate sobre os processos, discursos e preposições que 

incidem sobre a produção urbana, considerando, inevitavelmente, as afinidades e as 

distinções que os sentidos nos impõem a cada aproximação e leitura do real. 

Ambas as cidades, analisadas a partir de seus centros históricos, e, 

sobretudo estes, foram objeto de um conjunto de planos, projetos, ideias e 

intervenções que, não acontecendo de forma continuada nem simultânea, permitem 

identificar uma persistente intenção de compreendê-los como espaços da cidade 

que carecem de abordagem distinta. Poderíamos, por hipótese, referenciar outras 

cidades do Brasil e de Portugal, cujos centros históricos foram, também, objeto de 

importantes intervenções – Olinda, Ouro Preto, Guimarães ou Évora. Todavia, 
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entendemos que os centros históricos de Salvador e do Porto participaram em 

trajetórias de operações, avaliações, debates e posicionamentos estratégicos e 

políticos que permitem identificar ciclos que se manifestam nas duas cidades de 

forma não simultânea e, assim, avaliar cenários, impactos e o desenvolvimento de 

alternativas, tanto de leituras como de proposições, em torno das políticas urbanas, 

de patrimônio e de habitação. 

Importa, entretanto, observar o processo histórico da formação e expansão 

urbana das duas cidades, no sentido de identificar as condicionantes da ocupação 

do território da produção do espaço urbano que se tornam decisivas para a 

compreensão das diversas abordagens aos respectivos centros históricos e para o 

delineamento das sucessivas estratégias de intervenção. 

As duas cidades constituem, na sua formação e consolidação inicial, 

elementos de ocupação decisivos para a configuração dos respectivos territórios 

nacionais. Salvador, na condição de primeira capital da colônia, desde 1549 até ao 

século XVIII, polariza a dinâmica política do território e adquire papel estratégico nos 

diversos ciclos econômicos, como os da cana-de-açúcar e do cacau, e desempenha 

função preponderante no comércio marítimo, juntamente com Recife, até ao final do 

século XVII. O Porto, cujo núcleo inicial consolidou-se no século XI, assume 

importante posição na fundação e formação do território português, durante o século 

XIII, revelando-se como polo estruturante da organização econômica do norte de 

Portugal, estabelecendo-se, até hoje, como a segunda cidade portuguesa, após 

definitiva instalação da capital em Lisboa. Mas é, sobretudo, entre os séculos XIV e 

XIX que adquire, pela sua localização entre o rio e o mar, relevante protagonismo 

econômico, inicialmente, no âmbito das viagens marítimas para a África, Oriente e 

Brasil, e, posteriormente, como entreposto marítimo comercial entre as rotas do sul e 

os portos do norte da Europa. 

A cidade de São Salvador, ainda que esteja referenciada a povoamentos 

incipientes, a partir de 1534, com a construção da Capela de Nossa Senhora da 

Graça, e, em 1536, com a fundação do Arraial do Pereira – a Vila Velha –, constitui-

se, em 1546, com o intuito de se instituir como capital, com a formação de um 

aglomerado já estruturado, com vocação clara de sede de uma estrutura de 

ocupação e dominação do território. Daí a sua localização na plataforma superior do 

promontório que domina a entrada da Baía de Todos os Santos, onde se planeja, 
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implanta e organiza um traçado urbano composto por quadras de dimensão regular, 

ajustando-se à topografia existente e à cintura das fortificações que formavam o seu 

sistema de defesa. Trata-se de esquema de ocupação de matriz portuguesa, ainda 

com influência medieval na estrutura de parcelamento e tipologia de ocupação, com 

os edifícios representativos nas cotas mais altas – igrejas, conventos e sede da 

administração –, rodeados pelos imóveis dos grupos sociais dominantes, 

normalmente com tipologias construtivas robustas, e espraiando-se até os limites do 

povoado os imóveis de construção corrente das restantes classes sociais que 

desempenham algum papel ou ofício relevante na organização socioeconômica. No 

plano inferior, fora dos muros de defesa, sob o promontório e junto às margens da 

baía, a “cidade baixa” conforma-se de modo mais casuístico até o século XVIII, 

recebendo as atividades e as populações ligadas ao comércio marítimo. Entretanto, 

a Baía de Todos os Santos vai sendo dotada, ao longo dos anos, por um sistema 

defensivo composto por fortes e fortins, que se distribuem ao longo da costa, com o 

intuito de proteger a capital da colônia. 

  
Fig. 20 – Salvador em 1549. Mapa elaborado por Theodoro Sampaio, publicado em seu livro História da Fundação da Cidade 
do Salvador (1959). Segundo o autor, é uma cópia reduzida do original existente no manuscrito "Razão do Estado do Brasil de 
1611" do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Fig. 21 - Salvador em 1600. Reconstituição feita pelo monge beneditino Paulo Lachenmayer, em 1945, conforme indicações de 
Wanderley Pinho, tiradas do Livro Velho do Tombo do Mosteiro de São Bento. (Fonte: arquivo do Mosteiro de São Bento) 

 

A cidade do Porto, tendo o seu território sido objeto de ocupações 

organizadas desde a romanização, de onde deriva o topônimo portus cale – de onde 

poderá ter derivado ainda a designação do Condado Portucalense, de onde emergiu 

a fundação de Portugal –, começa a formar a sua estrutura de povoamento a partir 

http://www.bahia-turismo.com/historia/teodoro-sampaio.htm
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do século X, com a ocupação do topo do morro da Pena Ventosa, que se debruça, 

como um promontório, sobre o rio Douro, dominando a entrada da barra e o mar. 

Tratava-se, até ao século XIII, de ocupação dominada pelo poder religioso, ainda na 

tradição da organização política das paróquias suevas, onde a catedral articulava, e 

dominava, uma malha sinuosa em seu redor, cintada por uma muralha. Durante o 

século XIII, o aglomerado expande-se para além, mas nas imediações, da muralha e 

cria outro polo de ocupação na zona baixa junto ao rio, onde se fixam as primeiras 

atividades ligadas à faina fluvial e ao comércio por rio e mar. 

  
Fig.22 – Núcleo de formação da cidade do Porto, séc.XIII, maquete. (Fonte: Arquivo Histórico Municipal do Porto) 
Fig.23 – Limites da cidade: núcleo de formação séc. XIII; Muralhas séc. XIV e XV (Fonte: autor) 

 

 Mas é a partir do século XIV que a cidade adquire importância estratégica 

com as primeiras viagens marítimas exploratórias à costa africana, inicialmente 

como núcleo de construção das embarcações e ponto de abastecimento das 

expedições, e, nos séculos seguintes, como entreposto de rotas marítimas entre o 

sul e o norte do Atlântico. Durante esse século, registra-se ampla e intensa 

expansão da malha urbana, onde competiam pelo seu enobrecimento, consolidação 

e, sobretudo dominação política e espacial, a burguesia mercantil e o clero, 

buscando, uns e outros, pontuar a cidade com seus empreendimentos. Essa matriz 

de gestão da cidade, nem sempre pacífica, eventualmente única na formação do 

território português, impediu a entrada da nobreza na cidade, enquanto grupo 

influente, até o início do século XVI. Daí a inexistência de um castelo medieval e de 

outras edificações características da dominação da nobreza, que, entretanto, 

quando chegava à cidade, instalava-se em seu redor, e não na área central. 

Se, por um lado, pode ser identificada, nas duas cidades, similitude de 

estratégias de fixação do povoamento no território – a “cidade alta” mais protegida e 

a “cidade baixa”, junto à água, mais laboriosa, certamente decorrente de práticas 
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assimiladas de ocupação, dominação e produção de lugares no território, por outro 

lado, é notória a continuada estratégia de marcação da silhueta das duas cidades, 

onde os edifícios religiosos, por meio de suas torres, cúpulas e campanários, 

desafiam os outros ícones da dominação, as muralhas, os fortes, os maciços 

edifícios da administração e as estruturas nos portos da burguesia mercantil. 

   
Fig. 24 – Salvador, "Planta da restituição da Bahia" (João Teixeira Albernaz, o velho, 1631) 
Fig. 25 – Porto em 1634  in “La descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos”(Pedro Teixeira de Albernaz) 
  

 

A partir do século XVI, mas, sobretudo, durante os séculos XVII e XVIII, as 

cidades costeiras sob domínio português, no Oriente, no Brasil e mesmo em 

Portugal, encontram-se inseridas nos mesmos modos de produção e no mesmo 

modelo mercantil e de organização política – um ensaio da economia globalizada –, 

gerando estereótipos urbanísticos e tipológicos que se disseminavam, apenas 

ajustados às condições locais de recursos disponíveis, clima e tipos de materiais 

disponíveis. De forma mais expressiva em Salvador, pois o Porto utilizou a outra 

margem do rio – Vila Nova de Gaia – para instalar algumas atividades, os séculos 

XVII e XVIII representam o período de grande crescimento econômico e de intensa 

expansão urbana das duas cidades e de renovação dos respectivos traçados 

urbanos, impondo-se, então, uma lógica de ordenamento urbano orientado à 

conformação do espaço público. Aos edifícios maneiristas e barrocos que pontuam a 

monumentalidade das cidades, somam-se as avenidas e praças, cujas dimensões e 

desenho mudam a escala urbana. 

Se a paisagem urbana do Porto fica definitivamente marcada pelo Palácio 

Episcopal, pela Torre da Igreja dos Clérigos, pelas igrejas do Carmo, do Terço, 

Santo Ildefonso e Vitória, pelos palácios de São João Novo e do Freixo, pela Cadeia 

da Relação e pelos renovados espaços urbanos que os envolviam e interligavam, 

rasgando, por vezes, a malha mais densa preexistente, em Salvador, as igrejas que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Teixeira_Albernaz,_o_velho
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compõem o novo Terreiro de Jesus, a Catedral, São Pedro dos Clérigos, São 

Domingos Gusmão, Ordem de São Domingos, igreja e convento de São Francisco, 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, marcam o perfil da cidade alta e uma 

silhueta extensa de construções regulares preenche a frente da baía na cidade 

baixa, como expressão da intensa atividade comercial e portuária, que, a par da 

cidade de Lisboa, protagonizava o sistema mercantil da dominação portuguesa. 

 

 
Fig. 26, 27 – Salvador em 1714 (Fonte: gravuras de Amédée François Frézier in Relation du Voyage de la Mer du Sud aux 
Côtes du Chily et du Perou , 1716) 

 
Fig. 28 – Porto em 1736 (Fonte: H. Duncalf in Publish'd According to Act of Parliament,1736) 
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A “cidade antiga” consolida-se, em Salvador e no Porto, na sua estrutura 

urbana e no seu edificado, até o início do século XIX, preenchendo e adensando 

todos os espaços até os limites das condições geográficas e topográficas mais 

favoráveis, mantendo como referência simbólica e funcional o núcleo central 

dominante e, ainda, polarizador dos processos socioespaciais, gerando, em alguns 

setores, sobrelotação de imóveis e degradação das condições de salubridade do 

espaço público, sobretudo pela ausência de rede adequada de drenagem de 

esgotos. Já as primeiras intervenções no século XIX representam, também nas duas 

cidades, a inversão dessa centralidade, virando-se a expansão da malha urbana 

para a envolvente da cidade consolidada na direção da região, definindo-se eixos de 

relação regionais nos quais se apoiaram as primeiras extensões lineares do 

edificado. 

Perdido o protagonismo no sistema de circulação marítima de produtos entre 

o sul e norte do Atlântico, após as invasões francesas, a cidade do Porto 

interiorizou-se e industrializou-se, autodesignado-se como a “cidade do trabalho”, 

em função da concentração de operários, originando um processo de intensa 

urbanização em todas as direções de sua envolvente próxima; primeiro, seguindo as 

principais, e antigas, vias de saída, para, logo de seguida, partindo da área central, 

preencher os espaços intersticiais, em sucessivas vagas de expansão. É, também, o 

momento de mudança da relação com o rio: embora duas das maiores marcas do 

Porto industrial estejam sobre o rio Douro – a rodoviária Ponte D. Luiz I (1886) e a 

ponte ferroviária D. Maria Pia (1887) –, o esquema de relações econômicas de 

comunicações com o restante território volta-se para o interior da região, certamente 

decorrente de novos meios de transporte terrestre – o automóvel e trem – que 

alternam, então, com o transporte marítimo, abandonando progressivamente a baixa 

ribeirinha, retornando as principais atividades econômicas para a cidade alta, 

refundando ali um novo centro cívico e administrativo, caracterizado agora pelos 

novos serviços e equipamentos burgueses – os bancos, os teatros, os cafés, os 

escritórios e os jardins. 

Tais mudanças não ocorrem com o mesmo sentido, nem com as mesmas 

motivações, em Salvador, que durante o mesmo período sustenta importante 

atividade portuária, mantendo privilegiada relação com o mar, assegurando o centro 

antigo as atividades urbanas primordiais. Para tanto, a abertura dos portos do Brasil, 
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em 1808, com a chegada da família real portuguesa, na sequência da invasão 

francesa do território português, propiciou a apropriação de muitas das rotas 

comerciais marítimas que passavam pela costa portuguesa, começando Salvador a 

operar como entreposto do transporte e comércio marítimo com os portos da 

América do Sul, Caribe, América do Norte, norte da Europa e África. Ao contrário do 

que sucedia com a cidade do Porto, Salvador não possuía uma boa articulação com 

o interior do território que potenciasse privilegiadas ligações terrestres, mas, em 

contrapartida, ocupava uma posição estratégica nas comunicações marítimas, das 

quais, afinal, tinha decorrido sua fundação. 

Apesar do constrangimento ao transporte e comércio de escravos, a partir de 

meados do século XIX, e do decréscimo da produção de cana-de-açúcar e seus 

derivados terem afetado estrutura econômica da cidade de Salvador, diminuindo 

significativamente o fluxo de produtos primários para a exportação, até mesmo as 

mercadorias transformadas, o complexo portuário não perde a sua vocação e 

dinamismo, passando a operar atividades de importação de mercadorias 

transformadas e manufaturadas, para abastecer o consumo cotidiano de uma cidade 

que, entretanto, em cem anos triplicou – passou de cerca de 50.000 habitantes para 

aproximadamente 150.000 no final do século XIX. 

  
Fig. 29 – Salvador em 1875 (Marc Ferrez) 
 

   
Fig. 30 – Porto em 1848 (A. Pinto) 
Fig. 31 – Porto em 1850 (Autor desconhecido) 

 

Observa-se que, nas duas cidades, os respectivos tecidos urbanos mais 

antigos e consolidados, ao contrário do que ocorreu em muitas outras do Brasil e de 

Portugal, tal como em grande parte das cidades da cultura ocidental, não sofreram 



270 
 

avassaladoras intervenções características do urbanismo oitocentista. Por distintos 

motivos, à entrada do século XX, ambas as cidades mantinham quase intactos os 

traçados urbanos e o edificado. Não que não sejam visíveis as marcas do urbanismo 

da cidade burguesa do século XIX. No Porto, a Rua Mouzinho da Silveira rasga o 

tecido medieval ligando a Ribeira à estação ferroviária de São Bento e Praça Nova – 

o novo centro cívico da cidade – na qual se instalam novas tipologias de habitação, 

comércio e escritórios, anunciando as novas valências funcionais da cidade 

burguesa. Em Miragaia, a nova Alfândega do Porto redesenha a silhueta da frente 

urbana do rio, o mercado Ferreira Borges e o Palácio da Bolsa, abrem espaço na 

malha urbana, e a “ponte pênsil” de ligação à outra margem, representa a nova 

urbanidade e os novos mecanismos dos negócios capitalistas.63 Na sequência das 

invasões francesas, das guerras liberais e da autonomia do Brasil, diminui, quase 

desaparecendo, o protagonismo de Portugal nas rotas do comércio marítimo, 

ficando a atividade portuária do Porto fluvial circunscrito aos fluxos de mercadorias 

gerados pelas novas indústrias e ao transporte inter-regional de produtos, restando o 

                                                           
63 Helder Pacheco, em artigo sobre a “civilização da baixa” descreve: “A partir de meados do século 
XIX, no espaço compreendido entre a Trindade, Bolhão, Batalha, Carmo e, obviamente, a Praça 
Nova, o Porto desenvolveu a sua mais brilhante centralidade. A maior, a melhor e, diria, a única, 
porque as demais são arremedos ou provincianismos suburbanos. A ela estão ligados factos 
subjectivos como as personalidades literárias, artísticas, científicas e jornalísticas que frequentaram a 
Baixa (entre muitos, os escritores e poetas Camilo, Alberto Pimentel, Júlio Dinis, Soares de Passos, 
Arnaldo Gama, Teixeira de Pascoaes, Guerra Junqueiro, Ramalho Ortigão, os filósofos Leonardo 
Coimbra, Sampaio Bruno, Amorim Viana e Basílio Teles), e factos objectivos encarnados pelos 
próprios lugares onde uma concepção própria de cultura, requinte e lazer se desenvolveu. Tais 
lugares são, por exemplo, os botequins e cafés, onde o Porto boémio, noctívago e bem-pensante se 
reunia. Alguns ficariam famosos, como o Guichard. Os cafés da Baixa constituíram verdadeira 
universidade, além de preencher os ócios portuenses em redor das mesas da bebida, ou nos jogos 
como as damas, o xadrez e o bilhar e outros. Outro factor relevante do brilhantismo da Baixa foram 
os teatros (como o Baquet, o Príncipe Real, o S. João e o Sá da Bandeira) e cinemas (como o 
Olímpia, o Batalha, o Águia d’Ouro, o Trindade, o Rivoli e o Coliseu). Pelos seus palcos passavam os 
mais famosos actores e nos seus ecrãs se estreavam as novidades do cinema de aquém e além-
fronteiras. E havia restaurantes de renome e prestígio inexcedíveis pela cozinha que os distinguia, 
hotéis e pensões onde se aboletavam figuras ilustres e viajantes vindos ao Porto. E livrarias que 
editavam o melhor da literatura portuguesa. Além de lojas do comércio sempre à procura da última 
moda e atractivas em matéria de requinte arquitectónico. Quiosques e tabacarias, casas bancárias e 
a gare ferroviária de S. Bento, onde desaguava o universo e o Porto se ligava ao mundo [...] Esta 
civilização da Baixa, muito diferente do Porto rural, operário e piscatório de outras freguesias, era 
ainda caracterizada por personalidades cuja presença se distinguia boémios, actores, coristas, 
caixeiros, professores, cauteleiros, ardinas, vendedores ambulantes de flores, cautelas, gravatas, 
sorvetes e capilés, que enchiam as ruas de humanidade. Acompanhando esta permanente 
actividade, os transportes públicos – carruagens, americanos, eléctricos, autocarros, troleys, segundo 
a ordem do seu aparecimento – faziam da Baixa o centro nuclear de um eixo que irradiava em todas 
as direcções. E, como pano de fundo, nas artérias em torno da Praça (Sá da Bandeira, Almada, 31 de 
Janeiro, Clérigos) encontra-se alguma da mais notável arquitectura civil dos séculos XIX e XX, que as 
transformam em mostruário do espírito cívico portuense. (PACHECO, 2005) 
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vinho do Porto, os têxteis e suas matérias-primas, como principais elementos do 

comércio internacional. 

Também Salvador, no século XIX, ainda que as intervenções operadas não 

alterem a escala da configuração espacial da cidade, não deixa de apresentar os 

sinais do projeto civilizacional da burguesia oitocentista, como o teatro São João, o 

elevador Lacerda, a reconfiguração da Rua Chile, as infraestruturas de água potável 

e esgoto, a renovação do edificado na área portuária, que ilustram tanto a 

modernização e o crescimento da cidade, como a capacidade empreendedora da 

nova burguesia comercial e financeira. O contexto econômico da microrregião do 

Recôncavo baiano sustentou, desde os meados do século XIX, a base 

macroeconômica da cidade de Salvador, garantido a estabilidade das atividades 

urbanas, quer em termos demográficos e sociais, quer os processos de produção e 

reprodução do espaço. O sistema produtivo baseado no cacau, no açúcar e no 

fumo, embora com pesos diferentes no cenário econômico da Bahia, propiciou a 

permanência da cidade no circuito dos produtos e mercadorias no mercado global.64 

Entretanto, a perda de competitividade do setor agrícola brasileiro no mercado 

internacional, com a emergência de outras fontes na África e Oriente, conduziu à 

crescente decadência da atividade portuária e, também, do comércio grossista e 

serviços subsidiários, induzindo as áreas centrais – tanto da cidade alta como da 

cidade baixa – a uma dormência expectante que se manteve até à década de 1990. 

No mesmo período, a partir dos finais do século XIX e avançando pela primeira 

década do século XX, os projetos de desenvolvimento econômico do Brasil 

orientado ao fomento da indústria, da infraestrutura de transportes nacional e na 

produção extensiva, provoca, em Salvador a mudança da lógica da organização 

socioespacial, deslocando as frentes de ocupação do território: de um sistema 

concentrado e denso, em torno da relação cidade alta / cidade baixa, com relação 

                                                           
64 Cardoso refere-se à estrutura edificada de Salvador em meados do século XIX, expressando: 
“Entretanto, a cidade de Salvador não era somente a sua zona central, onde predominavam os 
sobrados e se saensavam as ‘casinhas’ e ‘avenidas’ construídas nos quintais e outras áreas 
disponíveis. Nos arredores das freguesias centrais e, principalmente, nas periféricas, o predomínio 
das casas térreas era uma constante. Relatos de viajantes estrangeiros salientam que, se o sobrado 
correspondia à aristocracia, as casas térreas correspondiam à plebe, à população trabalhadora – 
pequenos artesãos, libertos, prostitutas, etc – que a depender da categoria social a que pertenciam, 
possuíam móveis mais ou menos numerosos. [...] No século XIX, não era pequena a quantidade 
desse tipo de casa, às vezes ostentando na fachada apenas uma porta e uma janela ou, no máximo, 
uma porta e duas ou três janelas [...] como pode ser observado [...] no recenseamento de 1855: 
edificações de 5 pavimentos – 73; de 4 pavimentos – 225; de 3 pavimentos – 559; de 2 pavimentos – 
1460. (CARDOSO, 1991:53-54) 
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privilegiada com a baía, a cidade passa a expandir-se para o seu interior, 

relacionando-se, então, com as estruturas produtivas inseridas em um sistema 

regional, ficando a estrutura urbana principal excêntrica ao desenho das articulações 

territoriais e ao fluxo de mercadorias e populações. 

 

 
Fig. 32 – Salvador em 1894 (Adolfo Morales de Los Rios) 
 

 
Fig. 33 – Salvador de 1660 a 1940 (Fonte: CARVALHO, Inaiá; PEREIRA, Gilberto.  As “cidades” de Salvador. In: Como anda 
Salvador e sua Região Metropolitana. Salvador; Edufba, 2008, p.84) 
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Fig. 34 – Porto em 1833. (Fonte: Arquivo Histórico Municipal do Porto) 
 

 
Fig. 35 – Porto de 1865 a 1937 (Fonte: OLIVEIRA, Vitor. The urban form of Porto. 21st International Seminar on Urban Form - 
ISUF2014) 
 

 

A extração de petróleo e complexo de refinarias no Recôncavo, a construção 

da rede federal de estradas, o financiamento público à criação de pequenas e 

médias empresas e melhoria da infraestrutura básica da indústria – fomentadas e 

operadas pelo BNB e pela SUDENE – geraram núcleos de implantação de 

atividades distribuídos por amplo território, acompanhados pelo processo de 

urbanização da envolvente da cidade seguindo um sistema linear ao longo das vias, 

e de pequenas e esporádicas concentrações, mas não compunha um cenário 

estruturante perene, mas dispersava-se em função de estímulos ditados pelos 

mecanismos de concorrência circunstanciais que não se articulavam em torno de 

perspectiva regional estratégica. 
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Essa instabilidade, que oscilava entre ciclos de sucesso e decadência desta 

ou aquela atividade produtiva, refletiu-se tanto na urbanização errática da expansão 

da malha urbana, quanto no regime de ocupação da cidade consolidada. A 

burguesia comercial, enquanto classe social dominante, e os negócios portuários 

decadentes abandonaram seus imóveis, comerciais e residenciais, ficando ali os 

assalariados, os grupos sociais que desempenhavam tarefas urbanas cotidianas – 

transporte local, comércio retalhista, tarefeiros – e as instituições – religiosas e 

administrativas – cujos funcionários, ainda que numerosos, não induziam, por si só, 

a dinâmicas produtivas no centro capazes de assegurar a plena ocupação e 

sustentabilidade do conjunto urbano antigo. 

Na segunda metade do século XX, sobretudo a partir dos anos de 1980, 

acentua-se a dualidade entre uma cidade que se expande em área e em população, 

adquirindo o caráter de metrópole urbana, e a outra cidade que se abandona, nela 

permanecendo os remanescentes da atividade comercial decadente, instalando-se, 

progressivamente um sistema monofuncional essencialmente voltado à visitação 

turística. O que foram indícios de ocupação informal ao longo dos vales, partindo do 

núcleo antigo e da orla da baía, tornou-se vetor de expansão e adensamento 

urbano, abrindo em vagas sucessivas as novas frentes de promoção imobiliária, 

afastando-se do centro e arrastando consigo os serviços e as atividades produtivas 

e comerciais mais estruturantes: centros comerciais proliferam e geram novos 

bairros, um novo centro administrativo é criado, deslocando, definitivamente, o 

centro cívico do núcleo primitivo, reconfigurando-se, assim, as referências simbólicas 

do uso e apropriação da estrutura urbana. 

Ao mesmo tempo, na debilidade e na monopolização dos processos de 

produção do urbano, a expansão da urbanização, tal como ocorreu em praticamente 

todas as cidades brasileiras, os mecanismos de promoção imobiliária e o próprio 

planejamento e gestão urbana pública segregaram a configuração urbana, já não 

pela hierarquia das funções e atividades urbanas, e pela representatividade das 

instituições, mas exclusivamente pelas classes sociais: a orla marítima norte e a 

“barra” para a classe alta; o “miolo” para a média e baixa; e o periurbano e subúrbio 

ferroviário para as classes populares; entre eles, esporadicamente, em função de 

um ou outro atributo “paisagístico”, algumas ilhas de urbanização promoviam 

exclusivos e novos modos de morar. O núcleo antigo, nessa fase de reorganização 
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socioespacial da ocupação territorial, sequer correspondia a um tipo social definido, 

considerando, por um lado, que ali residiam grupos heterogêneos, mas de baixo 

poder aquisitivo, e, por outro lado, a baixa taxa de ocupação em função do 

abandono e degradação dos imóveis existentes. 

Se a cidade industrial e a cidade capitalista impuseram modelos que se 

difundiram, extensivamente, nos territórios sob sua influência, eles foram 

implantados, frequentemente, de forma não simultânea nos diversos locais, em 

função da oportunidade política e econômica, e das condições locais 

circunstancialmente mais favoráveis. Enquanto em Salvador prolonga-se o modelo 

mercantilista, da tradição colonial, até a entrada do século XX, no Porto, a 

industrialização chega logo no seu dealbar, na primeira metade do século XIX, ainda 

como exibição de modernidade de um ou outro empresário, mas tornando-se 

relevante seu impacto no ordenamento urbano na segunda metade do século XIX e 

primeiras décadas do século XX. 

A primeira vaga de instalações industriais, inicialmente ligada aos têxteis, 

seguindo o modelo inglês, e de lá importando as primeiras máquinas movidas a 

vapor e os teares, ocupa as proximidades da área urbana, junto de linhas de água e 

seguindo os eixos de estradas e caminhos que ligavam o núcleo central ao entorno 

regional. Um dos polos principais, e mais denso, localizava-se na zona oriental, em 

terrenos com acesso simultâneo à inaugurada linha ferroviária e ao cais no rio 

Douro, que propiciavam, em conjunto com a rede de estradas que se formava, o 

adequado fluxo de matérias-primas dos produtos transformados. 

Apesar de, no século XIX, se assistir ao adensamento populacional da cidade, 

o campo para a expansão da urbanização tinha sido já preparado no final do século 

XVIII, ainda sob a influência dos princípios urbanísticos da cidade pombalina, então 

concretizada no Porto pelos “Almadas”, engenheiros do Marquês do Pombal – com 

os grandes eixos de expansão e a estrutura tipológica e morfológica definidos, bem 

como o modelo de produção e reprodução do espaço urbano. 

As invasões francesas (1807-1813) e a guerra civil com o Cerco do Porto 

(1832-1834) interromperam o processo de consolidação urbana, mas logo lhe 

sucedeu a intensa e rápida urbanização ao longo de todos os eixos de expansão, 

em função de, fundamentalmente, três fenômenos: por um lado, a burguesia, 

sobretudo aquela ligada ao novo comércio urbano e à indústria, instalava-se nas 
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novas ruas abertas a partir do novo centro – a Praça Nova –, abandonando 

progressivamente o núcleo antigo, que, por sua vez, era ocupado pelas sucessivas 

vagas de migrantes que afluíam à cidade, provenientes da área rural que, desde as 

invasões francesas, encontrava-se em acentuado declínio; por outro lado, esses 

grupos populacionais também se instalam nas áreas de expansão, nas proximidades 

das concentrações de indústria, em aglomerados operários e, sobretudo, em 

assentamentos precários que ganham crescente relevância como modo de 

alojamento urbano – as “ilhas” –, preenchendo o miolo dos lotes no interior dos 

quarteirões. Se entre 1838 e 1864 a população cresceu 46%, no rescaldo da guerra 

civil, de 1864 a 1900, cresceu 75%, que se reflete na alteração decisiva da imagem 

e uso da cidade.65 

Relevante registrar que, por motivos diversos – a abolição da escravidão em 

1850 no Brasil e o fim das guerras liberais em Portugal –, a partir de meados do 

século XIX, ambas as cidades, e os respectivos processo de produção do espaço, 

são influenciados pela alteração do perfil social dos seus moradores, o que irá 

desencadear, na virada para o século XX, as primeiras questões habitacionais, 

entendidas já como problema urbano. 

Em Salvador, tal como no Porto, é o têxtil que lidera o primeiro surto 

industrial, acompanhado da fundição, que supria a demanda de peças de 

manutenção do primeiro maquinário instalado nos teares, mas também nos 

primeiros veículos de transporte mecanizado e engenhos de cana-de-açúcar. 

Todavia, a indústria têxtil em Salvador, a mais importante no arranque da 

industrialização brasileira, era ainda subsidiária das atividades dominantes – a 

produção agrícola e seus produtos transformados, para exportação –, fabricando 

sacos para o embalamento e transporte das mercadorias. Entretanto, essas 

instalações industriais trouxeram, para a capital e suas imediações, um grande 

contingente de, então, “homens livres” que, ao contrário da condição de escravos, 

tinham de resolver, por sua conta e iniciativa, a questão do seu alojamento e de 

suas famílias. 

Nessa emergência de novas atividades produtivas que requeriam já alguma 

especialização de tarefas, que não se encontrava entre as tradicionais habilidades 

da manufatura, tornava-se decisivo fixar operários garantindo-lhes, desde logo, um 

                                                           
65 Em 1900, a cidade do Porto tinha 167.995 habitantes e a cidade de Salvador, 205.813 habitantes. 
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alojamento; daí o aparecimento de vilas e bairros operários, alguns construídos 

pelas empresas fabris, outros implantados em seus terrenos e lotes, alugados ou 

cedidos aos operários para ali erguerem suas moradias. Ao mesmo tempo, essas 

iniciativas “filantrópicas”, visavam à fixação e ao controle dos movimentos e 

comportamentos dos trabalhadores, difundindo-lhes, por meio de ações de apoio 

social, padrões de valores, que se entendia necessários para assegurar a ordem 

social e a ordem urbana.66 

A esse momento de fomento de alojamento operário, patrocinado pelo 

empresariado industrial, e que representa grande parte da expansão da urbanização 

no final do século XIX, sucede-se outro processo de urbanização, ainda liderado 

pela habitação operária, mas no âmbito da promoção privada, sob patrocínio e 

fomento do Governador José Joaquim Seabra. No período mais relevante dessa 

fase, de 1911 a 1915, para além da expansão urbana, ocorrem importantes 

intervenções no edificado existente, certamente na estrutura urbana consolidada do 

núcleo antigo, correspondendo às mudanças nos processos de produção do espaço 

urbano, onde o mercado imobiliário se assume como o grande negócio das cidades, 

sobrepondo-se às atividades produtivas tradicionais e ao comércio.67 

  
 
Fig. 36 – Salvador: grupos de casas e vilas operárias, 1890-1930 (Fonte: CARDOSO, 1991) 
 
 

                                                           
66 Segundo Cardoso, entre 1870 e 1930, foram construídos pelas empresas fabris, quatro bairros 
operários em um total de 396 casas. (CARDOSO, 1991:153) 

67 Ainda segundo Cardoso, se no período 1891-91 foram construídos 649 imóveis e reformados 95, já 
no período 1911-15, foram construídos 856 imóveis e reformados 582. (CARDOSO, 1991:116) 
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Como reflexo dessa transformação socioespacial, registrem-se as 

intervenções na cidade alta – no bairro da Sé, no bairro Comercial, a consolidação 

do edificado na Rua Chile, a abertura da Avenida 7 de Setembro – que buscam, por 

um lado, “embelezar” a cidade introduzindo tipologias e elementos simbólicos 

representativos do novo “viver urbano” burguês e, por outro lado, travar a tendência 

para a ocupação da área central pelas classes operárias, afastando-as desses 

setores da cidade através da demolição ou reforma dos antigos imóveis, e a 

introdução de novas tipologias residenciais e comerciais. Já na cidade baixa, o 

amplo aterro afastou, definitivamente, os grandes edifícios que formavam a frente 

ribeirinha da relação com a baía, antecipando a mudança da lógica da relação da 

cidade com a água. 

Indubitavelmente, a gestão de José Joaquim Seabra à frente do 
governo da Bahia, estava profundamente comprometida com a 
intensificação dos processos de acumulação urbana que, embora em 
andamento à bastante tempo, não encontravam – no caso baiano – 
um momento de pleno florescimento. Afinal as obras de 
melhoramento do porto intensificam o momento de exportação e 
importação de mercadorias, a reforma do bairro comercial incentiva a 
implantação de agências bancárias, sedes de empresas e casas de 
negócios; a remodelação do bairro da Sé, a abertura da avenida sete 
e a expansão da malha viária no sul da cidade – a área da Barra, 
Graça e Ondina – abrem espaço para o comércio varejista, no 
centro, e para novos bairros destinado à moradia da burguesia, ao 
mesmo tempo em que intensifica a demanda habitacional dos 
segmentos proletários. Isto não é pelo fato de terem desalojado 
contingentes significativos de população pobre que, na época, 
habitava as inúmeras edificações encortiçadas demolidas nas áreas 
“modernizadas”, mas também pela atração da mão de obra, que 
migra apara a cidade envolvendo-se em trabalhos ligados à 
construção civil [...] no que se refere à questão da habitação 
proletária, J. J. Seabra promove uma política de incentivo à 
construção de casas destinadas ao atendimento da crescente 
demanda habitacional de Salvador, no período [...] Em 1905, sob sua 
orientação, é nomeada uma comissão para estudar o problema da 
habitação operária, resultando daí um projeto lei que tentava definir 
os procedimentos e isenções que deveriam nortear os 
empreendimentos nesse campo [...] Embora não tenha conseguido 
êxito no âmbito federal, Seabra, como governador do Estado, assina 
decretos que, cumpridos à risca, iriam transformar substancialmente 
a feição de Salvador, considerando a quantidade de unidades 
habitacionais envolvidas [...] Na realidade, a existência desses 
decretos, mesmo que [poucas] das unidades habitacionais nele 
previstas tenha sido construída, serve para demonstrar a importância 
que a produção de habitação proletária assumia no mercado 
imobiliário do período. O fato dessas medidas terem sido adotadas 
por solicitação de representantes do empresariado local, 
possivelmente, refletiria a tentativa de apropriação pelo grande 
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empreendedor de um tipo de iniciativa posto em prática com êxito 
pelo pequeno empresário. Por outro lado, alguns termos presentes 
nos decretos já mencionados levam a outras observações. Além da 
preocupação com a forma da habitação, fica patente o interesse na 
definição das áreas em que estas poderiam ser construídas. Não se 
pode esquecer que, nesse momento, Salvador passava por um 
significativo processo de expansão da malha urbana, onde ficava 
cada vez mais explícito o projeto de segregação espacial da cidade, 
que só viria a ser institucionalizado com o código de obras de 1926.68 
(CARDOSO, 1991:121-125) 

 

Se as cidades de Salvador e do Porto constituíram importantes polos 

industriais, nos respectivos contextos regionais, da segunda metade do século XIX 

até a primeira metade do século XX, não se apresentam como efetivas cidades 

industriais, considerando que os respectivos países não foram, no contexto da 

economia global, industrializados. Tal circunstância, apesar da tradição apelidar o 

Porto como “cidade do trabalho”, vê-se claramente expressa nos processos de 

produção da cidade, onde a burguesia industrial não conseguiu superar a influência 

e o protagonismo da burguesia comercial, sobretudo no que se refere ao controle da 

gestão urbana. 

Embora a atividade industrial tivesse despoletado vasto conjunto de 

processos e fenômenos urbanos associados – migração do campo para a cidade, 

emprego, circulação de capitais, circulação de mercadorias, implantação de sistema 

de transportes urbanos e regionais, rodoviários e ferroviários, reconfiguração de 

práticas sociais e urbanização acelerada –, a verdade é que, na cidade do Porto, a 

ordem urbana prosseguia na lógica de modelos de representatividade e de práticas 

sociais da classe dominante – com todos os seus elementos simbólicos e funcionais; 

os equipamentos e espaços públicos associados aos negócios cotidianos – 

definindo a estratégia de ocupação do território e os mecanismos da expansão e da 

consolidação urbana. 

Sintomático dessa dualidade de influências é a, também dual, estratégia para 

atender à demanda de habitação operária: por um lado, os bairros operários 

construídos na cidade do Porto, ao contrário do que aconteceu em muitas outras 

cidades com a instalação das primeiras grandes fábricas, não foram promovidos 

                                                           
68 Segundo Cardoso, no período de 1870 a 1930, dos 2.374 imóveis formais e regularmente 
construídos, cerca de 1.200 correspondiam a habitações proletárias, considerando todos os distritos 
da área urbana. (CARDOSO, 1991:126) 
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pelos industriais, mas pelas instituições ligadas à burguesia comercial – os bairros 

do “Comércio do Porto”69;  por outro lado, as “ilhas”70 supriam grande parte da 

procura de alojamento pelas classes populares e constituíam-se como mecanismo 

de promoção privada de pequenos investidores que, a partir de sua propriedade 

urbana – o lote com a sua casa na face de rua –, aproveitavam o terreno disponível 

para ali construir alojamentos em banda contínua, alugando-os e gerando, então, um 

rendimento. 

Existe, subjacente a esses mecanismos de gestão das necessidades de 

alojamento na cidade, tanto um conceito ideal, até moral, de ordenamento e 

“inclusão” da classe operária nos processos urbanos – os “bairros operários” 

agregam-se à estrutura urbana, e quando não acedem aos bens urbanos 

disponíveis (água, saneamento, acessos, equipamentos de lazer, esporte e 

comercio local) esses são especificamente implantados –, como a sua ocultação, 

remetendo-os para o interior dos lotes urbanos, e, portanto, desconhecendo-se no 

âmbito do controle social as suas condições de existência. 

Aqueles mecanismos de segregação trazem implícita, ainda, a noção de 

dominação sobre os modos de produção do espaço urbano, retirando das classes 

populares qualquer possibilidade de formulação de alternativas de alojamento 

formal, pois, ainda que precárias, as “ilhas” foram tacitamente assimiladas como 

alojamentos regulares inseridos no mercado imobiliário corrente. 

Nessa perspectiva, o jornal O Comércio do Porto publicava em 1903: 

                                                           
69 Em 1899, e tendo em conta a epidemia da peste, o jornal O Comércio do Porto promoveu uma 
subscrição pública, entre os empresários portuenses e os emigrantes portugueses no Brasil, para 
construir um conjunto de bairros para as classes trabalhadoras, designados, então, por “Colónias 
Operárias”, em terrenos cedidos pela municipalidade. 

70 As ilhas “[…] consistiam em filas de pequenas casas de um único piso, geralmente com áreas que 
não excediam os 16m2. A maior parte das ‘ilhas’ não tinha abastecimento de água e os sanitários 
eram comuns a todos os seus habitantes. O acesso a essas ‘ilhas’ fazia-se através de estreitos 
corredores, que passavam por baixo de casas construídas à face da rua. As ‘ilhas’ não tinham 
qualquer relação formal com anteriores tipos de habitação, quer rural, quer urbana. Elas eram uma 
forma de habitação específica, desenvolvida para satisfazer a procura de habitação barata por parte 
das classes trabalhadoras. A maior parte das ‘ilhas’ localizava-se em zonas da cidade construídas 
nas primeiras décadas do século como zonas residenciais das classes médias e que ao tempo de 
construção das ‘ilhas’ se encontravam já num processo de decadência. As maiores concentrações de 
‘ilhas’ encontravam-se na proximidade de zonas industriais, onde por vezes atingiam densidades de 
até 900 habitantes por hectare. As casas construídas nas ‘ilhas’ representavam 65,5% do volume 
total de construção no Porto entre 1864 e 1900. Em 1899 existiam 1.048 ‘ilhas’, com 11.129 casas, 
alojando 50.000 pessoas. Em 1909, o número de ‘ilhas’ tinha aumentado para 1.200, com 12.000 
fogos [unidades]. Em 1929 o seu número tinha ainda aumentado para 1.301 ‘ilhas’, com 14.676 
casas.” (TEIXEIRA, 1992:67) 
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Os bairros não foram feitos para abrigar operários indigentes; foram 
construídos para acolher os mais hábeis, mais assíduos e mais 
morigerados operários, antes como premio aos seus méritos do que 
como auxílio às suas condições de existência. O rendimento dos 
bairros é fundido nos próprios bairros, pela ampliação constante do 
número de habitações que o constituem. (PORTO, 1903) 

 

Entretanto, as “ilhas” asseguravam, também, a ordem urbana; escondidas por 

detrás das fachadas, não afrontavam os padrões estéticos e higienistas da cidade 

burguesa, e resolviam, de forma eficaz, as carências de alojamento das classes 

populares, assegurando, ainda, a fixação e a disponibilidade a todo o tempo de um 

grande contingente de reserva de trabalhadores. Ao mesmo tempo, não deixavam 

transparecer para a cidade, para a estrutura urbana visível – as faces de rua –, a 

cidade real, nem constituíam, aparentemente, qualquer encargo para o poder 

público, pois, mesmo nos ciclos de crise, de declínio e recuperação, decorrentes das 

condições econômicas momentâneas, funcionavam como mecanismo de 

compensação temporária, escondendo a precariedade das populações, e 

assegurando a estabilidade do mercado imobiliário.71 

Se os pontuais bairros operários não trouxeram impacto significativo na 

produção do espaço urbano ou sequer na imagem do Porto, também as “ilhas”, 

apesar de sua densa presença, não interferiram na silhueta da cidade burguesa até 

o final da década de 1910, mas a sua vulgarização como forma de alojamento e, 

sobretudo, a sua concentração em determinados setores da cidade – Carvalhido, 

Paraíso, S. Victor, Antas, Montebelo, Fontaínhas, Campanhã – gerava, na sua 

envolvente, conflitos sociais para além de continuada degradação das condições de 

residência e da ausência de infraestrutura adequada, pois os respectivos 

proprietários e moradores não procediam a qualquer conservação.72 

                                                           
71 Segundo Manuel Teixeira, na decorrência das crises periódicas que afetavam a estrutura produtiva 
da cidade do Porto, nomeadamente a industrial, vagas de operários migraram para o Brasil, tendo 
reproduzido nos “cortiços”, sobretudo do Rio de Janeiro, o modelo das “ilhas”, como lógica de 
alojamento alternativo aos padrões de fomento de habitação. (TEIXEIRA, 1994) 

72 “A maior parte das ilhas construíram-se entre 1864 e 1900, metade delas no curto período de 12 
anos, entre 1878 e 1900. Ao todo, estima-se que, entre 1864 e 1900, se construíram cerca de 10.100 
casas em ilhas no Porto, das quais 5.100 entre 1878 e 1890 e 3.100 entre 1890 e 1900. As 
habitações construídas nas ilhas correspondiam a cerca de 63% do volume total de construção 
nestes 36 anos. Se nos recordarmos de que, entre 1878 e 1890, cerca de 25.000 pessoas emigraram 
das zonas rurais para o Porto, compreende-se a razão da construção das ilhas em tão grande 
número nestes anos. A maior parte destes 25.000 habitantes foram habitar as 5.100 casas em ilhas 
construídas no mesmo período. De acordo com um inquérito realizado por Ricardo Jorge em 1899, 
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Não constituindo uma tipologia de ocupação regularmente licenciada, as 

“ilhas” não foram objeto de regulamentação e controle até 1905, quando passaram a 

ser consideradas construções ilegais, tendo sido quantificados, mesmo nessa 

condição de irregularidade, 1.301 conjuntos, no ano de 1929. Entretanto, as “ilhas” 

não acolhiam apenas operários da indústria ou manufatura, mas recebiam 

trabalhadores para os quais aquela modalidade de alojamento era a única a que 

conseguiam aceder.  

Entretanto, ao núcleo antigo, já quase esvaziado de burgueses e até do 

melhor comércio, chegavam, também, as classes populares que ali encontravam 

alojamentos para aluguel de baixo custo, mas onde se concentravam grande 

quantidade de famílias em esquemas de compartilhamento de espaços, ocorrendo, 

frequentemente, o subaluguel de cômodos, induzindo a novos mecanismos de 

geração de renda para os proprietários e inquilinos formais, fora dos modelos 

tradicionais de arrendamento urbano. 

As condições habitacionais degradantes, então existentes, derivavam 
da falta de salubridade e higiene urbana (inexistência de 
saneamento, abastecimento de água e instalações sanitárias), 
constituindo grande parte desses alojamentos focos de epidemias, 
como a tuberculose ou a peste bubónica (1899): A tuberculose 
pulmonar é a maior praga do Porto [...] pertencem-lhe 13% dos 
óbitos observados em 1900. Relativamente às características das 
habitações então existentes na cidade destacam-se: 
- Os alojamentos em degradação acelerada do velho burgo medievo, 
cada vez mais sobreocupados. Trata-se das velhas casas 
tradicionais dos comerciantes, altas e estreitas, da Sé e da Ribeira, 
que são sucessivamente ocupadas pelos que chegam à cidade em 
busca de emprego e se transformam em verdadeiras colmeias 
humanas, através da locação de pisos ou subdivisão de edifícios. 
Uma parte deste núcleo central do Porto é antigo, e nele se destaca 
por imunda e pitoresca a casaria apinhada da Sé... com becos cuja 
largura média é de 1,5 a 2 m com casas de 3 ou 4 andares. As casas 
são alugadas aos andares e aos quartos, e nelas vive uma 
população proletária da mais variada espécie; 
- As “ilhas”, que surgem, provavelmente nesta altura, como uma 
forma específica de alojamento para o operariado. Resultaram, em 
parte, do tipo de loteamento então definido para a cidade. Na base 
deste loteamento encontrava-se um lote com 25 palmos (5,5 m) e um 
comprimento podendo atingir 100 m, o que permitiu uma ocupação 
de fileiras de pequenas habitações, geralmente de um só piso, ao 
longo destes lotes estreitos e que abriam directamente para um 
corredor, o qual fazia a ligação para a rua, encontrando-se 
geralmente nas traseiras das habitações da classe média. 

                                                                                                                                                                                     
existiam nessa altura no Porto 1.048 ilhas, com um total de 11.129 casas e alojando 50.000 pessoas, 
perto de um terço da população total da cidade.” (TEIXEIRA, 1994:567) 
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Os promotores deste tipo de construção [...] eram pequenos 
proprietários, comerciantes ou artesãos, que, assim, investiam de 
forma segura o seu pequeno capital, face à procura assegurada 
deste tipo de alojamento, uma vez que funcionava como o tipo de 
habitação dominante na absorção da expansão demográfica. 
(MATOS, 1994:678-679) 

 

De fato, apenas a partir de 1910, com a implantação de República em 

Portugal, e no bojo do debate sobre os valores e ideais humanistas, a questão 

habitacional é introduzida nas práticas políticas e de gestão das cidades. O Decreto 

de 12 de dezembro de 1910 regulamenta o regime de aluguel urbano: a “lei das 

rendas” fixa os pagamentos por período mensal; congela os aluguéis, sendo 

atualizáveis de dez em dez anos, em até 10%; condiciona os despejos. Mas o mais 

relevante é a apropriação pelo poder público, sobretudo pelos municípios, do 

fomento habitacional como desafio no âmbito dos direitos e políticas sociais, 

substituindo-se, na responsabilidade e tutela, aos sistemas filantrópicos, e outros, 

estabelecendo com estes parcerias para construção de habitações, culminando no 

Decreto-Lei 4.137, de 25 de abril de 1918, que definia o conceito de “casas 

econômicas” e regulava o seu regime de atribuição e aluguel. Nesse novo contexto 

político, e em uma única década, a municipalidade do Porto lança quatro bairros 

operários, que estabelecem novos padrões tipológicos inspirados em modelos do 

norte da Europa, e fixando, na época, um conjunto mínimo de condições de 

habitabilidade no alojamento popular, e de inserção na estrutura urbana da cidade, 

estipulando os serviços e os apoios básicos de comércio, educação e saúde que 

deveriam existir, ou serem criados, na sua envolvente. 

Aquela resposta do poder público contrapõe-se aos mecanismos de produção 

de habitação impostos pela lógica do mercado, que tendia à promoção de 

empreendimentos para as classes populares com reduzidos investimentos e rápido 

retorno – as ilhas e as reformas nos imóveis no núcleo antigo –, mas sem qualquer 

compromisso com a salubridade dos alojamentos, e gerava focos de degradação 

das condições sociais e de saúde pública. Não por acaso, três dos quatro conjuntos 

de habitação promovidos pelo município localizam-se na proximidade de 

concentrações de “ilhas”, demonstrando preocupação na resolução dos problemas 

localizados mais agudos e que começavam a constitui-se como questões urbanas 

complexas. 
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Tal estratégia é, entretanto, afetada no seu ritmo de implementação, pelas 

circunstâncias políticas e econômicas que envolvem a primeira guerra mundial e 

todo o período de recuperação que lhe sucede, tendo sido retomada, já com outra 

feição, a partir da década de 1930, com a instituição do “Estado Novo”. Os Decretos-

Lei 23.052, de setembro de 1933, e 28.912, de 1938, formalizam uma abordagem à 

questão habitacional liderada pelo Estado central: inicialmente focalizada nas 

cidades de Lisboa e Porto, estende-se a outras espalhadas pelo país – Braga, 

Bragança, Olhão, Portimão, São João da Madeira, Viana do Castelo, Vila Viçosa, 

Vila do Conde –, utiliza uma linguagem de “modernidade”, lançando mão tanto do 

“português suave”, de Raul Lino, enquanto arquitetura de afirmação dos valores 

tradicionais em um apelo às culturas de origem – rurais e regionais – e sua inserção 

no imaginário coletivo – urbano –, como faz uso da arquitetura “modernista” 

marcando uma nova ordem urbanística para a cidade, e afirmando um “viver 

moderno”, aparentemente comum a todas as classes sociais. 

No entanto, a acepção de “política habitacional” tinha um viés marcado pela 

propaganda dos valores pátrios que importava disseminar, precisamente, junto dos 

grupos sociais que poderiam garantir a legitimidade da dominação, evitando que as 

desigualdades estruturais, já expressas no urbano, desencadeassem em conflitos e 

contestação. Recorde-se que a política desenvolvimentista do Estado Novo tinha 

concedido amplos benefícios aos investidores e empresários, com importantes 

condicionamentos aos direitos trabalhistas da classe operária. A propósito daquela 

“política de habitação”, o ministro Duarte Pacheco, em discurso de 17 de janeiro de 

1932, expressa: 

A nova unidade política e social – a família – há-de possuir, além do 
braço ou do cérebro que lhe dá o pão, a casa própria que a abrigue, 
que a defenda, que lhe dê o bem-estar e com ele o sentido da 
conservação e da responsabilidade social de contribuir para o bem 
comum [...] O velho problema da casa econômica é, sob muitos dos 
seus múltiplos aspectos, essenciais ou de detalhe, uma solução 
nova, construída sob princípios de economia, de justiça social e da 
moral que dão à nossa casa económica características muito 
próprias, que haverão de fazer dela uma aglutinante social forte, 
estável e duradoura [...] Na elaboração das casas económicas há-de 
considerar-se que elas serão agrupadas por classes, formando 
conjuntos que podem construir manchas de apreciável valor estético 
nas cidades e vilas; estabeleceu-se, por isso, que os planos gerais 
de agrupamentos de moradias económicas se integrem 
harmonicamente nos planos de urbanização delineados pelas 
Câmaras Municipais ou pelo Estado. (PACHECO, 1934) 
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No contexto daquela “política habitacional”, a municipalidade do Porto 

constrói, entre 1935 e 1950, doze bairros de casas econômicas – 1.662 alojamentos 

–, constituindo como a mais importante estratégia de fomento de habitação popular 

no país e dando origem a uma tradição – a dos “bairros camarários” – que implicou, 

no âmbito da estrutura de gestão municipal, a criação de um sistema vocacionado 

para o acompanhamento social das populações ali alojadas. Esses conjuntos 

implantam-se em um primeiro anel periurbano, nos eixos de expansão da atividade 

industrial da rede de serviços e de escolas, gerando microcentralidades que 

reduziam os deslocamentos populacionais para o trabalho e aproveitavam as linhas 

de transportes já instaladas. Ao mesmo tempo, na sequência de sucessivos estudos 

elaborados entre 1929 e 1939 sobre a situação das “ilhas” no Porto – em 1940, 34% 

da população da cidade residia em “ilhas” –, a municipalidade articula um programa 

de melhorias, com a redução da densidade de ocupação em alguns conjuntos e a 

demolição de outros, propondo-se construir na sua proximidade novos 

empreendimentos para realojamento, tendo sido erguidos seis novos “bairros”, em 

um total de 879 unidades habitacionais, destacando-se a construção do primeiro 

edifício de habitação coletiva popular, com 115 apartamentos – o bloco Duque de 

Saldenha –, inserido na malha urbana consolidada, que acolheu os moradores das 

ilhas de S. Victor, entretanto demolidas. 

Desde 1935 até a implementação do Plano de Melhoramentos da cidade do 

Porto, em 1956, para além das novas unidades habitacionais, foram melhoradas 285 

casas em “ilhas” e demolidas 350 unidades; valores que ficam aquém das 

necessidades projetadas em 1936; de 20.000 novos alojamentos, considerando a 

erradicação de todas as ilhas da cidade, estimadas, então, em cerca de 13.500. O 

Plano de Melhoramentos da cidade surge no contexto dos Planos de Fomento de 

âmbito nacional que pretendiam articular o crescimento econômico em torno de 

polos de desenvolvimento e de atividades estratégicas, tendo desencadeado, no 

período de 1950-1960, intensos fluxos migratórios internos, sobretudo em direção às 

regiões de Lisboa e do Porto, acentuando a demanda habitacional. O Plano de 1956 
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trazia, entre outros objetivos estruturantes, a intenção de erradicar definitivamente 

as “ilhas”73 e construir 6.000 novas unidades habitacionais de promoção pública. 

Tendo alcançado, quantitativamente, o objetivo de fomento habitacional, as 

ações do Plano não conseguirão eliminar todas as “ilhas”, persistindo algumas até a 

atualidade, mas introduziram um novo modelo tipológico de “bairro camarário” que 

irá marcar de forma significativa a estruturação do espaço urbano, abandonando o 

esquema unifamiliar – com suas casas implantadas em uma malha de arruamentos 

– para organizar conjuntos de blocos de habitação coletiva distribuídos em amplos 

espaços de uso coletivo, marginais à estrutura viária. Se essa mudança tipológica e 

morfológica no processo de fazer cidade corresponde, também, a uma estratégia de 

rentabilidade, do já elevado valor do solo, de concentração de investimentos nos 

equipamentos urbanos de apoio e de gestão social dos bairros, não devemos 

ignorar, entretanto, que o Congresso Nacional dos Arquitetos, em 1948, e a 

experiência do bairro de Alvalade e Olivais Norte, em Lisboa, influenciaram de forma 

decisiva os modelos de urbanização, nomeadamente as soluções residenciais, que, 

então, sustentavam a implementação da maioria dos planos das principais cidades 

portuguesas. 

 
Fig. 37 – Porto- áreas de “salubrização de ilhas” e de “bairros camarários” – Plano de Melhoramentos da Cidade do 
Porto, 1956. 

 
 

Entretanto, o princípio “higienizador” das condições de habitabilidade do 

alojamento na cidade, que compunha o Plano de Melhoramentos, parecia omisso 

                                                           
73 O mecanismo de “salubrização” das áreas de concentração de “ilhas”, previsto no Plano de 
Melhoramentos de 1956, passava pela expropriação dos terrenos e sua venda em hasta pública para 
posterior financiamento da construção de novos alojamentos nos “bairros camarários”. 
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relativamente à situação habitacional no núcleo antigo, remetendo-se à proposta de 

intervenção para abertura da avenida de acesso ao tabuleiro superior da ponte D. 

Luiz, ligando-a diretamente ao centro cívico, e que rasgou o tecido urbano medieval, 

derrubando dezenas de imóveis, para cujos escombros, até hoje, não foi dada 

solução. Apenas com Plano Diretor da Cidade do Porto, de 1962, surgem as 

primeiras referências quanto à estratégia a ser adotada para o núcleo antigo: 

tratava-se, no essencial, de proposta de “descompressão” e “limpeza” visual da 

malha urbana e do edificado, demolindo alguns quarteirões interiores, 

reconfigurando ligações pedestres entre a cota alta e a zona ribeirinha, removendo 

grande parte do edificado entre a Ribeira e Miragaia para criar um amplo espaço 

arborizado na frente de rio, realinhando fachadas de imóveis para abrir espaço à 

contemplação dos edifícios e espaços públicos mais emblemáticos, tendo já como 

perspectiva a visitação e a implantação de infraestruturas de apoio ao turismo 

destinado ao consumo de um “produto”. (AUZELLE, 1961). 

Dos impactos que resultariam da implementação de tais propostas nas 

populações residentes, que implicaria a sua transferência para os novos 

empreendimentos de habitação popular em diversos locais da cidade, decorreu 

amplo e intenso debate dentro do corpo técnico da gestão municipal, resultando na 

criação de uma comissão municipal na década de 1960 que elaborou o estudo de 

renovação urbana do Barredo e que deu origem, já em 1974, ao CRUARB-CH – 

Comissariado para a Renovação da Área Ribeira/Barredo/Centro Histórico – que, 

então, estabeleceu as primeiras estratégias para a elaboração de programas e 

políticas patrimoniais na cidade do Porto. 

Ao contrário da cidade do Porto, que foi objeto de continuada incidência de 

programas e ações orientadas à questão habitacional durante a primeira metade do 

século XX, a cidade de Salvador viu a expansão e ordenamento urbanos articulados 

em torno de circunstâncias e estratégias mais amplas, e também mais genéricas, 

que se refletiram em outras grandes cidades brasileiras, excetuando-se momentos 

esporádicos em que algumas personalidades políticas, ou eventuais arranjos de 

mobilização de atores locais, conseguiram, pontualmente, instituir programas e 

projetos temáticos e específicos. Até o ano de 1935, grande parte dos projetos e 

planos setoriais incidem, ainda, sobre as “melhorias” urbanas na perspectiva ora 

sanitarista, ora modernizadora, buscando, no fundamental, dotar a cidade dos 
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elementos representativos da modernidade e difundidos no âmbito da cultura 

ocidental – infraestrutura básica, rede de transportes, equipamentos de uso coletivo, 

amplas avenidas, praças e jardins públicos, linguagem eclética –, mas sem um olhar 

abrangente para a cidade, sequer para a sua efetiva funcionalidade, sendo, portanto, 

frequentes os desequilíbrios nos investimentos públicos e as contradições na efetiva 

perspectiva do desenvolvimento urbano. 

A Semana do Urbanismo de 35 marcará o início de novas leituras e 

abordagens à questão urbana de Salvador, trazendo reflexões e debates sobre o 

planejamento urbano, que já se ensaiava nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte e Recife, e que, por influência, se estendia também a Porto Alegre. A 

Semana de Urbanismo, organizada pela Comissão do Plano da Cidade de Salvador, 

traz, como modelo para debate, a abordagem inglesa das cidades-jardim de 

Ebenezer Howard incorporada à concepção de planejamento urbano do Town 

Planning, que assentava na ideia de ocupação pouco densa, permeada por arranjos 

paisagísticos e equipamentos coletivos que gerariam vivências urbanas dinâmicas, 

diversificadas e qualificadas. Esse conjunto de reflexões e proposições só ganharia 

corpo de projeto com a criação do EPUCS – Escritório do Plano Urbanístico da 

Cidade de Salvador –, em 1943, tendo, então, estruturado uma série de 

recomendações, a serem contempladas em um grande plano a ser elaborado por 

Mário Leal Ferreira, orientando, por um lado, à construção do conhecimento prévio 

dos problemas sociais, e, por outro, a um esquema formal estruturado que reunia 

diversas “soluções” urbanísticas, retiradas de outras tantas teorias e conceitos – 

combinando, por exemplo, um amplo sistema radial concêntrico que integrava 

pequenos sistemas do mesmo tipo em cada bairro ou setor urbano. Essas unidades 

de bairro, por sua vez, organizavam-se em unidades de vizinhança que, como 

unidades primárias dessa organização, continham os elementos básicos de serviços 

– saúde e educação – e de comércio. No entanto, a extinção do EPUCS, em 1948, 

decorreu na não apropriação do plano de Leal, tendo sido pontualmente, e 

oportunamente, implementados alguns dos seus elementos mais estruturantes, 

como as avenidas de vale, mas seguindo um processo de urbanização casuístico, 

sem ter sido efetivamente ensaiado qualquer dos modelos de organização urbana 

projetados. 
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Na ausência de princípios e diretrizes – sustentadas por um plano abrangente 

– que articulem as demandas de “modernização” da cidade e de sua expansão, 

proliferaram iniciativas que buscavam responder, por um lado, à necessidade de 

estruturar os serviços e os transportes na área central, dotando-a de capacidade de 

absorver as novas formas de organização das atividades econômicas, e, por outro 

lado, corresponder à oferta de um parque habitacional, tanto para os grupos 

populares como para as classes médias emergentes, ao mesmo tempo em que se 

tornava decisivo para o “desenvolvimento” captar e instalar os novos negócios 

globais. 

A cidade baixa, em uma primeira fase, então ampliada pelos aterros do porto 

sobre a baía, acolhia grande parte dos novos serviços – órgãos da administração 

pública, agências bancárias, escritórios, comércio mais sofisticado – em sua malha 

composta por ruas largas, edifícios modernos, praças e jardins. Em um segundo 

momento, na chegada aos anos de 1970, vasto conjunto de intervenções invertem a 

lógica de centralidade da cidade: sob a propaganda de “A Bahia constrói o seu 

futuro sem destruir o passado”, são criadas novas centralidades – o shopping 

Iguatemi, o novo terminal rodoviário e, posteriormente, o novo centro administrativo 

– deslocam o centro tradicional, que acumulava todas as funções representativas do 

urbano, distribuindo-as pelo território e, de fato, não intervindo sobre a matriz urbana 

do passado, abandona-a sob o pretexto da obsolescência. 

O Plano de 1966, sob a coordenação de Sérgio Bernardes – o CIA, Centro 

Industrial de Aratu –, dá o enquadramento teórico e formal ao que parecia desenhar-

se, desde a década de 1950, como gestão urbana errática e avulsa. Não se tratando 

de um plano urbano, mas de um plano regional – que, no pretexto do ordenamento 

industrial, estabelecia princípios e diretrizes para a urbanização –, acaba por traduzir 

o projeto político para a capital do Estado da Bahia, transformando a cidade em uma 

metrópole, não como consequência dos processos de urbanização latentes nos 

territórios periféricos, mas como proposta de mudança que deveria expressar a ideia 

de pujança desenvolvimentista e empreendedora dos agentes econômicos locais. 

Curiosamente, é adotado o modelo de cidade-industrial-linear corbusiano para 

articular a estratégia de expansão e adensamento do edificado, configurando uma 

matriz de triangulações que se reproduziam no terreno sem limites e fronteiras, 

pontuando nos seus vértices as aglomerações – as novas centralidades, 



290 
 

administrativas, comerciais e serviços – e, nos eixos que os unem, a ocupação linear 

das atividades produtivas, em conjunto com a habitação operária. No miolo dos 

hipotéticos triângulos, os espaços, supostamente, de qualificação ambiental e 

paisagística formaram a reserva para os empreendimentos de características 

“exclusivas” que, nas últimas décadas, têm proliferado pelo território, explorando, 

precisamente, aquelas, anteriores, qualidades. 

Aquela lógica de ordenamento territorial, de caráter regional, baseado na 

distribuição, zoneamento e organização funcional das atividades no espaço, 

articuladas por um sistema viário hierarquizado – vias principais nos cumes, vias 

locais nos vales – pressupondo a mobilidade eficiente da população por meio de um 

sistema de transportes, classificou, entretanto, a antiga área central e urbana de 

Salvador com a função de lazer e turismo. Tal definição e preposição no 

ordenamento urbanístico, implica, sob o ponto de vista dos programas, projetos e 

ações, a inflexão na “vocação” dos espaços e na configuração dos processos de 

produção socioespacial da cidade: a cidade capital da colônia deixara de ser “a 

cidade” para dela, agora maior e outra, fazer parte de um setor. 

Na entrada da década de 1970, as cidades de Salvador e do Porto 

apresentavam-se já com distintas lógicas de produção e reprodução do espaço 

urbano, apesar de, emblematicamente, sustentarem, para fora si mesmas, cartões 

postais que as fazem parecer comparáveis. 

Todavia, na cidade do Porto, apesar de sua expansão, da criação e 

consolidação de outros polos de desenvolvimento urbano, que garantem autonomia 

e distanciamento ao “centro”, este, apesar de menos ocupado, em certos setores 

abandonado, permanece não apenas no imaginário, mas também no cotidiano, 

mantendo, para além do núcleo administrativo, comercial e cultural, práticas que se 

perpetuam em rotinas. Acresce que a abordagem à questão habitacional, a partir da 

década de 1950, manteve nos agentes políticos, sociais e culturais o 

questionamento e o debate que propiciam olhar amplo e crítico sobre a situação das 

populações residentes, induzindo à revisão de programas e projetos. 

Entretanto, a cidade de Salvador distancia-se da do Porto, tanto em termos de 

escala como nas características de aglomeração, considerando o aumento 

populacional, a extensa mancha de ocupação e, sobretudo, a visão estratégica que 

a anima e lhe dá forma. Nesse sentido, o conjunto perde coesão enquanto unidade 
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urbana, dispersando-se por outras cidades, outras imagens, que, fazendo parte do 

mesmo domínio administrativo, geram referências diversas e diferenciadas. Não se 

trata, somente, do contínuo manto de urbanização que cobre o território que 

condiciona a coesão, mas a ausência de hierarquia nas representações coletivas 

que formem referências que atribuem ordem ao “lugar”. O centro histórico não vai 

além de uma imagem que a maioria dos residentes e forasteiros retém como ícone 

significante, mas cujo uso, ou ausência de uso, a desloca do cotidiano das 

populações da cidade, e, portanto, a ideia de “centro” já só compõe a narrativa, 

tornando-se difícil descortinar outros “centros” para além daqueles dispersos que a 

rotina dos habitantes elege para satisfação de suas necessidades materiais. 

Assim, o percurso pelas ruas dos centros históricos de Salvador e do Porto, 

após a análise dos contextos de sua formação, consolidação e desagregação, 

remete-nos para um olhar mais alargado, e para a compreensão mais informada, 

sobre as intervenções que ali ocorrem, sobre os discursos que são tecidos a 

propósito, sobre as imagens e as cores que captamos e sobre as pessoas que ali 

podemos observar. 

Importa, portanto, registrar e avaliar como as “políticas patrimoniais” situaram-

se nas estratégias operadas naqueles territórios físicos, sociais e culturais, no 

sentido de compreender como a ideia de “centro histórico” foi construída nas cidades 

de Salvador e do Porto, para, enfim, verificar como se situa a sua leitura, 

interpretação, participação e significação na produção da cidade. 

 

4.1 Dos programas e políticas patrimoniais 

 

No percurso pelas ruas e praças das cidades de Salvador e do Porto, a leitura 

que hoje temos do respectivo centro histórico, se comparada com gravuras, 

imagens, cartões postais de época, reconhece a permanência dos imóveis, até da 

conformação dos espaços públicos, sendo distintos os figurantes, alguns objetos 

urbanos e ornamentos que, em cada tempo, marcaram a função e uso dos espaços 

e dos edifícios. 

A essa estabilidade de cenários, que muitos designam por “preservação”, ou 

“conservação”, correspondem, hoje, por um lado, regimes de proteção fixados por 
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meio de instrumento legal, determinando algum tipo de tutela administrativa, por 

vezes também jurídica, pelos órgãos de patrimônio de âmbito nacional ou local; por 

outro lado, quando, antes, analisamos os processos de formação, expansão, 

consolidação, transformação, destruição, reordenamento, declínio, entre outros 

estágios que poderíamos identificar no processo histórico e que foram modelando os 

elementos pelos quais reconhecemos o centro histórico de Salvador e do Porto, 

conseguimos, em determinados momentos, identificar uma espécie de apatia na sua 

dinâmica de renovação, mesmo em circunstâncias em que aquelas cidades 

vivenciavam processos de crescimento e transformação. 

Podemos, agora, associar aqueles momentos – sobretudo a partir dos anos 

de 1910, no Porto, e de 1937, em Salvador – à atuação dos então criados “órgãos 

do patrimônio” e à formulação das políticas patrimoniais. Aquilo que resultou do 

longo processo histórico de produção da cidade – onde os conflitos pela dominação 

dos espaços, os mecanismos de influência, a defesa de interesses dos diversos 

grupos sociais, determinaram as transformações e selecionaram as permanências, 

renovando, no tempo, a capacidade de resposta da cidade às demandas e anseios – 

passa a estar condicionado, na sua “evolução”, a critérios de preservação que 

interrompem as dinâmicas urbanas instaladas, em alguns casos já em declínio, na 

perspectiva de acautelar a perda de valores referenciais para a história, memória e 

identidade, não apenas local, mas de âmbito nacional, e, por vezes, mundial. 

Tratava-se, então, de mudar uma tendência de transformação radical da cidade, não 

mudando a cidade; nesse sentido, as restrições à mudança não incidiam apenas nos 

objetos valorizados, mas influenciavam de forma relevante as dinâmicas urbanas. 

Sendo o reconhecimento do processo histórico o ponto de partida para a 

identificação das produções dos grupos sociais ao longo do tempo – contemplando, 

assim, o que em cada momento a sociedade elegeu como valores éticos, políticos, 

religiosos, morais, afetivos, simbólicos, e, sobretudo, econômicos, mas, também, o 

que, em cada época, os mecanismos de dominação conseguiram criar, recriar, 

fomentar, transformar e destruir –, a sua preservação, por meios dos instrumentos e 

práticas instituídas pelos princípios e diretrizes da “conservação”, não conduz, 

habitualmente, à “continuidade” daquele processo histórico, entendido naquela 

dinâmica, mas, frequentemente, à sua fixação como “objeto” – a coisificação da 

história – a ser perpetuado na materialidade da herança. 
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Se a manutenção da materialidade de um bem patrimonial, considerando a 

sua excepcionalidade e representatividade de produto social, e, portanto, cultural – 

artefato, obra de arte, edifício, espaço urbano –, pode implicar a interrupção, 

adiamento, ou inflexão, do processo histórico concreto e esperado – e, assim, 

salvaguardar a permanência mesmo quando o bem, supostamente, não serve ao 

uso, à fruição estética e à identidade, por perda significado socialmente reconhecido 

–, dificilmente esse procedimento, ou abordagem conceitual, se aplica aos conjuntos 

urbanos, à cidade, sem que o seu impacto seja relevante. Ou seja, as práticas 

patrimoniais da “conservação”, sob a intenção de não mudar – para preservar – de 

fato, mudam substancialmente os mecanismos de produção e reprodução do espaço 

urbano, e sua incidência vai além do mero controle da tutela administrativa. 

Importa, assim, desvendar as condições concretas em que ocorrem certos 

discursos sobre a “paralisação” do centro histórico e sobre a “inadequação”, 

“obsolescência” e “incapacidade” de responder às exigências da “modernização” da 

cidade, na sua eventual relação com as práticas e políticas patrimoniais que, em 

cada momento, buscam resgatar valores e qualidades aparentemente rejeitadas, ou 

socialmente não reconhecidas. 

Se até o surgimento da industrialização a cidade representava, no imaginário 

coletivo, o “ar livre” que se respira, na acepção de Max Weber, o lugar da 

possibilidade de realizar a cidadania, da criação livre, passou, ao longo do contínuo 

processo dos fluxos demográficos e de alteração dos modos e dos meios de 

produção, a significar, no mesmo imaginário, o lugar da sobrevivência, esvaziando-

se de sua representatividade enquanto espaço civilizatório para se apresentar como 

o espaço de satisfação das estritas necessidades materiais. 

Aparentemente, as cidades de que se fala quando se descrevem os centros 

históricos de Salvador e do Porto são aquelas que aconteceram do âmbito de 

processos emancipatórios, de afirmação identitária e política, e na busca de 

domínio, ou, no mínimo, de preservação de interesses, em contextos de competição 

pela imposição de valores e práticas simbólicas. São, de alguma forma, os lugares 

das possibilidades, das utopias, aqui e ali realizadas, e da criação, senão livre, pelo 

menos afirmativa. Mas, naquelas cidades, também aconteceu a negação da livre 

presença e da livre atuação dos indivíduos, segregando e restringindo direitos, 

destruindo as produções e as criações sociais, impondo hegemonicamente outras, 
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alegando-se o “bem comum”74. Ainda assim, aquela síntese socioespacial que hoje 

observamos, complexa e contraditória, é assimilada no reconhecimento do valor 

histórico e patrimonial. 

Entretanto, a “outra” cidade, aquela que, deliberadamente, nega a cidade 

histórica, por vezes rasgando-a, outras vezes, banindo-a juntamente com seus 

cidadãos, também alega o “bem comum”, apresenta seu projeto de utopia, 

renovado, porém já não é a cidade dos indivíduos e das corporações de artífices e 

comerciantes, mas, antes, do grupo social que monopoliza a sua produção; e, 

escondida sob a tutela do poder público, impõe condutas, limita o campo de criação, 

define as necessidades e desejos dos cidadãos, e, enfim, determina o que é o “bom” 

e o “bem” para todos, regulamentando, controlando e sancionando, não que, na 

cidade antiga, isso não tivesse ocorrido, tacita e negocialmente. 

Quando a cidade “nova” não consegue invadir ou eliminar a primeira, remete-

a ao ostracismo, ao esquecimento, deixando lá, também, aqueles que não deseja 

lembrar, ao mesmo tempo em que de lá saem os sujeitos, da nova elite e do novo 

poder, que vão criar, por vezes refundar, a cidade nova, com novo projeto que se 

torna, tal como para os antigos, um ato de libertação, de emancipação. 

Aparentemente, apenas o tempo parece distinguir aquelas duas cidades. Ou será 

que são as narrativas circunstanciais que tornam aquelas “cidades” distintas? 

Sendo evidente que um discurso impõe-se, menosprezando o processo 

histórico para poder gerar, e justificar, uma nova história – a da cidade iluminista, a 

da cidade oitocentista ou a da cidade modernista –, trata-se, entretanto, de cidades 

diversas a que nos referimos. A sempre anunciada nova cidade, ao contrário da 

antiga, é hoje caracterizada por fragmentos e setorizada em agrupamentos 

monofuncionais e, ao expandir-se livremente pelo território, não compete pelo 

domínio dos espaços comuns, que eram antes circunscritos, ocupando cada grupo 

social, cada atividade, o “seu” espaço, em uma amplitude e escala de ocupação que 

                                                           
74 A propósito da ideia de “criação dos bens comuns urbanos”, David Harvey expressa: “A cidade é o 
lugar onde as pessoas de todos os tipos e classes se misturam, ainda que relutante e 
conflituosamente, para produzir uma vida comum, embora permanentemente mutável e transitória. A 
comunidade dessa vida tem sido Há muito tempo objeto de análise dos urbanistas de todas as 
tendências, além de tema frequente de uma vasta gama de textos e representações (em romances, 
filmes, pinturas, vídeos e outros meios afins) que tentam apreender o caráter dessa vida (ou o caráter 
particular da vida de uma cidade específica em um lugar e um tempo determinados) e o seu 
significado mais profundo. E na longa história do utopismo urbano, temos o registro de todos os tipos 
de aspiração humana de conferir à cidade uma imagem diferente, mas ‘acordo com as nossas mais 
profundas aspirações’, como diria Park”. (HARVEY, 2014:134) 
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vai perdendo os referenciais simbólicos de proximidade, não gerando focos 

dominantes, e onde a norma urbanística inibe o conflito simulando aparente 

harmonia. Ao contrário do que antes ocorreu, a igreja não compete com a 

aristocracia, nem esta com a burguesia, nem esta como o povo. A cidade nova, 

hegemônica, anula aquelas tentativas de afirmação e de protagonismo, atribuindo-

lhes uma “zona” que já não se relaciona no cotidiano com os outros, pois, sendo 

exclusivo, deixa de ser compartilhado. 

Se podemos situar essa mudança de cenário nos processos de produção 

socioespacial da cidade, com maior nitidez e afirmação dos projetos, a partir dos 

meados do século XIX, em Salvador e no Porto, não devemos relevar as 

circunstâncias  políticas que marcavam as relações sociais, no Brasil e em Portugal, 

protagonizada, por vezes, pelos mesmos atores ou grupos de influência. Os ideais 

liberais, que conduziram à independência do Brasil e à alteração do sistema de 

governo da monarquia portuguesa, tinham como pressuposto a autonomia do 

Estado, a sua laicização e a sua separação dos esquemas e arranjos do regime 

aristocrático, ainda liderado pela nobreza. A nacionalização dos bens da igreja e da 

nobreza, a extinção das ordens religiosas e a “neutralidade” do Estado romperam 

laços e articulações que, nas cidades, sustentavam dependências, “obrigações”, 

pactos e hierarquias de domínio espacial e social que garantiam a “coesão”, uma 

espécie de sobrevivência solidária, e que requeriam proximidade e justaposição de 

práticas e cotidianos. 

Nesse sentido, não é estranho o discurso, na época, de que a cidade tornara-

se obsoleta e inadequada, considerando que muitos dos edifícios, e a própria 

morfologia, correspondiam a outra ordem urbana; conventos desativados, solares e 

casarões da nobreza despossuída, para além de terem deixado de ser 

representativos da ordem social emergente, não correspondiam às novas atividades 

urbanas – o comércio, os bancos, os teatros, os cafés. Ou seja, desarticulados os 

mecanismos que sustentaram a produção da cidade antiga, reconfiguradas as 

relações entre os grupos sociais que asseguraram a sua continuidade, e estando a 

nova sociedade imbuída de outros ideais, novas utopias, aquela deixara, de fato, de 

servir funcionalmente, para além de conter, ainda, todos os elementos simbólicos de 

antigos poderes e dominações. 



296 
 

Foi a iminência dessa ampla ruptura com o passado que, além do âmbito 

político e social, ameaçava a “herança” das obras de arte dos objetos e dos 

edifícios, que fez despertar o sentimento “romântico” de resgate da história e de 

seus remanescentes. Como paradoxo, na cidade nova, sobretudo nos edifícios mais 

representativos e que compunham os espaços urbanos centrais e emblemáticos do 

vigor da nova ordem urbana, ainda que satisfazendo às novas exigências funcionais, 

recorreu-se às linguagens arquitetônicas e estilísticas do passado para os 

“embelezar”; os novos – os “neo” – góticos, maneiristas, coloniais e barrocos eram 

mais “eruditos” que os originais – os que se abandonaram e queriam esquecer –, e 

demonstravam que a nova sociedade era também capaz de grandes produções e, 

ao recorrer a elementos conhecidos e “respeitados” – apropriados nas 

representações coletivas –, garantia a legitimidade necessária à dominação. 

Entretanto, o mais profícuo resgate do passado, de suas produções dá-se a 

partir de movimentos liderados por intelectuais de diversas formações que discutem, 

então, a possibilidade de perda dos testemunhos do processo histórico, ou seja, da 

efetiva herança que se expressava nos “monumentos”, nas produções artísticas, nos 

artefatos e, em alguns contextos de debate, das tradições e dos ofícios. 

Fruto dos acontecimentos que ainda aproximavam Brasil e Portugal com a 

institucionalização dos princípios liberais, apesar da separação de soberanias, 

muitos dos debates replicavam-se de um e outro lado do Atlântico compartilhando-

se conceitos e, inclusive, movimentos críticos em relação ao ambiente de 

esvaziamento de valores éticos, humanos, de justiça social e, mesmo, de 

nacionalismo e “patrióticos”. Não se tratava de mero saudosismo, mas de crítica à 

crescente permeabilidade da sociedade, sobretudo dos grupos dominantes, aos 

modismos estrangeiros que afetavam os hábitos, o consumo corrente de produtos e, 

sobretudo, as manifestações artísticas e culturais – o teatro, a música, a literatura, a 

arquitetura, a decoração – e, enfim, as práticas sociais urbanas que copiavam 

comportamentos de Paris, Londres ou Viena. 

Os movimentos republicanos que se organizam nesse ambiente de 

reordenamento do projeto civilizatório, inicialmente contra-hegemônicos, reivindicam 

a reabilitação dos valores nacionais como bandeira para a instauração da ordem 

social, certamente menos liberal, mas onde o Estado conquista o espaço de 
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dominação efetiva e formaliza para a nação um projeto político fundado nos direitos 

e nos deveres em torno do “bem comum” e extensivo a todos os cidadãos. 

As primeiras abordagens à questão do patrimônio, no Brasil e em Portugal, 

ocorrem nesse ambiente de debate sobre a nação e sobre os valores das 

respectivas sociedades, na perspectiva do resgate da história que traduzisse as 

“características”, o “engenho” e a capacidade empreendedora dos “povos”, e 

acontece na mesma década – entre os anos de 1910 e 1920 – a elaboração dos 

primeiros documentos que desenham a noção de política patrimonial, já, então, 

compreendida como política de Estado. 

Relevante observar que, dos vinte e quatro monumentos nacionais 

classificados na cidade do Porto, treze foram declarados no ano de 1910, no mesmo 

ano em que foi proclamada a República, e mais quatro até o ano de 1927, antes da 

implantação do “Estado Novo”.75  

Entretanto, a leitura desse vasto conjunto de bens classificados como 

“monumentos nacionais” não ia além de amplo acervo de “objetos”, também 

identificados aos períodos históricos da sua produção, formando, como abordagem, 

“coleções” dos mais valiosos, representativos e exemplares da criação artística da 

nação ao longo da sua história. 

Embora delineado desde 1901, pelo decreto real de 24 de outubro, o órgão de 

tutela do Estado sobre os então denominados “monumentos nacionais” será 

organicamente configurado em 1919 para política de identificação, classificação e 

conservação do patrimônio cultural. A Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais – DGEMN –, afeto às Obras Públicas na estrutura do Governo, é criado 

em 1929 e prolongará sua plena atuação até os primeiros anos da década de 1970, 

passando a dividir suas atribuições, inicialmente, com o Instituto Português do 

                                                           
75 O Decreto de 23 de junho de 1910, da Direção Geral de Obras Públicas e Minas, do Ministério das 
Obras Públicas, Comércio e Indústria, determinaram: “Tendo sido satisfeitas as disposições do artigo 
2º e seu §1º das bases para classificação dos imoveis que vem ser considerados monumentos 
nacionaes, approvadas por decreto de 30 de dezembro de 1901: hei por bem determinar que sejam 
considerados monumentos nacionaes os que constam da nova classificação feita pelo respectivo 
conselho (na qual se incluem os já anteriormente classificados), que, fazendo parte integrante d’este 
decreto, baixa devidamente assinada pelo Ministro de Estado dos Negocios das Obras Publicas, 
Commercio e Industria”. A lista anexa ao Decreto define uma distribuição tipológica dos monumentos 
com a seguinte designação e quantidade: Monumentos Pré-Históricos – 56; Monumentos Lusitanos e 
Lusitano-Romanos – 53; Monumentos medievais, do Renascimento e Modernos – 378. 
A cidade do Porto tem, até ao momento, 85 bens imóveis classificados: monumentos de interesse 
público – 27; imóveis de interesse público – 52; conjunto de interesse público – 5. 
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Patrimônio Cultural – IPPC – e, posteriormente, com o Instituto Português do 

Patrimônio Arquitectónico – IPAAR –, e, mais tarde, com o Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico – IGESPAR – e, finalmente, assimilado no 

âmbito do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana – IHRU –, em 2007. 

A atuação dos, tradicionalmente designados, “Monumentos Nacionais” incidia 

na estrita identificação e conservação dos bens protegidos, tendo formado, ao longo 

dos anos, estrutura técnica especializada e qualificada, intervindo diretamente sobre 

os bens e tendo desenvolvido metodologias de estudo, diagnóstico e avaliação que 

propiciaram intervenções tidas como “exemplares”, na perspectiva conceitual e 

política então adotada, e que correspondia a certo entendimento internacional dos 

“especialistas” da restauração. A noção de intervenções exemplares e a de 

exemplares da história pátria encontravam-se estreitamente associadas. Por um 

lado, incorporava-se, como princípio, a ideia de “contemplação”, devendo o 

monumento apresentar-se perante o povo, e no seu contexto de implantação, limpo, 

renovado e livre de impedimentos à sua visibilidade e efetiva monumentalidade; por 

outro lado, o monumento deveria demonstrar sua pureza estilística original, despida 

dos atributos que o processo histórico lhe acrescentou “escondendo” sua origem, 

seu sentido primitivo e “antigo”. 

Nessa perspectiva, os objetos na cidade não eram objetos urbanos, pois 

aqueles valiosos elementos deveriam sobressair em um cenário que propiciasse a 

sua boa observação e culto, mesmo que fosse necessário derrubar porções de 

cidade na sua envolvente, eventualmente erguidas na mesma época pelo mesmo 

“povo”, como foi o caso da intervenção no conjunto da Sé do Porto, onde foi criada 

uma esplanada livre e ampla. Ao mesmo tempo, removendo-se os testemunhos do 

processo histórico, então considerados como interferências, permitia-se recuar às 

origens, demonstrando-se a longevidade da nação e a longa tradição do seu 

engenho e arte, induzindo aos observadores sentimentos de orgulho e de 

nacionalismo renovados, em um contexto social contaminado de valores modernos e 

estrangeiros que o projeto civilizatório burguês tinha introduzido. 

Se, por exemplo, a matriz tipológica era de origem românica, então a 

intervenção deveria repor a sua configuração “primitiva”, removendo os acréscimos 

renascentistas e barrocos. Essa descontextualização do tempo histórico estendia-se 

às relações dos bens com os lugares – à cidade atual e suas componentes sociais e 
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espaciais –, não sendo relevantes os fragmentos da cidade já em degradação na 

sua envolvente, nem decisivo o uso social ou, sequer, a apropriação cotidiana dos 

bens conservados, para os quais se reservavam as festividades e as efemérides 

oficialmente organizadas. A marcação simbólica da herança dos valores pátrios, 

recontando e reconstruindo a história, orientava a seleção e a preservação das 

representações materiais emblemáticas de uma cultura que se afirmava como 

restauradora das “tradições milenares”, combinava, paradoxalmente, a partir dos 

anos de 1930, na vigência do Estado Novo, com a influência dos princípios da Carta 

de Atenas – do Congresso Internacional da Arquitetura Moderna –, com a negação 

da cidade antiga, da sua morfologia e suas características tipológicas, desajustadas 

aos requisitos do viver moderno. Se a política dos “monumentos nacionais” tinha 

ignorado a cidade como território do patrimônio, o novo urbanismo que se anunciava 

e insinuava na expansão urbana, erradicava a cidade antiga, preservando-lhe os 

elementos referenciais que conformavam a identidade do lugar, e dela extraindo os 

elementos estéticos e simbólicos que asseguravam a história e a memória. 

Se a cidade do Porto oitocentista tinha voltado costas ao núcleo antigo, 

refundando o “centro”, abrindo-se a novos modelos urbanísticos no desenho dos 

espaços de expansão, o Plano Diretor de 1962 retoma o velho burgo e, inspirado 

pelos monumentos ali restaurados, propõe-se esventrar o tecido urbano 

consolidado, reproduzindo para outros edifícios, conjuntos arquitetônicos e alguns 

espaços públicos a mesma estratégia de limpeza e desafogo, ensaiada 

pontualmente pelos “monumentos nacionais”. Todavia, já não é a pureza do acervo 

de objetos da herança da nação que importava preservar e destacar, mas a 

construção de um cenário urbano heterogêneo, composto de história, tradição, 

amplos espaços públicos, agora “funcionais”, desenhando, então, um novo produto 

urbano de consumo, o turismo histórico. 

Se a terceirização do centro da cidade foi um pressuposto de sucesso para a 

cidade burguesa capitalista, ostentando ali os novos negócios, remetendo para os 

eixos de expansão radial as funções residenciais de massa e deixando 

abandonadas as antigas moradias do núcleo antigo juntamente com os antigos e 

menos abastados moradores, o Plano Diretor de 1962 propõe a quase extinção da 

vocação residencial do tecido urbano antigo, e, mesmo no núcleo central da cidade, 
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sendo residuais os setores residenciais a serem mantidos, mas sujeitos à sua 

reconversão para acolher os novos perfis sociais de ocupação. 

No texto do Plano Diretor, referindo-se à “valorização da Zona de Interesse 

Arquitectónico”, e não usando a designação de “centro histórico”, propõe:  

Dentro do plano de renovação da zona central de interesse 
arquitectónico, prevêem-se dois tipos de actuação:  
1.º) Demolição de alguns quarteirões interiores para melhoria das 
condições de salubridade dos restantes, onde por sua vez serão 
feitas obras de restauro e conservação.  
2.º) Introdução de edifícios novos que, pela sua utilização, possam 
constituir elementos de interesse capazes de fomentar actividades 
ligadas à cultura ou ao turismo eu progressivamente atraiam uma 
vida nova a essas zonas.  
Na zona envolvente da “acrópole” da Sé, após a demolição de vários 
quarteirões entre a Rua da Bainharia e a dos Canastreiros, será 
lançada uma rua ligando o Largo de S. Domingos a um edifício de 
interesse público, implantado a uma cota ligeiramente inferior à da 
Rua de D. Hugo e com acesso por ela. Outra ligação do mesmo 
edifício com a praça da Ribeira será feita por duas rampas 
helicoidais, com trânsito de sentido único, envolvendo um parque de 
estacionamento em diversos pavimentos sobrepostos. Estas obras 
permitirão a organização de vários percursos turísticos para visita 
aos diversos monumentos, sem necessidade de retornos ou subidas 
fatigantes. Prevê-se também a “colmatação” do alinhamento de 
prédios sobre a arcaria da Ribeira, que será feita por um edifício 
actual cujas características se integrem na paisagem urbana 
existente. No arranjo da praça do Infante D. Henrique serão 
eliminadas as ruas que ladeiam o espaço verde central pelos lados 
poente e norte sendo este último ocupado por um edifício de 
interesse público. Pela unificação de espaços, conseguida com a 
supressão dos arruamentos, obter-se-á uma monumentalidade 
adequada aos diversos monumentos do local, acentuada ainda pela 
abertura de vistas para o rio após a demolição do quarteirão entre a 
igreja de S. Nicolau e a rua da Alfândega. Como complemento deste 
arranjo, será construído um parque de estacionamento de 3 
pavimentos no local onde actualmente se encontra o mercado de 
Ferreira Borges. (PORTO, 1962) 

 

A debilidade, quase ausência, de estratégia por parte dos órgãos de 

patrimônio para os territórios onde se situam os bens classificados, não indo para 

além dos tradicionais cinquenta metros de faixa de proteção, deixava a descoberto 

de qualquer intervenção de conservação a restante massa edificada da cidade 

antiga, prosseguindo, assim, o seu processo de envelhecimento e acentuada 

degradação, induzida, ainda, ora pela sobreocupação, ora pelo abandono. Ou seja, 

acentuava-se o cenário típico descrito pelos modernistas para justificar a sua 
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demolição, ou, pelo menos, a transformação profunda no sentido de a 

“refuncionalizar”. 

    
Fig.38 – Porto: demolições no Terreiro da Sé realizadas pelos Monumentos Nacionais (Fonte: Plano 
Diretor da Cidade do Porto, 1962) 
Fig.39 – Porto: esquema localização das “Zonas de Interesse Arquitetônico” (Fonte: Plano Diretor da 
Cidade do Porto, 1962) 
Fig.40 – Porto: proposta de valorização do núcleo antigo como Zona de Interesse Arquitetônico 
(Fonte: Plano Diretor da Cidade do Porto, 1962) 
 
 

À retórica da restauração estilística dos “monumentos nacionais”, que sequer 

asseguravam o reuso para além da mera contemplação e visitação, apresentava-se 

como alternativa viável e, até, economicamente atraente, a adequação funcional não 

apenas dos imóveis, conferindo-lhes já não o uso, mas outra função, como do 

próprio núcleo antigo que, recheado de elementos “pitorescos”, “tradicionais” e 

“monumentais”, convidavam à instalação de novas atividades, devolvendo a velha 

cidade burguesa renovada e funcional para que novos capitalistas desenvolvessem 

seus negócios. 

Entretanto, no mesmo período, os trabalhos relativos ao Inquérito à 

Arquitectura Popular Portuguesa, iniciados em 1955 e publicado em 1961, por 

iniciativa da Associação dos Arquitectos Portugueses, tinha lançado o debate sobre 

as produções e os saberes populares na tradição das construções e dos 

assentamentos humanos em Portugal, reabrindo, assim, a reflexão sobre o 

patrimônio e sobre a produção dos espaços urbanos e rurais. Não se tratava de 

simples arrolamento ou inventário dos remanescentes da cultura popular, mas de 

pesquisa intensa e abrangente que permitiu romper, por um lado, com o paradigma 

da “unidade estilística” primitiva e erudita representada nos monumentos nacionais, 
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e, por outro lado, os padrões da “casa portuguesa” de Raul Lino, difundidos pelo 

Estado Novo, abrindo, então, o campo de análise para a caracterização da 

“arquitetura portuguesa”. Esse olhar propiciou a releitura dos, até então, 

componentes “menores” da cidade – a construção corrente, os não monumentos –, 

que integravam, também, saberes e tradições construtivas que compunham tanto a 

identidade – já não nacional, mas regional e local –, como a memória de um saber 

fazer, organizar, ocupar e usar o espaço – o “lugar”, o “habitar”. 

O Inquérito possibilitou aos modernistas portugueses, eles próprios os 

pesquisadores de campo, a reequacionar tanto a fatalidade do modernismo como 

única solução para a urbanização e para adequar a cidade ao projeto civilizatório da 

modernidade, como o destino da cidade antiga, que parecia estar condenada como 

possibilidade de compor a cidade total. Se é certo que o Inquérito não transformou a 

silhueta da produção urbana corrente, sendo a sua influência mais visível nos 

percursos de alguns arquitetos, deixou, todavia, como lastro, a inflexão metodológica 

e conceitual na compreensão do território e dos processos socioespaciais de sua 

produção. 

Foi essa revisão de olhar que permitiu negar as propostas do Plano Diretor de 

1962 para o núcleo antigo da cidade do Porto, estabelecendo-se, então, o debate 

que criou as condições de reflexão para iniciar-se outra abordagem à política 

patrimonial e da gestão urbana, ao ponto de, no anunciar da revolução de 1974, em 

plena efervescência política e social, o CRUARB estar munido de estratégia e 

propostas para iniciar a intervenção. Se a reflexão e debate gerados no âmbito da 

Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto, desde 1971, deram 

substância metodológica e aproximação aos agentes locais que viabilizaram a 

atuação imediata do CRUARB, a criação do SAAL, no mesmo ano de 1974, trouxe, 

para a cidade do Porto, a possibilidade de outra leitura e enfrentamento à questão 

habitacional. Essa simultaneidade, para além de gerar operações complementares 

em um mesmo território – por exemplo, Miragaia –, como eram protagonizadas por 

um grupo de profissionais, agentes sociais, culturais e políticos, próximos, que 

comungavam de idênticas análises e proposições, geraram relevante impacto no 

modo de compreender e tratar a “questão urbana”. 
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Um dos eixos orientadores dos primeiros momentos de atuação do CRUARB 

foi a defesa da permanência da moradia das classes populares no centro histórico e 

a recuperação do “patrimônio histórico, cultural e edificado”. 

Na actuação que o CRUARB tem levado a cabo está inscrita a matriz 
da Revolução dos Cravos. […] Tratando-se de manter a cidade viva, 
é da reabilitação mesma das pessoas que tem que cuidar-se, para 
que as características globais de um património continuem 
asseguradas. A intervenção levada a cabo no Centro Histórico tem 
sido realizada através de políticas de reenquadramento social (que 
passam pela habitação e por todo um conjunto de medidas 
urbanísticas complementares), implicando a fixação das famílias ao 
seu bairro e, mesmo, à sua rua de origem. As gentes que dão 
sentido às próprias características dos espaços da cidade, e que com 
eles se identificam, garantem a interacção fundamental para que o 
património físico continue sendo desses habitantes (e) da cidade – e 
não uma área transfigurada para outros usos mais ou menos 
exclusivistas (por exemplo, o turismo), passando a ser apreciada sob 
pontos de vista exógenos e com finalidades externas ao meio social 
original. (CRUARB apud QUEIRÓS, 2007:93-94) 

 

Tratava-se, então, de operar na cidade diversas dimensões da cidadania, 

tanto estabelecendo os direitos e garantias, como trazendo para a ação política e 

para o cotidiano da cidade as populações, incluindo-as nos processos, não apenas 

na perspectiva da satisfação das necessidades imediatas, mas na construção das 

soluções e do “lugar” e, assim, ensaiando a cidadania cultural. O CRUARB, criado 

pelo governo central, corresponde à expectativa latente sobre a situação do núcleo 

antigo, para o qual, tanto as soluções do Plano Diretor de 1962 não tinham se 

mostrado consensuais, assim como as alternativas de reabilitação não se 

apresentavam apetecíveis aos grupos econômicos dominantes, para os quais, afinal, 

todo o planejamento urbano tinha sido preparado. Embora o CRUARB tivesse sido 

incumbido de uma tarefa concreta – a reabilitação habitacional da Ribeira-Barredo, 

no sentido de dotar os imóveis a recuperar de condições dignas de acolhimento dos 

moradores que, antes, nos mesmos imóveis, viviam em condições precárias –, 

alinha-se com a outra frente de intervenções urbanas, também orientada à 

qualificação habitacional dos grupos populares; o SAAL, também como organismo 

da administração central, possuía estrutura regional, desdobrada por cidades e 
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nessas por equipes que articulavam as ações junto da gestão municipal e dos 

moradores para configurar as ações e intervenções. 76 

No caso da cidade do Porto, a estratégia foi a de implantar conjuntos 

habitacionais na proximidade dos núcleos de “ilhas”, realojando seus moradores em 

novas unidades, cujos projetos, mecanismos de gestão e distribuição de famílias, 

foram realizados com a participação direta das associações de moradores. 

Entretanto, as ações do SAAL também aconteceram na envolvente do centro 

histórico – Miragaia – em áreas posteriormente envolvidas pelo CRUARB.77 

A capacidade de mobilização social propiciada pela atuação do SAAL, a 

celeridade na elaboração dos projetos e início dos empreendimentos, e, sobretudo, 

a abertura de outras possibilidades e processos de fazer a cidade, invertendo os 

mecanismos de promoção imobiliária – respondendo diretamente e de imediato à 

“procura” e às características e necessidades da “procura” – levou a que a gestão 

municipal de algumas cidades, ainda herdeiras dos interesses instalados no “antigo 

regime”, bloqueasse os processos, alegando a subversão da lógica da tutela do 

planejamento e gestão urbana, que as iniciativas do SAAL começavam a 

disseminar.  

                                                           
76 O Despacho de 31 de junho de 1974, de criação do SAAL, determinava: “1. Em face das graves 
carências habitacionais, designadamente nas principais aglomerações, aliadas às dificuldades em 
fazer arrancar programas de construção convencional a curto prazo - na medida em que estes 
programas supõem terrenos preparados, projectos e preparação de concursos e garantia de 
disponibilidade financeira por parte do Estado ou autarquias locais -, está o Fundo de Fomento da 
Habitação a organizar um corpo técnico especializado, designado por «Serviço de Apoio Ambulatório 
Local» (SAAL), para apoiar, através das câmaras municipais, as iniciativas de populações mal 
alojadas no sentido de colaborarem na transformação dos próprios bairros, investindo os próprios 
recursos latentes e, eventualmente, monetários. [...] 3. Partindo estas iniciativas dos moradores - que 
para a sua gestão se organizam em associações ou cooperativas -, as câmaras municipais deverão 
ter fundamentalmente um papel de contrôle urbanístico da localização e cedência de solo e de 
interlocutores directos da organização dos interessados, designadamente na arbitragem das 
prioridades em face dos recursos disponíveis - aliás sempre insuficientes - e na garantia dos 
empréstimos previstos na legislação. [...] 7. A insuficiência dos recursos até final de 1974 e, por outro 
lado, a falta de experiência dos serviços em operações deste tipo aconselham a que o SAAL seja 
prudente na selecção das iniciativas nesta primeira fase, particularmente quanto à avaliação da 
viabilidade urbanística da consolidação-reconstrução dos bairros. Recorde-se que a principal 
justificação desta política está na apropriação de locais valiosos pelas camadas populares nele 
radicadas sob forma marginal. Assim, nos casos em que a reconstrução no próprio local seja 
desaconselhável pelas características do terreno, acessos ou outras razões, deve antes proceder-se, 
pelas câmaras municipais, à preparação de solo convenientemente localizado - por troca, cedência, 
expropriação ou aquisição - para que as operações de reconstrução por iniciativa dos próprios 
possam ser efectivadas pelas verbas de 1975, a inscrever oportunamente. [...] Ministérios da 
Administração Interna e do Equipamento Social e do Ambiente, 31 de Julho de 1974. - O Ministro da 
Administração Interna, Manuel da Costa Brás. - O Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, 
Nuno Portas. 
77 Em Miragaia a operação SAAL, entre imóveis recuperados e o preenchimento de vazios urbanos, 
disponibilizou 900 unidades. 
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Apesar de o SAAL ter sido extinto em 1976 e de o CRUARB, por efeito 

induzido, ter visto reduzida progressivamente a sua capacidade de intervenção – 

primeiro, social e, depois, operacional – ficou, até hoje, no imaginário de muitos 

habitantes, nomeadamente os beneficiários e aqueles que participaram e assistiram 

aos acontecimentos e, sobretudo, na convicção dos técnicos, agentes sociais e 

culturais, a ideia da possibilidade de produzir cidade a partir de formas alternativas, 

ou complementares, aos modelos capitalistas, hoje neoliberais, com conquistas 

relevantes na formação da cidadania e na apropriação e consolidação de valores e 

das representações do “bem comum”. A experiência do SAAL veio, também, 

comprovar a viabilidade da produção morfológica e tipológica diversificada de 

habitação urbana para os grupos populares, sem acréscimo de custos – inflectindo a 

valorização fundiária artificialmente induzida pela especulação imobiliária, baixando 

o valor do solo –, preservando, na configuração das unidades residenciais, os usos 

do lar associados aos referenciais de origem de seus moradores, as práticas 

tradicionais e os arranjos familiares específicos a determinados grupos e, assim, 

desmistificando tanto a padronização modernista, quanto a tipificação dos bairros 

sociais de habitação coletiva. 

A atuação do CRUARB, por sua vez, foi desconstruindo a ideia de que núcleo 

antigo, constituído por imóveis da arquitetura “menor”, degradados, habitados por 

pobres são inadequados ao uso habitacional. Afinal, aquela massa compacta de 

construções que se foi revelando a cada intervenção era a das residências da velha 

burguesia – a dos artífices, dos comerciantes – que ergueu e consolidou a cidade; e 

essa lenta revelação, associada à história e às lendas que, também, foram 

desvendando-se, fez renascer nos moradores a autoestima, incluindo-os em 

processo histórico maior e longo, com mais símbolos e representações que iam além 

do seu cotidiano de pobreza, estigmatização e exclusão social. Ao mesmo tempo, 

anuncia a possibilidade de estender a restrita noção de patrimônio, até então 

veiculada pelos “monumentos nacionais”, ao sítio urbano, alargando não apenas o 

âmbito – expresso na Carta de Veneza, de 1964 –, mas dando substância à noção 

de uso social do patrimônio e dando concretude à – muitas vezes nomeada como 

especulação teórica, ou utopia – ideia de que a habitação, como processo, é a 

resposta adequada, sustentável e perene para a conservação dos centros históricos, 

quando compreendida em programas e políticas integradas. 
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 Aquela convicção política, conceitual e metodológica, bem como a 

legitimação das estratégias de abordagem ao território urbano junto da população – 

e nela incluímos os moradores, os proprietários dos imóveis, os agentes sociais e 

culturais –, permitiu ao CRUARB resistir por quase trinta anos, ainda que se visse 

enfraquecida a sua atuação direta em função  dos ciclos políticos e econômicos 

conjunturais. 

O amparo político e ideológico, no lançamento das primeiras iniciativas, e a 

sustentação financeira assegurada pela administração central até o ano de 1982, 

quando foi absorvido pela gestão municipal da cidade do Porto, permitiu ao 

CRUARB estruturar mecanismos de relação entre proprietários dos imóveis e 

moradores que, por meio de significativos subsídios, assegurava, por um lado, a 

capacidade dos moradores, majoritariamente de baixa renda e idosos, de 

permanecer em edifícios reabilitados e, por outro lado, o “interesse” dos proprietários 

em se manterem associados aos programas e às ações na expectativa de, no 

mínimo, manterem uma renda que serviria tanto à manutenção, inicialmente pouco 

custosa, como à expectativa de um futuro negócio mais rentável com a eventual 

instalação de comércio, restaurantes ou serviços locais.  A atuação do CRUARB, 

enquanto demonstração da possibilidade de efetivar a preservação patrimonial no 

âmbito da política urbana, pretendia-se que fosse indutora das iniciativas dos 

próprios proprietários, que, no acesso a esquemas de financiamento bonificados e 

com o apoio técnico assegurado, poderiam participar no processo de preservação, 

pois estaria assegurado aos moradores sistema de aluguel apoiado por subsídios 

públicos. 

Ainda que com reduzido impacto de reprodução, aquela estratégia, na sua 

ação de promoção direta, viu-se, entretanto, comprometida com um fenômeno mais 

amplo que afetou o centro da cidade: o esvaziamento, inicialmente de habitantes, 

desde o Plano de 1962, e, progressivamente, de serviços e comércio que se 

deslocaram para novas centralidades urbanas, nos anos de 1980 e 1990 – Foz, 

Boavista, Paranhos, Antas – e até o final do milênio, com a concorrência das novas 

urbanizações nas cidades envolventes que já anunciavam o modelo metropolitano – 

Matosinhos, Maia, Gondomar e Vila Nova de Gaia. 

A essa frente imobiliária que oferecia, inicialmente, alojamentos mais baratos, 

somava-se a renascida noção de que a “questão habitacional” será suprida 
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eficazmente pelo “mercado”, diminuindo-se, assim, o encargo direto e a 

responsabilidade do Estado na condução da política e do fomento. A proliferação e a 

dispersão da “oferta”, que contemplava todas as classes sociais – com exceção 

daqueles que nada poderiam comprar, ou aceder a um produto bancário – 

desmobilizou o, nunca consolidado, interesse dos proprietários de imóveis no centro 

histórico, deixando o CRUARB dependente das tendências, mais ou menos, 

neoliberais da composição política da gestão municipal. 

A ideia de um “Estado mínimo”, que se instalava na prática política, era 

contraditória com a concepção estratégica da vocação do CRUARB, que 

pressupunha o amparo do poder público forte, que tutela os direitos e garantias de 

todos os cidadãos. Daí a tendência, no tempo, a circunscrever-se a um 

posicionamento de princípios, sustentando métodos analíticos e modelos de 

intervenção que mantinham a questão habitacional como eixo de sustentação da 

preservação, e a preservação patrimonial como fator de inclusão social, e essa 

como elemento estruturante para a apropriação dos valores, bem como para a 

formação da memória e da identidade cultural. Tal concepção, na ausência de 

autonomia de atuação de um programa de política pública para o centro histórico, 

ajustou-se, circunstancialmente, a ações de “revitalização” ou “dinamização” que 

deambulavam entre a “noite da Ribeira”, com seus bares cheios de personagens 

estranhos àquele lugar; o “Regresso ao Centro” como um programa de oferta de 

exemplares históricos recuperados para os “profissionais liberais” – arquitetos, 

artistas, estilistas, médicos e outros, ditos, portadores de novos referenciais culturais 

– que atrairiam novas atividades que iriam interagir com as “tradicionais” ali 

instaladas, gerando renovados mecanismos de sociabilidade, mas que, em face do 

lento retorno dos investimentos, foi abandonado; aquelas experiências tiveram em 

comum o abandono da política de habitação, passando a ser subsidiária, ou 

ocasional, no negócio que se pretendia fomentar. 

A persistência do CRUARB no seu plano de trabalho e a ampliação de seus 

diagnósticos, estudos e preposição de intervenções a outros setores do núcleo 

antigo – Sé e Vitória – formaram a base do processo de candidatura, em 1991, do 

Centro Histórico do Porto à inscrição na lista do patrimônio mundial da UNESCO, 

que ocorreu em 1996, tendo sido classificado como de Interesse Público, pelo 

IPAAR, em 1997, e classificado como Monumento Nacional no ano de 2001. 
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A inscrição na lista da UNESCO expôs a situação contraditória do centro 

histórico, onde, entre alguns imóveis arruinados e outros mal conservados, 

sobressaiam trechos recuperados, nos quais, aqui e ali, se ofereciam espaços 

públicos qualificados, mas dominava o abandono, o esvaziamento das ruas e 

praças, pontuados por algum comércio decadente nos quarteirões interiores e o 

comércio temático na frente de rio, destinado à visitação turística. Tal cenário abre o 

debate sobre a sustentabilidade do centro histórico que, sendo um requisito para a 

implementação da convenção pela UNESCO, no âmbito do plano de gestão, irá 

servir para alimentar o conjunto de argumentos que irão influenciar os programas e 

as políticas para as áreas centrais protegidas. 

Entretanto, outro evento irá contribuir decisivamente para a caracterização do 

ambiente político que condicionará a estratégia para a cidade, nomeadamente para 

o seu centro histórico – Porto 2001, Capital Europeia da Cultura. À parte das 

controvérsias sobre a gestão das intervenções preparatórias ao evento, muitas delas 

no âmbito do combate político-partidário que antecedeu às eleições locais naquele 

período, o projeto trouxe para o centro da cidade a cultura da requalificação urbana, 

não no sentido excludente da “gentrificação” mais exacerbada como habitualmente é 

definida, mas no reativar o caráter multifuncional do centro, entendido como uma 

totalidade que agregava o núcleo antigo ao centro cívico e administrativo – a “baixa” 

– retomando os equipamentos culturais ociosos e, alguns, abandonados – os 

cinemas, teatros, museus, galerias de exposição – reanimando o comércio 

“tradicional” e recuperando alguns imóveis para instalação de novos espaços e 

valências culturais que iriam receber a programação do evento; tudo isso inserido 

em um diversificado conjunto de ações e intervenções fundamentalmente ligada às 

artes visuais, à música, à dança e ao teatro, que buscavam gerar um polo 

qualificado de gestação cultural de características locais que se destacasse no 

panorama da produção cultural europeia78. 

                                                           
78 O Relatório da Comissão Instaladora da PORTO 2001 S. A. recomendava: 
“- sedimentação de eventos e/ou áreas de criação já existentes (ou com potencialidades) na cidade e 
criação de novos eventos cíclicos em áreas estratégicas, que nasçam com uma qualidade a manter 
depois de 2001; 
 - fomento da criatividade dos artistas portugueses, através de encomendas, apresentação e 
divulgação do seu trabalho (inclusive em outras áreas geográficas, com destaque para Roterdão) e, 
sempre que possível, desenvolvendo no Porto projectos conjuntos com artistas de outros países; 
 - apresentação de produções inéditas, seja porque trazem à cidade pela primeira vez obras 
essenciais da cultura europeia e mundial, seja pelo carácter artístico inovador que transportam; 
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Mas o mais relevante, considerando que do total das intervenções previstas 

poucas foram totalmente concluídas a tempo do evento e muitas abandonadas 

posteriormente, foi a noção de “diversidade” ou de “multiplicidade” cultural com que 

se designava a renovação e o repovoamento do centro, tendo como motivação 

oferecer múltiplos estímulos culturais para um, suposto, público e grupo de 

ocupantes e moradores, que se pretendia, então, fosse diverso no seu perfil – jovens 

com aptidão para habitar em espaços diferenciados, nomeadamente arquitetos, 

artistas plásticos, bailarinos, atores, cineastas, designers, coreógrafos, agentes 

culturais e tantos outros com características, hábitos e referenciais sociais distintos. 

Essa busca de “retradicionalização” do centro, inserindo novos esquemas de 

sociabilidade capazes de gerar outros cotidianos e práticas sociais, projetaria a 

cidade na vaga de modernização da Europa, mas levando a novidade do “local”, 

com suas tradições renovadas, sua história resignificada e atualizada. 

Ainda que a década seguinte venha a ser marcada por posicionamento 

político de terceirização da gestão urbana, com a criação de “empresas municipais” 

para dar um cunho de gestão profissional a alguns serviços – habitação, limpeza e 

recolha de resíduos, serviço social –, sendo mais perceptível a política na cidade do 

que uma política para a cidade, permaneceu no imaginário dos habitantes aqueles 

momentos e espaços de possibilidade de retomada do centro e de maior 

                                                                                                                                                                                     
 - valorização da cidade como espaço informal de contacto entre criadores e cidadãos, despertando o 
interesse global pela articulação activa nos projectos incluídos no Porto 2001; 
 - integração das programações específicas das diversas áreas, para que o programa global do Porto 
2001 se desenvolva ao longo do ano harmonicamente, seja no que respeita à distribuição dos pontos 
altos, seja na sua ligação a projectos de menor dimensão que os possam amplificar (no campo dos 
criadores e dos públicos), seja ainda para, em cada momento, haver uma oferta diversificada, 
adequada às condições dos equipamentos culturais e dos espaços públicos que os ligam; 
 - articulação da Programação Porto 2001 com projectos de instituições culturais da Área 
Metropolitana do Porto, desde que se enquadrem no conceito global definido e se encontrem formas 
de co-financiamento fora do orçamento da Capital Europeia da Cultura; 
 - privilegiar eventos e actividades que potenciem a requalificação urbana também integrada no Porto 
2001, com destaque para a revitalização da ‘baixa’, a criação de ‘circuitos culturais’ ancorados nos 
equipamentos e no património existente, o centro histórico, as frentes ribeirinha e marítima e espaços 
informais (fábricas, armazéns, jardins, pátios de bairros, etc.); 
 - estabelecer pontes entre a criação artística e o universo empresarial, para que a criatividade de 
designers, arquitectos, estilistas e artistas plásticos possa conferir a indústrias (tradicionais ou 
emergentes) uma marca própria de qualidade e contemporaneidade de que cada vez mais 
necessitam; 
 - não esquecer o carácter festivo e lúdico que toda a cidade deve apresentar ao longo do ano, para o 
que é necessário cuidado especial com a defesa (pelos cidadãos e pelas entidades responsáveis) do 
ambiente, nomeadamente com a limpeza de ruas e a renovação do imobiliário urbano, da qualidade 
do alojamento, restauração e locais nocturnos de diversão, da sinalização cuidada e cenográfica de 
obras, eventos e actividades diversas incluídas no Projecto Porto 2001”. Do Relatório da Comissão 
Instaladora da PORTO 2001 SA de Setembro de 1998. 
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participação no cotidiano, invertendo o descrédito e o pessimismo que a lógica da 

renovação urbana pela modernização tinha incutido como fatalidade. Embora a 

crítica política dos agentes econômicos e, por vezes, da comunidade acadêmica 

tenha menosprezado a repercussão indireta do Porto 2001, é indubitável a sua 

influência nos entendimentos e nas convicções sobre os modos de produção do 

espaço urbano e social na cidade do Porto, tendo gerado, por um lado, o despertar 

para as oportunidades que o centro da cidade ainda conseguia acolher e reproduzir, 

e, por outro, a capacidade crítica e de mobilização da população, agentes sociais e 

culturais que passaram a acreditar na possibilidade de fazerem parte do processo 

urbano, para além das meras relações entre produtores e consumidores de produtos 

urbanos. 

Aqueles impactos envolventes aos processos urbanos, menos legíveis no real 

e, por isso, pouco considerados na análise urbana e sociológica, foram 

determinantes para a gestão municipal, ao longo do período de 2002 a 2014, ser 

forçada a exprimir um discurso contraditório, tentando não confrontar de forma direta 

aqueles “sentimentos” construídos sobre o centro – falamos da resignificação dos 

valores em função da atuação do CRUARB e do Porto 2001 –, ao mesmo tempo em 

que elaborava uma estratégia de enfraquecimento dos agentes culturais e dos 

mecanismos financeiros e logísticos de sustentabilidade das ações. Se, por um lado, 

o “Regresso à Baixa”, entre outras bandeiras então levantadas, formava a narrativa 

populista da vertente mais paradigmática do planejamento urbano, assente em 

parcerias público-privadas para a gestão e promoção urbanística, por outro lado, 

alegava-se, de forma combinada e legitimadora da política urbana, o 

estrangulamento da despesa pública, já sintomática da anunciada crise europeia. 

Rui Rio Fernandes, na sua tomada de posse como Presidente da Câmara 

Municipal do Porto, em 2002, defendia: 

Neste mandato autárquico, a nossa primeira prioridade será, tal 
como sempre foi por nós defendido, a área social. A situação em que 
se encontram os Bairros Sociais e alguma habitação degradada é 
uma matéria que nos tem de preocupar profundamente. Do ponto de 
vista humano, a situação é, nalguns casos, insustentável. Do ponto 
de vista da política de segurança, estamos perante uma bomba ao 
retardador que, se não for desactivada, um dia, necessariamente, 
explodirá […] A requalificação da Baixa e a defesa do comércio 
tradicional são também objectivos a prosseguir. Tarefa seguramente 
difícil e morosa, mas que se impõe numa cidade que se orgulha do 
seu património histórico, que tem fortes tradições comerciais e que 
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tem no turismo vantagens comparadas indiscutíveis […] Estaremos 
ao lado da Polícia, na sua importante acção de combate à 
criminalidade. Seremos sempre um incentivo à sua motivação e à 
sua actuação, nos termos requeridos pela sociedade democrática em 
que queremos viver. Sociedade democrática que, em nome do 
Estado de Direito e das liberdades individuais de cada um de nós, 
necessita de uma autoridade policial justa e eficaz e de um sistema 
judicial competente e conhecedor da realidade. (apud QUEIRÓS, 
2007:97) 

 

Tratava-se, então, de colocar em prática uma tendência para a gestão da 

“coisa” pública, seja ela qual for, tendo como referência as abordagens gerenciais 

que têm como mote de sucesso o “equilíbrio” financeiro das “contas públicas” que 

justificam, nos momentos de crise, a desobrigação do poder público em cuidar da 

sociedade, devolvendo a ela a “autonomia” e a “iniciativa” de desenhar seu próprio 

destino, a partir das “condições mínimas” de apoio do Estado. Tal concepção via-se 

refletida, desde logo, na abordagem à questão da “habitação social”, para a qual se 

forjou um discurso paralelo de periculosidade e de segurança pública em face da 

“degradação” social nos “bairros camarários”, no sentido de justificar as práticas de 

limpeza, exclusão e controle, tendo como explicação de causa e efeito o fato de os 

desocupados, e os que estavam inadimplentes nas residências dos bairros, eram, 

também, por força da sua íntima ligação ao consumo de drogas, responsáveis pela 

degradação física dos imóveis, pelo “mau ambiente” social e pela atração de grupos 

criminosos. Essa contextualização fez-se crer, prudentemente, extensiva ao centro 

histórico, tendo sua degradação adquirido uma explicação e estarem justificadas 

eventuais práticas de remoção de população. 

A questão habitacional, naquela acepção, sobretudo nas áreas degradadas 

do centro histórico, deveria ser equacionada em uma estratégia mais ampla de 

regeneração urbana a ser enfrentada como vetor de desenvolvimento urbano, social 

e econômico, e liderada por aqueles que, a partir na oportunidade de seus negócios, 

participariam nos processos de promoção e modernização da cidade, bem como da 

renovação, requalificação e inclusão social. Ainda que o poder público se coloque 

como estruturador dos programas e, aparentemente, como garante dos direitos 

sociais, de fato afasta-se da condução política da cidade ao abandonar a promoção 

orientada ao equilíbrio e à democratização do acesso aos bens sociais, uma vez que 

as iniciativas e as ações concretas ficam reféns do sucesso dos mecanismos de 
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sustentabilidade e rentabilidade financeira das grandes intervenções que se 

anunciavam. 

É nesse cenário de condução da política urbana que a Porto Vivo – 

Sociedade de Reabilitação Urbana – é criada, no âmbito Lei nº 104 de 2004, que 

regula o funcionamento da SRU, tendo como território a baixa da cidade do Porto, 

que incluía o perímetro do centro histórico e o eixo em torno do centro – Avenida dos 

Aliados e Praça da Liberdade (Praça Nova) –, tendo, no mesmo período, sido 

extinguido o CRUARB, anunciando-se, assim, o rompimento com a política integrada 

de preservação patrimonial com os programas de habitação e de ação social 

permanente, articuladas com a promoção cultural e turística. 

Menos animado hoje que outrora, o centro do Porto é, no entanto e 
ainda, um local de polarização à escala europeia, ponto de encontro 
de gentes, de negócios e produtos, espaço de comércio e cultura [...] 
O que há de diferente e valioso na região passa necessariamente 
pelo Porto, que ao promover-se, promove também esta rede de 
cumplicidades a que se liga. O Rio Douro e o porto fluvial foram 
desde sempre pólo aglutinador de actividades, e ainda hoje deve ser 
olhado como recurso de primeira grandeza para o desenvolvimento 
de novos projectos, designadamente para o sector do turismo 
enquanto porta de entrada e factor de qualificação ambiental e 
paisagística. O Porto é ainda sinónimo de capacidade científica 
sustentada numa universidade e comunidade cientifica com provas 
dadas, e cuja dimensão da sua população estudantil, garante 
potencial de conhecimento, de inovação e ligação ao meio 
empresarial que é crítico facilitar e desenvolver [...] Apesar das suas 
múltiplas características, o Porto mantém-se um “Património de 
Humanidade”, onde há laços de vizinhança que também o 
diferenciam doutros meios urbanos, e onde se mantém positivamente 
um bairrismo e um orgulho que são sempre incentivos às mais 
diversas realizações. Mas, para impulsionar estas suas forças, 
importa criar condições para que se verifiquem os processos de 
mudança necessários, e demonstrar que definindo objectivos 
adequados e estruturando mecanismos eficientes, há oportunidades 
de intervenção – a aposta no desenvolvimento da Baixa do Porto 
congrega esta missão [...] A reabilitação urbana do centro não é 
problema só do Porto ou da Baixa. Atinge os centros das grandes 
cidades portuguesas, e afecta a competitividade nacional em 
múltiplos domínios, como o comércio, o turismo, a mobilidade, a 
qualidade de vida, a preservação do património e da identidade 
cultural. Uma nova cultura urbanística terá de encontrar novos 
processos de gestão, de protecção e valorização, de arquitectura, 
arqueologia e sociologia, respeitando a preexistência de valor, e o 
carácter sedimentado da cidade histórica, tenha ela séculos (Centro 
Histórico) ou apenas décadas (algumas ruas da Baixa). A principal 
dificuldade que consiste em ser um território formado segundo 
princípios urbanísticos do passado, é também a sua maior virtude, 
pois, por essa razão, encerra um valor patrimonial único, principal 
mais-valia face às periferias concorrentes. Reabilitar e revitalizar o 
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centro do Porto, é também respeitar o que caracteriza o seu território, 
os seus edifícios, as suas gentes e o seu modelo de 
desenvolvimento, não podendo no entanto ficar aquém da necessária 
transformação do processo urbano. O objectivo último é re-habitar, 
para aqui trazendo novas famílias, população mais jovem, novos 
negócios e empresas de valor acrescentado, mantendo as 
actividades instaladas, recuperando-as e modernizando-as sempre 
que possível. Impõe-se assim agir sobre o parque edificado mas sem 
descurar uma intervenção sobre o espaço público e redes de 
infraestruturas, bem como as questões imateriais, como sejam o 
reforço do sector da habitação segundo os seus mais diversos 
padrões, a dotação de equipamentos de utilização colectiva de apoio 
à residência, as actividades comerciais de proximidade, a promoção 
de incentivos à localização de novas actividades e serviços, e a 
qualificação do ambiente urbano. A protecção e valorização 
ambiental, a racionalização dos consumos energéticos e a aposta na 
inovação tecnológica, são desígnios a ter, também e, sempre, 
presentes nos processos a desenvolver [...] O centro da cidade ainda 
detém, junto dos portuenses, um grande capital de prestígio que vale 
a pena aproveitar para a sua regeneração habitacional e comercial 
[...] É indispensável criar uma oferta de habitação, em qualidade e 
quantidade, que possa atrair “os tripeiros” a viver no centro da sua 
cidade. Importa captar moradores de diversos Standards sócio-
económicos para preencher o edificado que se esvaziou e para 
vivificar o comércio e as ruas. É preciso dotar o território de um 
variado leque de serviços ao turismo, que permita aproveitar o seu 
potencial no desenvolvimento da cidade. Faltam hotéis, esplanadas e 
animação diurna e nocturna que ofereçam motivos de interesse 
complementares ao Centro Histórico e às caves do vinho do Porto. É 
necessário criar na juventude, nomeadamente entre a população 
estudantil, hábitos de frequentar o centro, como alternativa à Ribeira 
e à Foz. Isso implica um novo perfil comercial e de lazer. As “sedes” 
das grandes empresas portuenses ou nortenhas com mais prestígio 
podem ser atraídas para o centro do Porto, no mínimo como locais 
de representação. Uma gestão moderna da qualidade do espaço é 
indispensável ao sucesso da estratégia de desenvolvimento. O 
centro da cidade tem de estar permanentemente limpo, pintado, 
vigiado e seguro. (PORTOVIVO, 2005) 

 

Poderia dizer-se que se trata de discurso “responsável” sobre a 

sustentabilidade, contemplando múltiplas dimensões da realidade urbana, 

formulando uma proposta de abordagem ao urbano a partir das preexistências 

funcionais, simbólicas, materiais, imateriais, que se encontram disponíveis, e 

desaproveitadas, mas que requerem “novo” olhar, “nova” metodologia de 

compreensão do real, enfim, “nova” política urbana baseada no conhecimento 

“especializado” e na gestão eficiente, e não na “política”, nas suas dimensões da 

liberdade, igualdade e fraternidade, e, sobretudo, na dos direitos. 
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É aquele “novo” que instiga, entretanto, alguma perplexidade, pois, à parte 

dos mecanismos financeiros inovadores e, portanto, pouco perceptíveis ao olhar – 

as “carteiras” e os “fundos” imobiliários e de capitais privados, a que se junta o 

financiamento público –, estamos em face de um programa de recuperação de 

edifícios e espaços públicos, dos quais se propõe preservar suas principais 

características morfológicas, tipológicas, estilísticas e, até, construtivas, adequadas 

aos usos tradicionais – habitação e comércio – e a outros que servirão de estímulo à 

renovação e diversificação de atividades, conferindo à “baixa” um sentido inovador e 

diferenciador na competição das “cidades culturais”, mas que, na essência, não 

difere da imagem final projetada pela estratégia do CRUARB, ou do Plano de 

Gestão para o Porto Patrimônio Mundial. 

Existe, certamente, um caráter “novo” na operação Porto Vivo que se designa 

por negócio, mas que se esconde na engenharia financeira especializada, que 

assegura certa rentabilidade que, de acordo com o cronograma de investimentos, 

poderá reproduzir-se em sucessivas e alargadas frentes de intervenção. Também é 

novo o perfil dos novos potenciais moradores – embora pouco se diga sobre aqueles 

que ainda lá residem ou, até, se permanecem – bem como as atividades que, pela 

incorporação de valor tecnológico e caráter inovador, podem trazer investimentos e 

retornos importantes, atribuindo ao centro um caráter multiuso e de grande 

“diversidade social”. 

No entanto, todos os negócios projetados configuram um cenário de 

necessária transformação: mudança na cultura de gestão urbana existente – ainda 

refém da liderança hegemônica da burguesia comercial –, apontando para parcerias 

com agentes que, por agora, não se fazem presentes no campo socioespacial, mas 

com residuais referências a parcerias com os agentes que ali se encontram – 

moradores, comerciantes, trabalhadores, agentes de serviços, agentes culturais e 

turísticos –, no sentido de vislumbrar possibilidades efetivas daquela transformação 

no modo de fazer cidade. 

Para além do diálogo e parcerias com os proprietários – pressupõe-se que 

com os atuais, entre os quais o município – que, aparentemente, se resumem a 

mecanismos do negócio – vendas, contrapartidas, direito de uso, juros, indenizações 

– não se vislumbram, ainda, espaços concretos da “reabilitação”, além do que os 

agentes “externos” à cidade têm vindo progressivamente a realizar na “baixa”: um 
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hotel internacional de ocupação quase exclusiva de turistas estrangeiros que 

participam nos circuitos de navegação do rio Douro – do Porto até às “quintas” onde 

se produz o vinho do Porto, ficando alojados em barcos-hotel e em pousadas de 

luxo, não trazendo para o centro histórico mais do que um ou dois dias de visitação, 

e dele levando, para além das “memórias” do local, um ou outro objeto de 

recordação. Entretanto, as dezenas de imóveis que a Porto Vivo já conseguiu 

recuperar permaneceram sem “reabilitação”, pois se encontravam vazios, não se 

tendo, aparentemente, concretizado o “negócio”; também não se observavam novos 

moradores, nem novas atividades, assim como deixaram de ser ver referências e 

discursos sobre os antigos moradores e suas “novas” habitações. 

Entretanto, a componente comercial da operação, após o primeiro conjunto de 

intervenções, ocorre em plena crise do imobiliário e do sistema financeiro bancário 

da Europa, em país com taxa negativa de crescimento populacional, com um dos 

maiores índices europeus de habitações por família e em uma cidade que vem 

perdendo população, onde existe elevada quantidade de imóveis devolutos, 

nomeadamente na área central, e quando a política habitacional encontra-se com os 

instrumentos de financiamento e subsídios pouco operativos. Nessas circunstâncias, 

“comprar” no centro histórico não é, sequer, alternativa para os moradores da cidade 

do Porto; o “regresso à baixa”, mesmo para as restantes atividades – comerciais, 

serviços, produções tecnológicas, criativas e culturais – em plena asfixia do 

“consumo”, não se configura como possibilidade efetiva. 

No entanto, não é de desdenhar, por um lado, a mudança no cenário de 

degradação que atingia amplas porções do centro histórico e que se ramifica por 

áreas contíguas, observando-se, desde o ano de 2010, a beneficiação de conjuntos 

de edifícios – Lóios e Rua das Flores – e do espaço público, bem como a instalação 

disseminada de algumas atividades pouco habituais naquela área urbana – lojas de 

decoração, mobiliário e design, ateliês de costureiros, alojamentos de estudantes –, 

sendo relevante a apropriação do espaço público com esplanadas, prática que tinha 

caído em desuso desde a década de 1990. Fenômeno relevante, porém, é a 

retomada de rotinas de visitação à baixa por parte dos moradores de outras partes 

da cidade, alguns na curiosidade de ver as “novidades”, outros revisitando espaços 

comerciais e culturais que tinham sido abandonados, esboçando-se novas rotinas de 

uso e permanência na área central que renova o perfil de seus utilizadores. 
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Fig.41-42 – Porto – Centro Histórico: comparação do “estado de conservação”, 2008/2012 (Fonte: Relatório de Monitorização, 
2012, Porto Vivo) 
 

   
 
Fig.43-44 – Porto – Centro Histórico: comparação do “estado de ocupação”, 2008/2012 (Fonte: Relatório de Monitorização, 
2012, Porto Vivo) 
 
 

Mas inédito, de fato, como processo crescente e continuado, é a avalanche 

de turistas estrangeiros: a sequência de eventos – Porto Patrimônio Mundial, Capital 

Europeia da Cultura, Cimeira Ibero-americana, entre outros  de relevância 

internacional – trouxe à cidade, por distintos motivos, diversificados públicos; mas, 

também, eventos cíclicos – festivais de teatro, música, cinema, moda e gastronomia, 

que compõem a “agenda” europeia de manifestações culturais, bem como as festas 

populares – fomentaram a visitação periódica de setores específicos de público e 

consumidores, para os quais o importante investimento de promoção liderado pela 

gestão municipal, desde 2010, tem gerado significativo fluxo que se refletem em 

receitas em algumas atividades locais – comércio, hospedagem e alimentação – e, 

sobretudo, na imagem comercial da cidade, da qual o centro histórico é, certamente, 

a mais emblemática. Tal circunstância, a par de atividades de fomento educacional e 

de inclusão social dos moradores, tende a potencializar a autoestima da população 

em geral da cidade que, por indução, reaproxima-se, também afetivamente, dos 
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elementos simbólicos e de algumas práticas cotidianas que fazem parte, senão da 

memória, pelo menos do imaginário relativo a uma identidade que se reproduz a 

cada geração. 

Se as operações da Porto Vivo são pouco elucidativas dos impactos nos 

processos socioespaciais da reabilitação, passando despercebidos os reais 

mecanismos de articulação com os proprietários e moradores, que ficam ocultos nos 

dados, nas informações divulgadas e na engenharia dos negócios, é, todavia, 

perceptível a movimentação e mudança de imagem, não sendo negligenciável o 

registro de dinâmicas de uso e de apetência para a vivência nos espaços públicos, 

circunstâncias que, há poucos anos, se encontravam inibidas, quer pela degradação 

do edificado, quer pela divulgação negativa dos grupos hegemônicos que 

descreviam o local degradado, povoado por famílias pobres, dominado pela 

violência e tráfico de drogas, onde o comércio era decadente e os monumentos 

encontravam-se encerrados. Paradoxalmente, os mesmos grupos, agora, retomam a 

narrativa de um centro histórico “único” e “distintivo” – para não dizer “exclusivo”, 

como em outras publicidades da frente imobiliária –, mais anunciado que 

concretizado, mas gerando uma expectativa que se reproduz nas representações 

sociais. O “melhor destino turístico da Europa”, em 2011 e 2014, atiça a curiosidade 

dos habitantes do Porto, levando-os a indagar-se sobre o que é que diferente está a 

acontecer na “baixa” – de cujas imagens e discursos anteriores guardam memória – 

e que mobiliza iniciativas que formam uma agenda ininterrupta de acontecimentos 

envolvendo as instituições públicas, os agentes culturais, os comerciantes, a 

universidade, as escolas, parecendo existir certa unanimidade de leituras e 

narrativas sobre o lugar. Todavia, apesar das notícias que correm, de certo frenesim 

nas obras e nas ruas, de um colorido mais vivo e mais limpo, aquele centro histórico, 

que se reanima na sua materialidade, aparece distante dos sujeitos sociais que por 

ali passam, como se aquela cidade por eles construída – enquanto herdeiros dos 

verdadeiros construtores antepassados – estivesse a acontecer sem a sua 

colaboração efetiva; as “coisas”, que ainda não se sabe bem o que serão, aparecem 

prontas, sem esforço, sem luta e, até, sem a exigência – pois a dominação 
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econômica e política acabou por extinguir – que no imaginário constituí o emblema 

da cidade – a “mui nobre e sempre invicta cidade do Porto”.79 

                                                           
79 Jornal Notícias, 2008 - Um terço do Centro Histórico em mau estado. O Centro Histórico do 
Porto tem um terço dos seus 1796 edíficios em mau estado: 575 estão abaixo do estado aceitável de 
conservação e 78 em ruína. Diagnóstico que serviu para lançar um plano de gestão e criticar o 
Governo. Doze anos após o Centro Histórica ter recebido o galardão de Património da Humanidade, 
da Unesco, foi apresentado um instrumento para gerir o processo de recuperação do edificado nesta 
zona, que tem sete mil habitantes, e envolver a população. O levantamento da situação foi 
apresentado por Rui Loza, coordenador do plano, enquanto administrador da Porto Vivo - Sociedade 
de Reabilitação Urbana (SRU). A intervenção "não pode ser feita em meia dúzia de anos porque isto 
é muito grande", defendeu o arquitecto, totalizando 83 quarteirões e 10 operações de reabilitação. 
"Mais de metade do edificado está em bom estado", destacou, somando os 443 com classificação de 
"bom" aos 649 de nível médio. E 575 estão na categoria de "mau". Em obra, 51 edifícios. Após 
lembrar que, além dos prédios de habitação, há muitos equipamentos, Rui Loza explicou que, em 
termos de ocupação dos edifícios, "só 293" estão devolutos. Já o investimento, estimado em 235 
milhões de euros, serviu para criticar a Administração Central. [...] Já Rui Rio, presidente da Câmara 
do Porto, disse que a verba "é metade do dinheiro para se salvar um banco de fortunas". Além disso, 
diz o autarca, "mais importante do que fazer grandes infra-estruturas públicas de que o país não 
precisa, era canalizar investimento público para apoiar" o investidor privado na reabilitação. [...] Se a 
reabilitação era fundamental nos anos de 96 a 98, Rio diz que, "em termos económicos, agora é 
ainda mais importante". Alargando os comentários a toda a Baixa, disse que as vantagens seriam "à 
escala nacional", pela criação de emprego, nomeadamente no sector da construção civil. O 
presidente da Câmara do Porto falou de factores como a crise. "É difícil, neste momento, captar 
investimento privado", admitiu. Mas a crise "vai passar um dia" e "a reabilitação urbana é uma estrada 
que se abre no pós-crise para as empresas de construção civil", acrescentou. Apesar da "escassez 
do investimento público", Rio faz um balanço "francamente positivo". Já há "muitas casas 
recuperadas" e "muito investimento privado", defendeu. E, em "cinco, seis ou sete anos", prevê que o 
processo esteja "bastante mais consolidado". Porém, disse ser "um erro" pensar que os orçamentos 
de Estado e da Câmara "conseguem suportar a reabilitação da Baixa". "Não é possível forçar a 
sociedade àquilo que não quer", destacou, explicando que, primeiro, é necessário um trabalho que 
passa por "animar e trazer pessoas à Baixa". Algo que diz já ser "notório". Depois, o investimento 
privado "é que tem de entrar em força". A necessidade de "repovoar os centros históricos" fora, antes, 
defendida por Elísio Summavielle, presidente do Igespar, instituto que gere o património. E este "são 
as pessoas", não "um museu". (Carla Soares, 2008) Disponível em: 
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?distrito=porto&concelho=porto&option=interior&cont
ent_id=1054879. Acesso em: 20 jan 2014. 

Jornal Público, 14/03/2015 - Casas em bom estado já ultrapassaram aquelas em mau estado do 
centro histórico do Porto. Os edifícios em mau e péssimo estado no centro histórico do Porto estão 
a perder terreno para aqueles que se encontram em bom e razoável estado de conservação. Os 
números estão nos dados do Relatório de Monitorização da Operação de Reabilitação Urbana 
Sistemática da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico do Porto (ARU-CHP) 2012-2013, 
que os deputados da assembleia municipal da cidade deverão analisar e discutir numa reunião 
requerida pelo Bloco de Esquerda sobre a situação actual e futura da Porto Vivo - Sociedade de 
Reabilitação Urbana (SRU). Segundo os dados do relatório, em 2008, 32% dos edifícios contidos na 
ARU-CHP , encontravam-se em mau estado de conservação, sendo apenas ultrapassados por 
aqueles que tinham um estado razoável e que representavam 36% dos edifícios. No mesmo ano, 
apenas 25% do edificado era classificado como estando em bom estado, enquanto 3% se encontrava 
em obras e 4% estava em péssimo estado. Cinco anos depois, o cenário já era diferente. O edificado 
em estado razoável mantinha-se como o predominante (37%), mas os prédios em bom estado 
ultrapassavam claramente aqueles que estavam classificados como mau, invertendo a situação 
anterior. Em 2013, a zona que seria delimitada como ARU-CHP tinha já 32% dos edifícios em bom 
estado e 21% em mau estado. Os prédios em obras e os que se encontravam de tal forma 
degradados que foram classificados como estando em péssimo estado de conservação também 
inverteram posições, com uma evolução ligeiramente mais rápida dos primeiros em relação aos 
segundos. Os dados dizem que 7% dos edifícios estavam em obra e apenas 3% continuavam em 
péssimo estado. Os dados ainda não foram actualizados com informação de 2014, mas segundo o 
PÚBLICO apurou a tendência manteve-se  e de forma acelerada, o que parece cumprir os desejos e 
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Quando percorremos as ruas do centro histórico de Salvador e as situamos 

nos veículos de promoção turística, onde se evidenciam, para além das qualidades 

patrimoniais do edificado, as “tradições” locais, com manifestações mais antigas 

ligadas aos cultos religiosos, outras mais recentes associadas à música e à dança, 

bem como às práticas e rituais das diversas raças que compõem a sociedade 

baiana, a tentação é, pelas evidências, preparar analogias, similitudes e 

características dominantes para uma narrativa já ensaiada e reproduzida, tanto nas 

ruas como, não raramente, nas pesquisas e nas análises. 

Todavia, as abordagens aos centros históricos de Salvador e do Porto, ainda 

que se possam considerar posicionamentos e intervenções, devidamente situadas 

no tempo, que poderiam configurar um campo de influência, tanto internacional 

como outro mais afetivo entre o Brasil e Portugal, sobretudo durante a vigência dos 

respectivos “Estado Novo”, não foram, de fato, idênticas no âmbito da política de 

patrimônio ou, se quisermos ser mais precisos, no campo da preservação da “cidade 

histórica”. 

Se, em um primeiro momento, tecnicamente menos apurada e com menos 

requisitos estilísticos e metodológicos do ponto de vista dos princípios da 

“restauração” do que os “Monumentos Nacionais” em Portugal, a atuação do órgão 

do patrimônio do Brasil – SPHAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, depois o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – foi 

                                                                                                                                                                                     
recomendações deixadas o relatório, onde se pode ler: “Estes resultados traduzem a importância e o 
impacto muito positivo do processo de reabilitação urbana na ARU-CHP, principalmente se tivermos 
em conta que, em 2008, 36% do edificado se encontrava em mau e péssimo estado de conservação, 
sendo que, desde aí até ao presente, em consequência dos esforços desenvolvidos, tal valor caiu 
para 24%, o que nos permite afirmar que, actualmente, não só o processo de degradação da ARU-
CHP foi travado como o processo de contínua deterioração foi revertido. Tal não significa contudo 
que não seja necessário continuar o esforço de reabilitação do edificado, na medida em que 
permanecem ainda mais de quatro centenas de parcelas em mau ou péssimo estado de 
conservação”. O interesse pela ARU-CHP também está patente nas informações referentes às 
transacções de imóveis naquela zona. O relatório refere que entre 2007 e 2013 registaram-se 458 
transacções acumuladas [na ARU-CHP] que se traduzem num valor total de 99,5 milhões de euros”. 
Depois de vendas praticamente residuais em 2009, o número de transacções dispararam até 2012 e 
voltam a cair em 2013, apesar de o valor envolvido no negócio ter uma tendência crescente desde 
2009 até ao final do período em análise. Ou seja, entre 2012 e 2013 transaccionaram-se menos 
imóveis, mas a preços bem mais elevados. O relatório refere que em 2012 e 2013 as 215 
transacções realizadas na ARU significaram uma movimentação de investimento na ordem dos 51 
milhões de euros – números significativos que representam 77% do número total de transacções na 
ACRRU (Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, mais vasta do que a ARU-CHP) e 
74% do valor total transaccionado, na ordem dos 70 milhões de euros. (Patrícia Carvalho, 2015) 
Disponível em: http://www.publico.pt/local/noticia/casas-em-bom-estado-ja-ultrapassaram-aquelas-
em-mau-estado-do-centro-historico-do-porto-1689088. Acesso em: 14 mar 2015. 
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mais ampla no entendimento do que constituía o campo dos valores patrimoniais a 

serem preservados e que formavam as representações dos “fatos memoráveis da 

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico”. 

Note-se que, na primeira etapa de atuação do SPHAN, organicamente 

estruturada a partir do ano de 1937 – chamada fase “heroica” –, ainda que os 

propósitos políticos não divergissem, no essencial, daqueles formulados em 

Portugal, foram tombados, até o ano de 1950, oito “conjuntos urbanos”, e até o ano 

de 1960, mais onze; tema que só veio a ser tratado em Portugal, e em muitos outros 

países, a partir da década de 1970. 

No entanto, até o início da década de 1950, mesmo considerando que, 

isoladamente, os técnicos e gestores do órgão de patrimônio apresentassem em 

alguns fóruns uma narrativa que relacionava as questões da cidade com a 

preservação dos centros históricos – afinal, a sua proteção decorria, precisamente, 

da iminente transformação das cidades que ameaçavam destruir os tecidos urbanos 

antigos – as práticas de preservação compreendiam aqueles setores da cidade 

como “objetos” que eram subtraídos, e protegidos, das dinâmicas de produção da 

cidade. 

Nessa perspectiva, a noção de “conservação” do bem patrimonial não acolhia 

outras condicionantes, para além da diferença de escala, que distinguissem a gestão 

do bem isolado da do conjunto urbano; ambos os tipos de bens são retirados de 

seus contextos concretos de produção e reprodução e expostos para a 

contemplação como exemplares sobreviventes de um percurso histórico, sendo 

meramente descritos nas características estilísticas, onde o “todo” urbano do centro 

histórico, que, no caso de algumas das cidades de Minas Gerais e Goiás, era a 

cidade inteira então existente, representava-se pela soma dos seus componentes 

aglutinados pela unidade histórica, reclamada como nacional. 

Entretanto, até pela forma de descrição adotada para aqueles exemplares – 

os casarões e as vilas “coloniais” –, existia uma história contada que importava 

legitimar pelos seus testemunhos que, por sua vez, não possuíam sua própria 

história, seu processo, mas seriam apenas variantes e adaptações topo-

morfológicas locais, quanto muito paisagísticas. 
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Essa redução da cidade às representações tipológicas da história retirou a 

“cidade histórica” de seu território; em alguns casos, a outra cidade que se organizou 

à sua volta prosseguiu, em outros casos, a cidade suspendeu seu processo, 

aguardando a oportunidade de, um dia, retomar sua história. 

A leitura do órgão do patrimônio do Brasil sobre a cidade antiga de Salvador, 

hegemônica na formação dos entendimentos e critérios, até doutrinária na relação 

com as pontuais abordagens das instituições estaduais e municipais, ao contrário do 

que aconteceu com outros conjuntos urbanos reconhecidos e protegidos, foi restrita, 

sob o ponto de vista da abrangência compreensiva à estrutura urbana, e 

fragmentada relativamente à unidade morfológica e paisagística do processo de 

formação e consolidação da cidade. Note-se, a propósito, a distribuição dos “tipos” 

de bem reconhecidos, protegidos, como patrimônio nacional, em Salvador: dos 46 

bens protegidos na década de 1930 (que se resume aos anos de 1937 a 1939), 26 

eram de arquitetura religiosa, 4 fortificações e os restantes 16, entre palácios e 

solares; dos 27 protegidos na década de 1940, 6 eram de arquitetura religiosa, e os 

restantes 21 entre solares e sobrados coloniais; na década de 1950, dos 6 bens 

protegidos, 2 eram de arquitetura religiosa, 3 fortificações e uma coleção de 

azulejos; na década de 1960, dos 6 bens protegidos, um era de arquitetura religiosa, 

um mausoléu, 2 edifícios civis e um conjunto arquitetônico. 

Apesar de claros, ainda hoje, os elementos estruturadores e referenciais da 

malha urbana da cidade antiga de Salvador, são diversas as “fronteiras” – as 

poligonais de proteção – do “objeto” protegido, fruto de entendimentos e estratégias 

que, no tempo, as instâncias do poder público – nacional, estadual e municipal – 

tiveram, circunstancialmente, sobre a noção de “centro histórico” e “cidade antiga”, 

utilizando esses dois termos de modo diferenciado para, eventualmente, assinalar 

noções diversas e demarcar campos políticos de tutela: para o IPHAN, define-se o 

“centro histórico” delimitando-se uma área mais restrita; para o estado e município, 

fala-se de “centro antigo” considerando uma malha urbana mais ampla. E esses 

limites, sobretudo o do “patrimônio nacional”, são estabelecidos tardiamente em 

relação aos debates e marcos conceituais que o próprio IPHAN vinha formulando 

desde a década de 1970. O reconhecimento e delimitação do centro histórico de 

Salvador como patrimônio nacional, em 1984, antecede a inscrição pela UNESCO, 

em 1985, como Patrimônio Mundial, tendo os limites mais alargados de proteção 
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municipal e estadual sido definidos em 1983 – a Área de Proteção Rigorosa, APR; 

Centro Antigo de Salvador, CAS.   

 
Fig.45 – Salvador: delimitação dos perímetros de proteção – Centro Histórico, Área de Proteção Rigorosa e Centro 
Antigo de Salvador (Fonte: Estado da Bahia) 
 
 

Importa registrar que os limites do “centro histórico” de Salvador, que coincide 

com a do patrimônio mundial, circunscreve-se ao tecido urbano da cidade “colonial”, 

delimitando a “cidade alta” e as ocupações no limite do promontório, e deixando de 

fora a “cidade baixa”, por ausência de remanescentes coloniais e, portanto, 

recusando a história da sua transformação em função das dinâmicas inerentes à sua 

vocação de área ribeirinha e portuária, que foram sendo objeto de atualização 

tipológica e adequação da estrutura urbana. 

A tendência ao reconhecimento de valor patrimonial por via da “autenticidade” 

vinculada ao “tipo” da época, característica da abordagem na tradição da “coleção”, 

ou da representatividade estilística – que serve de dupla legitimação: a do 

patrimônio e a da história – deixa o centro histórico sitiado pela “outra” cidade, que 

se atualiza e, ainda, sustenta a capacidade de resposta às necessidades cotidianas 
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e de afirmação de projetos políticos, econômicos e de representação de certos 

grupos sociais.80 

Desse esvaziamento, na prática, absoluto, do lugar da história – pois os 

ocupantes do centro histórico, sempre renovados, ainda que os identifiquem como 

“tradicionais”, preenchem apenas esparsas porções do tecido urbano, entre os 

edifícios remanescentes que ainda podem ser utilizados como moradia e comércio–, 

decorre a inquietação, para aqueles que, reconhecendo o potencial instalado – o 

patrimônio construído na sua verdadeira acepção –, de como o devolver à estima 

pública, recuperando e usando-o; para outros, decorre ainda a esperança de 

convencer a sociedade da inutilidade daquele vasto conjunto de edificações, 

excetuando, eventualmente, as consagradas igrejas, conventos e palácios, 

tornando-se, portanto, inevitável a sua “renovação”. 

Ao contrário do que ocorreu no centro histórico do Porto, onde existiu a 

permanência de uso habitacional até a década de 1990, mas mantendo, até hoje, 

setores com relevante densidade, e para o qual continuadamente se desenhou uma 

alternativa efetiva – ora de preservação, ora de “requalificação” –, no de Salvador 

assistiu-se ao continuado esvaziamento, abandono e arruinamento e, em certo 

momento, a rejeição estratégica de considerá-lo como “centro” da cidade. 

Daí a grande disponibilidade, mas, também, vulnerabilidade, para o centro 

histórico ser o campo das ideias e dos planos – sendo que, por vezes, as ideias já 

não encontram o “lugar”, pois ele já só se encontra inscrito no imaginário da 

narrativa histórica –, tendo aberto espaço, desde os finais da década de 1960, a 

sugestões e projetos, circunscritos a setores, temas, conjuntos de edifícios e 

espaços públicos sem, todavia, abordar tanto a unidade morfológica como a 

totalidade da entidade urbana, considerando-se, em alguns momentos, a amputação 

de valências funcionais e de representação simbólica. 

Observa-se, desde as primeiras aproximações à “questão” do centro histórico 

de Salvador, certa duplicidade de leituras e intenções que desencadearam em 

                                                           
80 Nos argumentos que fundamentaram a decisão sobre a inscrição do Centro Histórico de Salvador 
como Patrimônio Mundial consta: “[...] O ICOMOS reiterou o posicionamento brasileiro, 
acrescentando que o centro histórico de Salvador deveria ser inscrito [...] por ser um eminente 
exemplo de estrutura urbana da Renascença, tornando-se, pela densidade dos monumentos 
reunidos, a capital por excelência do nordeste brasileiro. Por outro lado, a inscrição do bem cultural 
[...] devia-se ao fato, segundo o ICOMOS, de ser um dos principais pontos de convergência das 
culturas européias, africanas e ameríndias dos séculos XVI a XVIII” (SILVA, 2003:93-94) 
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contradições e equívocos que, no tempo, induziram a indefinições conceituais, e 

políticas, ou à adoção de práticas de gestão urbana desajustadas à equação do 

problema e inócuas do ponto de vista do seu impacto na efetiva preservação 

patrimonial. 

O que se passou a designar de forma ampla como Programa de Recuperação 

do Centro Histórico de Salvador aglutina vasto conjunto de iniciativas lideradas pelo 

governo do Estado da Bahia, desde o início dos anos de 1990, constituindo o mais 

avultado investimento centrado em uma área patrimonial protegida no Brasil e que 

vem na sequência de outras ações, mais esporádicas, iniciadas nas duas décadas 

anteriores. O Plano Geral de Recuperação da Área do Pelourinho, de 1969, 

compunha a carteira de ações apresentadas na Reunião dos Governadores e 

alimentou o PCH – Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do 

Nordeste –, em 1973, no contexto da política federal de fomento econômico, que 

compreendia um componente de desenvolvimento local assente na atividade 

turística, tendo as “cidades históricas” como polos de indução. Tal circunstância 

coincidiu, em Salvador, com a decisão, no âmbito do planejamento urbano, de 

instituir novas centralidades disseminadas no território urbano, desmantelando o 

referencial central da cidade de suas funções administrativas e comerciais. 

A ideia, então, seria desdobrar os “espaços coletivos” – habitualmente 

formados por ruas, largos e praças – esventrando o interior dos quarteirões, 

limpando-os das ocupações precárias – cortiços –, retirando os grupos sociais de 

baixa renda e induzindo à ocupação por atividades terciárias, por novos perfis de 

moradores, e, sobretudo, atribuindo àquele tecido urbano a função turística e, a 

partir dela, gerar o desenvolvimento econômico e dinâmicas de sustentabilidade 

daquele patrimônio. 

Compunham-se, assim, os termos daquela duplicidade de abordagens para o 

núcleo mais emblemático do centro histórico, o Pelourinho: por um lado, na 

expectativa da retomada da área central como elemento agregador e simbólico, 

buscava-se no turismo e no terciário a solução para reverter o abandono e a perda 

de representatividade; por outro lado, entendia-se que o envolvimento da população 

residente nas atividades de desenvolvimento econômico e inclusão social 

garantiriam as condições para assegurar o uso habitacional dominante como 

mecanismo de permanência e de continuidade do uso do centro histórico. No 



325 
 

entanto, a primeira das estratégias não ganhou adesão nem escala passíveis de 

mudar o cenário físico e a vocação funcional daquela área – salvo os programas e 

projetos exclusivamente orientados à atividade turística; e a segunda não se iniciou 

de forma consistente, considerando que, no mesmo período, a cidade de Salvador 

abria importantes frentes de urbanização e de negócios imobiliários que consumiam 

o interesse e o investimento dos empresários. 

Entretanto, o Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador” 

propõe a reconfiguração dos mecanismos de investimentos, passando a operar de 

forma mais centralizada, e menos dependente, nas intervenções de recuperação 

dos imóveis e espaços públicos, das iniciativas do mercado, deixando para este a 

exploração das atividades. 

As razões da execução do Programa de Recuperação do Centro 
Histórico de Salvador estão fortemente ligadas a esse contexto 
político e fazem parte, inicialmente, de uma estratégia de marketing 
da administração estadual para diferenciar-se da anterior, mediante a 
construção de uma imagem de governo ancorada na valorização da 
identidade cultural e das tradições da Bahia, associada às ideias de 
desenvolvimento e eficiência administrativa. O programa inseriu-se 
também (especialmente a partir de 1995) numa nova estratégia 
governamental de desenvolvimento do turismo e de retomada do 
crescimento num setor que vinha em declínio desde meados dos 
anos 80. Principal polo turístico do estado, Salvador necessitava de 
renovação e criação de novos “produtos” e, nessa estratégia, tornou-
se oportuno investir na renovação do Pelourinho. Seguindo tendência 
mundial, aqui também se apontava a cultura como o diferencial 
capaz de agregar mais valor ao “produto Bahia”, elevando sua 
competitividade no contexto nacional e internacional. A estratégia 
política que comandou a intervenção não abriu espaço para grandes 
estudos ou planos com vistas à solução dos problemas estruturais do 
centro histórico. Além do aproveitamento de trabalhos e informações 
produzidos pelo IPAC ao longo de mais de vinte anos, três 
documentos, de certa forma contraditórios, foram elaborados para 
guiar a intervenção: um levantamento sumário do uso do solo e do 
perfil da população residente nos quatro quarteirões selecionados 
para intervenção no bairro do Maciel um termo de referência para a 
elaboração de um plano de ação integrada que não chegou a ser 
desenvolvido e um documento elaborado pela CONDER que, hoje se 
verifica, foi o que estabeleceu, de fato, as linhas gerais do destino da 
intervenção. Nesse documento, a recuperação do centro histórico foi 
definida como um poderoso instrumento econômico, devendo, 
portanto, ser realizada a partir de uma perspectiva empresarial. 
Propôs-se, então, mas sem divulgação ampla dessa ideia, que a 
área recuperada tomasse as características de um shopping center 
ao ar livre. Acreditava-se que a aliança entre consumo, lazer e 
cultura, num ambiente histórico único, igualaria os outros shoppings 
da cidade, gerando uma dinâmica que contaminaria “saudavelmente 
as quadras vizinhas (...), viabilizando o Centro Histórico”. Na 
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montagem desse projeto, não houve participação ou atração de 
parceiros privados. As negociações, nesse campo, se restringiram às 
realizadas com os proprietários de imóveis que foram localizados. 
Como forma de ressarcir o estado pelo investimento em suas 
propriedades, foi proposto um sistema de doações ou cessões de 
unidades por 5 a 15 anos, o que permitiu ao governo manter o 
controle da execução da intervenção e, até certo ponto, o controle da 
utilização da área nos moldes pensados. (SANT’ANNA, 2003: 46-47) 

 

O programa, resumidamente, pode ser compreendido em três fases, 

considerando o desenho programático e as estratégias de suas etapas, segundo as 

quais se delineou a sua implementação. A primeira fase, que corresponde ao 

período de 1992 a 1995, envolve as quatro primeiras etapas e caracteriza-se pela 

intervenção em focos disseminados na área classificada pela UNESCO e protegida 

pelo IPHAN, contemplando os espaços urbanos mais amplos que reuniam as 

condições, pelas suas qualidades arquitetônicas e de representatividade, para a 

instalação, de forma densa, de toda a atividade comercial, fundamentalmente 

associada aos fluxos e roteiros de visitação e atividades turísticas. Tratava-se, em 

um primeiro momento, de aliciar os investidores comerciais e culturais, oferecendo-

lhes o melhor cenário de edifícios e monumentos integralmente recuperados, aptos 

a receber seus negócios e com possibilidade de acesso a mecanismos de 

financiamento favoráveis e isentos de encargos de manutenção exterior dos imóveis 

e dos espaços públicos. No entanto, o perfil dos negócios e dos empresários 

instalados não correspondeu à expectativa de estabelecer uma ocupação “seletiva”, 

tanto do ponto de vista dos produtos como dos consumidores, constatando-se que o 

tipo de utilizadores das áreas recuperadas não era o de forasteiros, ou grupos mais 

abastados, mas a população da cidade que ali trabalhava, e frequentava os “seus” 

estabelecimentos, que, no tempo, acabaram por ali se fixar e permanecer.81 

                                                           
81 Em 1994, a constatação desses problemas levou a que setores técnicos do governo do estado 
pressionassem no sentido da busca de alternativas para a crise instalada, no sentido do 
estabelecimento de uma maior vinculação do "empreendimento Pelourinho" com a dinâmica turística 
da região. Uma série de pesquisas e estudos foi então encomendada com vistas a monitorar o uso da 
área, avaliar a rentabilidade dos empreendimentos e buscar modelos alternativos de gestão. 
Verificou-se, então, que não eram os turistas os principais usuários do novo Pelourinho. O lugar, 
mesmo em períodos de alta estação, como a semana anterior ao Carnaval, era principalmente 
frequentado pela população da cidade para fins de lazer e trabalho. Com vistas a manter uma 
frequência alta durante todo o ano e fixar os empreendimentos instalados, o governo da Bahia 
passou, já em 1994, a investir na animação do Pelourinho, promovendo eventos e shows. Isso veio 
ao encontro dos anseios dos principais usuários do setor e passou então a se firmar, cada vez mais, 
como polo de lazer especializado da cidade e da região metropolitana. Em contrapartida, aprofundou-
se a relação de dependência dos empresários em relação ao governo, os quais passaram a defender 
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Fig.46 – Salvador: etapas do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador (Fonte: CONDER) 
 
 

Todavia, a “oferta” proporcionada aos negócios e à fruição do patrimônio 

preservado ocorreu no âmbito de práticas autoritárias, ocasionalmente violentas, 

sobre a população antes residente, decorrendo na remoção de 1.077 famílias no 

contexto da reabilitação de 356 imóveis nos setores de intervenção. Ainda que, na 

maioria dos edifícios, persistisse a possibilidade de uso residencial, a ausência de 

qualquer política ou programa habitacional conducente ao realojamento, ou outra 

estratégia de ocupação estruturada, resultou na dificuldade de garantir a 

permanência de população, além daquela correspondente aos fluxos diários, ou 

periódicos, relacionados às atividades comerciais, culturais e serviços. 

A segunda fase do programa, entre os anos de 1996 a 1999, sendo menos 

“realizadora” como processo de intervenção no edificado, corresponde, entretanto, à 

busca de soluções para assegurar a “animação” do empreendimento do Pelourinho, 

em face do insucesso do modelo comercial extensivo, que não conseguiu sobreviver 
                                                                                                                                                                                     
a gestão estatal do empreendimento Pelourinho, tornando-se refratários a qualquer tentativa de 
gestão compartilhada. Criou-se assim uma relação estado/iniciativa privada de caráter 
paternalista/oportunista, que foi ainda mais reforçada com a decisão do governo do estado de 
assumir os serviços de conservação e manutenção do exterior dos imóveis e de não executar a 
cláusula de manutenção existente em todos os contratos de concessão. Na medida em que não 
logrou formar condomínios, o IPAC - responsável pela administração das unidades em poder do 
estado - tem, inclusive, dificuldades em executar essa cláusula no caso de edificações ocupadas por 
vários empreendimentos. (SANT’ANNA, 2003:48-49) 



328 
 

com a flutuação do tipo e quantidade de consumidores, nem com a competição com 

a moderna rede comercial da restante cidade. Essa fase, que engloba a quinta e 

sexta etapas, caracteriza-se por relevantes investimentos na “área cultural”, então 

entendida  como conjunto de iniciativas voltadas à animação do espaço público, com 

espetáculos de rua – ora mais tradicionais, ora mais populares, ou, ainda, 

performativos e contemporâneos –, e com a instalação de galerias e oficinas, e 

outras modalidades de produção, divulgação e venda de produtos e manifestações 

de arte – no quarteirão cultural –, na tentativa de atrair outros perfis de utilizadores e 

consumidores, passíveis, por um lado, de gerar maior retorno dos investimentos e, 

por outro, de fixar tanto  novo tipo de morador – associado às produções artísticas, 

como uma “clientela” capaz de assegurar algum hábito de visitação periódica – os 

festivais anuais, os ciclos temáticos, as manifestações que se deseja transformar em 

tradições. Se a primeira fase foi exclusivamente liderada pelo governo do Estado da 

Bahia, sem qualquer participação, ou interferência, da gestão municipal, na segunda 

fase, a presença do município é apenas subsidiária, cabendo-lhe a manutenção do 

mobiliário e equipamentos urbanos e a limpeza do espaço público. O caráter 

hermético, quase ideológico, da primeira fase do programa, cujo modelo, 

marcadamente neoliberal, viu-se desvirtuado nos próprios mecanismos de 

competitividade, pelo acesso restrito a grupos de investidores alinhados à liderança 

política do Governo do Estado, gerou, para além do fracasso dos negócios, críticas 

que, não tendo repercussão imediata no desenho da operação, nem na conduta do 

poder público local, conduziram a estudos e reflexões no sentido de elaborar 

alternativas de sustentabilidade do programa, não apenas financeira, mas social e 

política. 

O tema “habitação” apenas surge no ano de 1999, com a proposta do 

Programa Habitacional do Centro Histórico e com a execução da sétima etapa, 

formando a terceira fase do Programa de Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador. A promoção habitacional que, até então, se esperava como reflexo 

induzido pela dinâmica de qualificação do núcleo do Pelourinho, não aconteceu, e os 

restantes proprietários e moradores das áreas ainda não intervencionadas do centro 

histórico permaneceram expectantes, aguardando que uma nova frente de 

investimentos públicos contemplasse os seus imóveis. 
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Nesse cenário, a solução habitacional que até então funcionava mais como 

componente do fomento do uso diversificado que garantisse alguma 

sustentabilidade das atividades comerciais e produtivas e da permanência, do que 

como resposta ao déficit habitacional na área central da cidade, ou à situação da 

moradia no centro histórico, surge enquadrada por um convênio com a Caixa 

Econômica Federal, associado ao Programa de Arrendamento Residencial, 

buscando um esquema de financiamento que conjugasse, para efeitos de 

recuperação de imóveis arruinados, o crédito aos promotores com subsídios 

públicos, disponibilizando-se os lotes expropriados pelo Estado, configurando-se, 

assim, um esquema de promoção no âmbito do mercado imobiliário. Embora com 

poucas propostas concretizadas, o ensaio do Programa de Recuperação do Centro 

Histórico de Salvador permitiu testar o imobilismo especulativo forçando, ainda que 

poucos, proprietários a recuperarem seus imóveis na iminência da expropriação. No 

entanto, na ausência de política de realojamento associada ao esquema beneficiado 

de crédito e investimento público, não foi resguardada a possibilidade de esses 

imóveis ingressarem no esquema de especulação imobiliária, que desvirtuaria os 

princípios programáticos da operação. 

Contudo, o que se passou a designar, correntemente, por “7ª etapa” 

correspondeu a outro modelo de intervenção no centro histórico de Salvador, 

operado pelo programa Monumenta, de iniciativa do governo federal, com recurso a 

financiamentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a participação 

do Governo do Estado da Bahia, do Ministério da Cultura e do IPHAN. Ao contrário 

de anteriores abordagens, que assentavam em um padrão de intervenção – 

caracterizado pela mesma concepção de reabilitação, o mesmo modelo de 

ocupação, financiamento e promoção – a atuação do Monumenta requeria 

aproximação ao objeto no sentido de definir um esquema detalhado de programas, 

ações e projetos, buscando mecanismos efetivos de sustentabilidade do 

empreendimento. 
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Fig.47 – Salvador: área de intervenção da “7ª etapa” do Programa de Recuperação do Centro 
Histórico de Salvador (Fonte: IPHAN) 
 
 

Nos quinze quarteirões, no bairro do Saldenha, que formavam o setor de 

operação da 7ª etapa, pretendia-se gerar uma alternativa à concentração da 

propriedade e ao regime de arrendamento dependente de esquemas especulativos 

que se utilizavam de regimes de financiamento público, ao mesmo tempo em que 

aliviava a obrigação das instituições públicas da continuada manutenção dos 

edifícios, na medida em que as intervenções de recuperação passam a ser 

custeadas diretamente por proprietários e, eventualmente, arrendatários, mediante 

empréstimos bonificados com algum subsídio operacional, cuja amortização 

reverterá para um fundo – que será, também, alimentado por receitas das atividades 

não residenciais e dotações orçamentárias específicas pelas entidades públicas –, 

com o qual se sustentará o equilíbrio financeiro das operações, configurando-se 

como recurso, a médio e longo prazo, para a extensão das intervenções, ampliação 

da área de atuação e outras intervenções de qualificação do respectivo espaço 

público urbano. 

Todo o aparato operacional visava, também, à preservação do patrimônio 

cultural como elemento relevante da sustentabilidade urbana e do fomento ao 

desenvolvimento econômico e social locais. A diversidade de usos e a 
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predominância do uso habitacional formavam as condições de viabilizar a 

apropriação da cidade antiga, de estabilização das atividades, a permanência dos 

moradores que poderiam, a prazo, assegurar a preservação do patrimônio cultural, 

compreendido, então, como o edificado, as práticas sociais da sua reprodução e o 

cotidiano e expressões identitárias dos diversos grupos sociais. No entanto, nos 

momentos iniciais da “7ª etapa”, a “gestão” dos moradores – o esquema de 

remoção, realização das obras e realojamento nas unidades recuperadas – seguia o 

padrão instituído pelo Governo do Estado nas etapas anteriores; ou seja, a remoção 

dos antigos moradores por meio de indenizações ou um deslocamento temporário 

que se tornava definitivo. 

Tal postura do Governo do Estado, por meio da sua representação na gestão 

do programa, a CONDER – Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia –, aliada ao alheamento dos órgãos municipais em relação ao centro histórico, 

levantou críticas oriundas dos parceiros do convênio – Ministério da Cultura e BID – 

e da comunidade acadêmica, profissionais de Arquitetura e Urbanismo, agentes 

sociais e, de forma relevante, dos próprios moradores que, mobilizados em 

manifestações públicas e outras formas de protesto, criaram a Associação dos 

Moradores e Amigos do Centro Histórico – AMACH –, em 2002, encetando, junto do 

Ministério Público, Ação Civil Pública, acusando o Governo do Estado da Bahia de 

tentativa de “limpeza” com caráter discriminatório e deliberado, denúncias que já 

constavam do relatório patrocinado pela Relatoria dos Direitos Humanos para a 

Moradia, que entendia a ação do centro histórico como violação do direito à moradia 

adequada, do direito à gestão democrática da cidade, direito à identidade e 

manifestação cultural e violação do direito ao trabalho. 

O Governo Federal buscava uma alternativa à expulsão das famílias 
e o Ministério das Cidades, em particular, marcava sua atuação no 
sentido de promover e defender a habitação como elemento 
fundamental dos processos de reabilitação das áreas urbanas 
centrais. E, sem dúvida, o caso de Salvador se mostra emblemático 
para enfrentar a questão. O ponto de partida para o andamento da 
intervenção foi não permitir mais expulsões, condição que a Ação 
Civil Pública reivindicava. Grande parte da atenção se voltava para 
as alternativas de financiamento habitacional que poderiam atender 
àquela demanda, caracterizada primordialmente por famílias de 
baixa renda e em situação de risco. Mas a renda dos moradores não 
era o único entrave: não existia como ainda não o há, um programa 
que enfrente a recuperação de imóveis, sejam de relevância cultural 
ou não, para a adequação ao uso habitacional. [...] Existia uma 
opinião, até então politicamente preponderante, de que os moradores 
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não eram dignos o suficiente para morar no Centro Histórico de 
Salvador após sua recuperação e de que parte da degradação da 
área era caudada por eles próprios. Esses eram os principais 
argumentos lançados à mesa para rebater a proposta de 
manutenção dos moradores na área. Na realidade, aquele era o 
discurso dominante e que não passava por nenhum tipo de 
autocrítica; era a opinião que vinha há anos embasando os projetos 
da área. A estratégia era sempre a de “limpar” a área de intervenção 
removendo e deslocando os moradores para outros locais, de 
preferência bem distantes. As negociações se estenderam de março 
de 2004, quando foi realizada a primeira reunião entre a AMACH e 
os técnicos dos governos Estadual e Federal, até maio de 2005. É 
válido destacar que foi a primeira vez que os moradores e o corpo 
técnico estadual se encontraram em uma mesa de negociação. Era 
evidente o desconforto geral, a postura agressiva e a provocação 
permanente, mas esse momento pode ser considerado como a 
primeira conquista: a participação dos moradores no processo. Foi 
necessário mais de um ano para a construção do TAC. Foram 
necessárias muitas reuniões que trataram detalhadamente de todos 
os temas que compuseram o documento final e algumas polêmicas 
marcaram os momentos de maior tensão. O Estado se pautava pela 
resistência à permanência dos moradores, como já foi dito, e alguns 
moradores exerciam pressão pela garantia de interesses individuais. 
(DIOGO, 2012:97-99) 

 

Importa observar que a controvérsia situada entre os anos 2002 e 2003 

coincide com a mudança do espectro político no Governo Federal, com a saída da 

socialdemocracia neoliberal e a chegada da esquerda, pelo Partido dos 

Trabalhadores, que induziu, por um lado, à capacidade de mobilização popular em 

torno da questão habitacional nas áreas centrais e, por outro lado, à retomada da 

discussão da questão urbana e para as quais o governo conservador do Estado da 

Bahia não se mostrava interessado em aderir, sustentando a gestão urbana em 

função dos interesses e dos grupos econômicos, onde o centro histórico funcionava 

como um “nicho” específico do “desenvolvimento” urbano, mais qualificado, 

socialmente mais seletivo e, por isso, excludente. 

O Termo de Ajuste de Conduta – TAC – assinado no ano de 2005, após 

negociações desde 200482, entre a AMACH, as representações do Governo do 

                                                           
82 Da pauta de propostas para acordo no encontro de 2004, constavam: 1. Remanejamento das 
famílias que já residiam no local para dentro dos limites da “7ª Etapa de Recuperação do Centro 
Histórico de Salvador”, durante a execução das obras, dando prioridade e urgência para aquelas que 
se encontravam com suas casas em situação de risco, com a garantia de sua permanência na área 
após as obras: que, durante a permanência das famílias nesses “locais provisórios” de 
remanejamento, fosse garantido espaço para a continuidade do trabalho/comércio que desenvolviam; 
esse processo deveria ser acordado e assinado por todas as entidades envolvidas, limitando os 
prazos das obras e com aprovação e supervisão do Ministério Público; definição e instalação urgente 
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Estado, município, Ministério da Cultura e Ministério Público, determinou não apenas 

a permanência de 103 famílias na área de intervenção da “7ª etapa”, como implicou 

a formação de um Comitê Gestor, como instância participativa, por meio do qual se 

estabeleceria a mediação e os mecanismos de remanejamento das famílias, a 

readequação da estratégia de intervenção, nomeadamente a instalação das 

unidades comerciais e dos equipamentos comunitários. Simultaneamente, em 

função da nova abordagem à questão da habitação e de acordo com a necessidade 

de contemplar a permanência de grupos sociais de baixa renda, foram incorporados 

outros programas: Programa de Habitação de Interesse Social – PHIS, e o Fundo do 

Programa Habitacional do Servidor – PROHABIT, que compunham, com os recursos 

geridos pelo programa Monumenta, os instrumentos de financiamento e subsídio 

direto às populações, no sentido de viabilizar o amplo acesso das famílias aos 

imóveis a serem recuperados. 

Uma vez estabelecidos os termos do acordo entre o Estado e a 
AMCH, as intervenções poderiam ser retomadas, já que essa era a 
condição que havia sido imposta pela Coordenação Nacional do 
programa Monumenta. No entanto, existiam ainda muitas 
indefinições naquele momento: a posse dos imóveis, a forma de 
acesso às moradias, a conclusão dos projetos, a definição dos 
recursos, a destinação dos demais apartamentos, o trabalho social, a 
contratação das obras e todas as definições relativas à gestão da 
área. Ou seja, a composição dos recursos, a regularização dos 
imóveis e os projetos habitacionais ainda indefinidos, mas eram 
estruturais para viabilizar a intervenção. [...] A proposta inicial era a 
utilização do Programa de Arrendamento Residencial, gerido pela 
Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Arrendamento 
Residencial [...] A faixa de renda atendida pelo PAR, naquele 
momento, era de famílias com renda superior a 6 salários mínimos, 
fator que praticamente inviabilizava  atendimento das 103 famílias 
[...] A outra parcela de recurso viria do próprio programa Monumenta, 
no entanto, eram recursos destinados a financiamento da 
recuperação de imóveis privados  e os pagamentos do moradores 

                                                                                                                                                                                     
de uma sede definitiva da AMACH na área da 7ª Etapa de Recuperação do Centro Histórico de 
Salvador. 2. Elaboração do projeto de recuperação da 7ª Etapa com a comunidade, tendo em vista 
compatibilizar os projetos das unidades arquitetônicas com as composições das famílias, ressaltando 
a vontade de diversos moradores de permanecer em suas casas “historicamente” habitadas. 
Definição dos equipamentos coletivos e programação de ações, de forma participativa e equitativa. 
Incorporação da SECOMP (Secretaria de Combate à Pobreza do Estado da Bahia) ao processo, para 
desenvolver trabalho de geração de emprego e renda, com a devida atenção para garantia de 
incorporação da mão de obra local (os moradores do Centro Histórico) nas obras da 7ª Etapa; 
Revisão da proposta de auxílio-realocação para indenização dos moradores que não desejassem 
permanecer na área. 3. SEDUR, CONDER e AMACH realizarão em conjunto o cadastro das famílias 
moradoras na área de intervenção da 7ª Etapa, para garantir aos residentes sua permanência na 
área após sua recuperação. 4. Implantação de um posto especializado de recuperação e atendimento 
de dependentes químicos dentro dos limites da 7ª Etapa. (MINISTÉRIO PÚBLICO, 29 de julho de 
2004) 
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teriam que, em algum momento, alimentar o Fundo Municipal de 
Preservação [...] Dessa forma, a recuperação dos 76 casarões se 
deu em duas frentes, a primeira destinada ao atendimento das 103 
famílias com recursos do Ministério das Cidades e contrapartida do 
Governo Estado pelo PHIS que, por sua vez, se efetivou em duas 
etapas por motivos das diferentes contratações. A segunda, 
chamada Prohabit se efetivou com recursos do Fundo Estadual e do 
Monumenta e se organizou em três etapas, também em decorrência 
das diferentes contratações. [...] Entre os compromissos assumidos 
no TAC, estava a apresentação dos projetos de recuperação para a 
AMACH que, até então, desconhecia a proposta de intervenção no 
local. Os projetos, contratados pela CONDER, já estavam na fase 
final de desenvolvimento e não existiam grandes possibilidades de 
alteração. [...] Um ponto controverso em relação aos projetos de 
adequação dos edifícios que compõem um conjunto urbano tombado 
é o nível de exigênia ou até mesmo a necessidade ou não de 
aprovação e fiscalização das intervenções realizadas no interior dos 
prédios. Não existe um entendimento único entre os técnicos sobre 
os casos. Existe a visão de que o bem protegido é o conjunto urbano 
e, portanto, a preservação do bem se daria por meio da garantia de 
manutenção de suas características externas e, por outro lado, há 
outros que defendem que é necessário garantir a integridade de toda 
a edificação, mesmo que o tombamento não seja individual e sim em 
conjunto. (DIOGO, 2012:101-105) 

 

Todavia, do amplo processo de mediação e participação, não resultou 

relevante impacto tanto na quantidade de imóveis recuperados ao abrigo do novo 

pacto de gestão, como nas famílias realojadas em novas condições de 

habitabilidade. Tal inércia deve-se, por um lado, à dificuldade de configurar critérios 

de intervenção que conjuguem as teorias da conservação do patrimônio histórico, 

com as exigências de habitabilidade, e, ainda, com o custo suportável pelas famílias, 

e, por outro lado, à não priorização pelo Governo do Estado em solucionar a “7ª 

etapa”, sob o pretexto, sucessivamente adiado, de estar a preparar um novo 

programa – o Plano de Reabilitação Participativo para o Centro Antigo de Salvador83 

                                                           
83 Na apresentação do “Centro Antigo de Salvador: Plano de Reabilitação Participativo”, em 2010, 
expressa-se: “A nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade. Os nossos territórios basilares, 
formadores das nossas histórias, memórias e identidades. Territórios e memórias cada vez mais 
transformados por um incessante crescimento urbano, por uma lógica de desenvolvimento econômico 
carente de valores humanos elementares, e por acessos a redes informacionais que nos conectam 
ao mundo, e que nos revelam nossas similaridades e diferenças. Como toda cidade contemporânea, 
assim é nossa Salvador, a cidade mãe do Brasil. Cidade de profundas diferenças sociais, reveladas 
cotidianamente em cada rosto, em cada forma de viver e sentir seus espaços. Cidade que cada vez 
se espraia sobre outras, rasgando fronteiras, derrubando, construindo, tentando conservar, tentando 
destruir. Lugares, paisagens, memórias. Cidade que se revela na sua diversidade, a cada geração, 
nas suas festas, na sua arte, na sua comida, nas suas culturas. Cidade carregada de história e 
simbolismos, cujos planos urbanos teimam em ignorar. Somente uma nova lógica, pautada num 
desenvolvimento baseado na cultura, poderá gradativamente inaugurar um processo, abrindo novas 
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–, anunciado em 2010, do qual não resultou ainda qualquer intervenção, ou 

alteração, significativa nas práticas de gestão urbana e patrimonial do poder público 

instalado. 

                                                                                                                                                                                     
possibilidades de aproveitamento do potencial que Salvador já possui. Acreditamos nisso, como 
acreditamos que não basta a ação dos poderes públicos, ou a ação isolada de investimentos 
privados, para dar conta do imenso desafio de dar novo significado e direcionamento à reabilitação do 
Centro Antigo. Aprendemos, também, com as experiências de outras partes do mundo, que 
igualmente, embora por razões diversas, enfrentam a questão da dinamização de seus centros 
históricos para além da montagem de cenários multicoloridos, monofacetados e maquiados para uso 
externo. O resultado desse processo coletivo de dois anos é apresentado agora, registrado sob a 
forma do Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador . [...] As diretrizes do Plano 
foram pautadas em uma política de informação aberta e transparente, no fortalecimento das parcerias 
institucionais, na ampliação da área de abrangência do Centro Histórico para o Centro Antigo, na 
estratégia de adotar características de um Plano-ação e na construção de proposições factíveis para 
este território. Tais proposições têm como metas: o resgate da função habitacional, o fomento das 
atividades econômicas e atração de novas, o incremento do turismo cultural, a dinamização do bairro 
do Comércio e do Porto, a requalificação dos tecidos urbanos, dos espaços e dos equipamentos 
culturais, além de atrair a população de Salvador para frequentar um espaço cultural, onde 
concentrasse a memória da cidade e apresentasse formas de discutir o futuro. [...] Princípios: I. 
Promover a sustentabilidade em todas as dimensões, proposições e ações; II. Assegurar, em todas 
as ações, a integração do Centro Antigo com a Cidade; III. Promover o adequado aproveitamento dos 
espaços urbanos, assegurando o repovoamento da área central e promovendo habitação para todos; 
IV. Priorizar o interesse coletivo sobre o individual; V. Valorizar o patrimônio cultural, a paisagem e o 
ambiente urbano; VI. Garantir princípios éticos em todas as ações na busca do bem-estar comum. [...] 
Diretrizes Gerais: I. Respeitar, em todas as ações, o valor simbólico, histórico, paisagístico e cultural 
da área; II. Promover a educação patrimonial e valorizar o CAS enquanto lugar de memória; III. 
Promover a aplicação dos instrumentos jurídicos, urbanísticos e tributários, para garantir a 
apropriação social da valorização do solo urbano; IV. Estabelecer um processo participativo, como 
mecanismo de controle social e disponibilizar informações para a sociedade de forma dinâmica, clara 
e transparente; V. Promover a integração das ações do setor público, da iniciativa privada e da 
sociedade civil organizada para viabilizar os investimentos necessários; VI. Promover a inclusão 
social da população de baixa renda que reside ou trabalha na região, fortalecendo seus vínculos com 
o CAS; VII. Promover ações de melhoria das condições de saúde e educação da população local, em 
especial dos grupos vulneráveis, e estimular a formação de redes sociais de partilha de 
conhecimentos e assistência aos moradores e usuários da área; VIII. Contribuir para a redução do 
déficit habitacional, por meio da ocupação dos imóveis fechados, em ruínas e lotes vazios, e 
incentivar a atração de novos contingentes populacionais de diversos segmentos sociais; IX. Dotar os 
espaços públicos de infraestrutura urbana adequada e promover condições de 
mobilidade/acessibilidade e conforto ambiental; X. Incentivar atividades promotoras de dinamismo 
econômico, especialmente as vinculadas à economia da cultura, com responsabilidade 
socioambiental; XII. Melhorar a competitividade econômica do CAS, através do fomento aos Arranjos 
Produtivos Locais e às micro e pequenas empresas de comércio e serviços; XIII. Reconhecer o CAS 
como elemento de atração para o turismo, importante eixo de desenvolvimento econômico de 
Salvador. [...] Trata-se de um Plano de caráter intersetorial e participativo, tanto no que se refere à 
sua concepção quanto à sua implantação, tendo como pressupostos: a ampliação da área de 
intervenção para além dos limites definidos pela área de tombamento federal (IPHAN e UNESCO); o 
estabelecimento de mecanismos de consulta e avaliação de propostas por meio de sucessivas 
oficinas de trabalho, utilizando-se das Câmaras Temáticas; a atualização e consolidação de 
informações relativas aos estudos, projetos e legislação incidentes sobre a área.” (BAHIA, 2010) 
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Fig.48 – Salvador: distribuição dos imóveis e lotes vazios ou arruinados (Fonte: ERCAS, 2012) 
 
 

Apesar da persistência de um cenário urbano que tarda a reverter-se, e até se 

agrava com o arruinamento continuado de edifícios que não foram recuperados, 

nem enquadrados em algum dos planos, o centro histórico sobrevive entre a agonia 

da perda efetiva de bens e moradores, e o ambiente festivo, continuamente 

alimentado por “eventos culturais” inseridos em redes de promoção turística ligados 

às atividades econômicas de relevante implantação regional. 

Ainda que se identifique certa artificialidade naquela dinamização cultural e 

econômica do centro histórico, expressa nas contradições e desequilíbrios e 

desigualdades socioespaciais – a cidade requalificada, a cidade abandonada e a 

cidade arruinada –, paradoxalmente tem potenciado mecanismos formais e informais 

de inclusão de práticas e expressões sociais, com grande relevância, por exemplo, 

da cultura afrodescendente, recorrentemente excluída dos processos de produção 

urbana, gerando imaginários, representações coletivas e simbólicas que se 

disseminam com uma realidade étnica e culturalmente diversificada, gerando certa 

“especificidade” que se torna decisiva na competição do “turismo cultural” entre 

cidades, tanto em nível regional, como nacional e internacional. O centro histórico de 

Salvador, de fato, é um dos mais frequentados destinos turísticos das Américas, a 

cidade mais visitada do Brasil, com um fluxo de 11 milhões de visitantes no ano de 

2011. 

No entanto, trata-se de um fenômeno aparentemente externo à cidade: tanto 

o centro histórico não participa da cidade real – da cidade dos serviços, do comércio 

cotidiano, da educação –, como aquela concentração de visitantes e de dinâmicas 
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culturais ocorre em setores circunscritos, e sempre os mesmos – o Pelourinho e sua 

envolvente emblemática –, gerando a sensação de que, entre ciclos, quase diários, 

de saturação e esvaziamento, não fazerem parte daquele lugar, pois todos aqueles 

sujeitos sociais não deixam marca transformadora no espaço, não participam nem 

produzem cidade, nem os rendimentos do consumo qualificam os processos 

urbanos, considerando a continuada degradação do centro histórico não turístico. 

Assim, aquela inquietante similitude de imagens e sensações que marcam os 

primeiros percursos no centro histórico de Salvador e a revisitação ao do Porto, 

desvanece-se na análise e na desconstrução dos discursos. Ainda que as políticas 

de patrimônio experimentadas nas duas cidades, até os anos de 1970, 

correspondam a concepções próximas – que não é indiferente aos regimes políticos 

que dirigiam os respectivos países –, ao mesmo tempo em que se vinculavam a 

conceitos e práticas de “conservação” que tendiam à leitura fragmentada e pontual 

do acervo dos exemplares notáveis da produção arquitetônica e artística, registram-

se, a partir daquele período, percursos diferenciados na abordagem aos núcleos 

antigos. 

Em Salvador, a descontextualização da cidade antiga, no cenário de 

urbanização e modernização que imperava na capital do Estado da Bahia, 

paralisando-a no tempo e desmontando os processos e vivências urbanas, em favor 

da sua “retradicionalização” fundada no “capital cultural” expresso na 

monumentalidade de seus edifícios, então transformado em produto turístico, gerou 

uma estrutura monofuncional sobre uma composição morfológica e tipológica 

formada na diversidade de funções e usos sociais. No dilema, e na tentação, de 

transformar ou preservar aquela imagem, que se mantém, todavia, como 

representação simbólica e afetiva da cidade, a opção, ou a obrigação, de conservar 

provocou disseminados pontos de conflito e inadequação, considerando que um 

tecido urbano majoritariamente constituído por edifícios de uso residencial não tinha 

capacidade para acolher de forma generalizada a atividade comercial, a que se 

juntou, posteriormente, a cultural. 

No Porto, por contraste, o “produto turístico” é tardio e, quando descoberto, o 

centro histórico encontrava-se ainda povoado e sua densa ocupação por grupos 

populares constituía um problema para a cidade que se queria moderna e arejada. 

Portanto, no limiar dos anos de 1970, o grupo que constituía o embrião do CRUARB 
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propunha-se “reintegrar” a cidade antiga, adequando-a a usos diversos e conferindo-

lhe condições para “habitar” e para a fruição dos visitantes. 

Contudo, o que irá marcar, entendemos que de modo definitivo, a distinta 

abordagem aos centros históricos das duas cidades são as experiências ensaiadas 

no Porto após a Revolução dos Cravos. Ainda que por um breve período, as 

operações do SAAL na produção da moradia social, colocando a questão 

habitacional no debate da cidade e da sociedade, e a atuação do CRUARB no 

centro histórico, até ao ano de 2003, não apenas são indeléveis nos processos 

gerados, como não são negligenciáveis tanto as mudanças nos modos de olhar e 

intervir na cidade, como a compreensão e apropriação do processo histórico de 

produção da cidade, nomeadamente da cidade antiga. 

Poderíamos, até, por abstração, assemelhar algumas práticas 

experimentadas na “7ª etapa” do Programa de Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador com aqueles momentos de 1974 a 1980 no Porto, considerando a 

expectativa criada em torno da possibilidade de viabilizar práticas de cidadania na 

produção socioespacial da cidade, bem como de configurar modelos de preservação 

do patrimônio atualizando a sua capacidade de uso. Todavia, em Salvador, mesmo 

considerando que se projetava uma nova aproximação à relação do patrimônio com 

a questão urbana capaz de gerar experiências que se reproduziriam no território, 

tratava-se de um processo circunscrito e não apropriado pelos agentes políticos, 

econômicos e sociais, passível de influenciar decisivamente práticas instaladas, ao 

ponto de algumas manifestações críticas considerarem que aquela etapa não difere, 

enquanto estratégia de intervenção urbana, das anteriores – manutenção de práticas 

de “gentrificação”, continuidade da estratégia de intervenções nos monumentos, 

ausência de política de habitação, e acordos com a sociedade que tardam em se 

concretizar. No entanto, entendemos existirem indícios dos impactos dos debates, 

das metodologias aplicadas, dos mecanismos de mediação e participação social, 

que se vêm refletidos na formalidade dos discursos e dos planos que 

periodicamente se anunciam.  

Mas, no contorno das narrativas e das imagens que, por vezes, nos turvam o 

olhar, o que observamos é o prosseguimento de um percurso esperável, e sem 

alternativas claras de reversão, para desmontagem do centro histórico de Salvador, 

considerando, por um lado, a continuada ausência de integração de programas e 
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políticas – urbanas, habitacionais, econômicas, culturais e de patrimônio –, sendo 

que, considerando-as isoladamente, sofrem de coerência estratégica, carecendo de 

um cenário ou de uma expectativa legível e amplamente apropriada; por outro lado, 

a política de patrimônio não consegue superar o campo da história-memória, lidando 

de forma contraditória com a noção de identidade e apropriação, ao condicionar os 

processos de produção social do espaço e não agregando a noção de cidade às 

práticas e ao cotidiano do centro histórico. 

Apesar de ter passado por impasse semelhante, motivado, também, por 

tentativa de isolamento do centro histórico, atribuindo-lhes novas vocações, a cidade 

do Porto reaproxima-se do seu centro, ainda que o programa Porto Vivo, na sua fase 

inicial de intervenções, tenha adquirido uma feição de negócio imobiliário pouco 

esclarecido, mas que, nos últimos dois anos, com a tentativa de integração de 

programas e políticas – econômicas, fomento do conhecimento e tecnologias, 

turísticas e culturais e habitacionais – tende a estabilizar e enraizar-se no território, 

restabelecendo-se relações amplas com seus agentes e produtores, formando 

sistemas alternativos e complementares que salvaguardem a permanência e o uso 

cotidiano do centro histórico, ora instigando à retomada de práticas e atividades 

“tradicionais”, ora fomentando a gestação de outras rotinas em função dos 

mecanismos de sociabilidade na relação entre antigos e novos utilizadores e 

moradores. 

 

4.2 Da reabilitação, do habitar, do habitat 

 

A análise e reflexão que até aqui desenvolvemos permite-nos aproximar de 

alguns esclarecimentos sobre as realidades que se apresentam ao olhar sobre os 

centros históricos das cidades de Salvador e do Porto, nos quais se revelam 

contradições e perplexidades: entre o que se diz sobre o que existe e aquilo que 

acontece naqueles territórios; o que se formula em discursos sobre o que fazer 

naquilo que existe e o que efetivamente acontece na intervenção sobre aquelas 

realidades. 

A discrepância entre as narrativas das políticas, dos programas e dos projetos 

e o cotidiano experienciado pelos sujeitos, os espaços e as práticas sobre os quais 
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aquelas incidem gera, recorrentemente, a sensação de que se trata de retórica 

desajustada a um contexto no qual indivíduos, grupos sociais e instituições 

desenvolvem suas ações, rotinas, hábitos e vivenciam sua existência concreta, bem 

como aquela que se projeta a partir da sua compreensão do real, nos desejos 

formulados no campo das representações coletivas, também  informadas por outras 

narrativas formuladas no “lugar”. 

Com dificuldade, poderemos encontrar algum morador, ocupante ou utilizador 

daqueles centros históricos, convivendo em um edifício, com infiltrações, mofado, 

com janelas empenadas e vidros quebrados, rebocos deteriorados, pinturas 

descascadas e manchadas, ou confrontando-se, nos seus percursos diários pelas 

ruas, com conjuntos de imóveis arruinados, calçadas degradadas e sujas, que 

reconheça “valor” – para além daquele que se configura na sua relação de uso, de 

propriedade, de pertencimento –, que “aquilo” constitui a “herança cultural” de seus 

antepassados e que importa preservar “tal como está” – mesmo que isso signifique 

no discurso mais esclarecido, “tal como foi no passado”. Ao mesmo tempo, aqueles 

sujeitos conseguem reconhecer, nos imóveis recuperados e nos monumentos 

restaurados, um valor do passado que é invocado nas representações, os saberes e 

o engenho de seus antepassados, fazendo-os acreditar – por que não? – na sua 

capacidade realizadora e, portanto, aquelas são as obras que importa ajudar a 

preservar. 

Entretanto, os mesmos sujeitos veem ali algumas impossibilidades: aqueles 

sobrados e casarões, dizem, não são para eles, além disso, viram seus vizinhos 

serem removidos de suas antigas moradias, pois alegavam que aquelas casas já 

não tinham condições para serem habitadas – embora sempre tivessem morado 

nelas naquele estado – e, depois de recuperadas, não lhes foram destinadas; 

apesar de, em algum momento, terem escutado que viriam conversar com eles, tudo 

apareceu pronto à sua volta, sem que tivessem participado, mas a sua casa arruína-

se a cada dia sem que se vislumbre alguma alternativa – se sai, se fica –, não 

conseguindo, ainda, discernir se, na verdade, aquele edifício onde reside é 

patrimônio. 

Entre as construções daquelas realidades que expressam o abandono, o 

vazio de moradores, outras, as estatísticas – paradoxalmente silenciosas no 

caminhar pelos centros históricos – mostram-nos o repovoamento com novos 
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residentes, dos quais não se identificam os indícios de sua permanência, hábitos e 

cotidianos. Tal como não se registrou a sua participação na “renovação” anunciada, 

surgindo naqueles espaços, aparentemente, como consumidores dos produtos 

imobiliários – unidades residenciais, lojas, escritórios e outros –, não sendo visíveis 

os mecanismos de sociabilidade em que estão envolvidos ou que estão a ser 

formados, nem sua relação cotidiana com aquele espaço urbano concreto.84 

Daí a persistência de sensação de vazio, ou de estranheza não explicada, 

entre a realidade que se transforma e outra que, na aparência do olhar sobre os 

comportamentos rotineiros, parece estagnada, ou sem mudanças evidentes. 

Abrem-se, então, indagações sobre as práticas patrimoniais estabelecidas 

pelo poder público naqueles centros históricos quanto à efetiva concretização da 

preservação dos bens culturais protegidos, da salvaguarda dos valores históricos, 

artísticos, paisagísticos neles reconhecidos, e da defesa e fomento da cultura, como 

elemento político aglutinador dos processos. Ou seja, mesmo considerando a 

política da “conservação” restrita à gestão dos bens patrimoniais protegidos, 

cumpre-se o “patrimônio” na exclusiva preservação material dos objetos? Cumpre-se 

o desafio das “culturas locais” – na alternativa e resistência às “culturas globais” –, 

reivindicadas como componente estratégica daquele “patrimônio”, na preservação 

das vivências ali instaladas, associadas aos sujeitos ali fixados, ou apenas na 

criação de “condições” que assegurem o uso daqueles bens? 

Entretanto, aquelas indagações são permeadas por leituras, interpretações, 

práticas e interesses – individuais, coletivos e corporativos – que ora são 

respondidas de forma enfática, quase doutrinária, ora são colocadas no campo das 

ideias ou dos discursos que não encontram campo de concretização com efeitos 

consequentes. 

Por um lado, a atuação dos órgãos de patrimônio – nacional e estadual – no 

centro histórico de Salvador, responsáveis pelo desenho da política de identificação, 

                                                           
84 Em pesquisa sobre a ocupação do centro histórico de Salvador, comparando as situações nos 
anos de 2000 e 2010, Sílvio Zancheti e Jordelam Gabriel registram: no ano de 2010, encontravam-se 
vazios 13,3% dos pavimentos térreos e 25,2 % dos pavimentos superiores; entre os imóveis 
ocupados, no pavimento térreo, registrava-se 47,4% de uso residencial, contra 23,7% de comércio, 
24,4% de serviços; nos pisos superiores dos imóveis ocupados, registrava-se 58,2% de uso 
residencial contra 10,2% de uso comercial e 25,5% de serviços. 
Comparando com situação anterior registram: o uso residencial dos imóveis ocupados era, em 2000, 
de 12,9% e em 2010 de 47,7%; o uso comercial era, em 2000, de 30,6% e em 2010 de 23,7%; os 
serviços ocupavam em 2000 30,3% dos imóveis, e em 2010 24,4%. (ZANCHETI e GABRIEL, 2011) 
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reconhecimento, proteção e preservação dos bens culturais – considerando a 

acepção mais abrangente de “patrimônio histórico” –, apesar dos conceitos e olhares 

abrangentes sobre o papel do patrimônio no desenvolvimento local e na qualificação 

dos processos de produção da cidade, que compõem seu discurso, sustentam, até 

hoje, estratégias de intervenção pontuais, muitas vezes imóvel a imóvel, e a 

salvaguarda de práticas, expressões e manifestações tradicionais compreendidas na 

sua presença isolada no território, bem como de seus praticantes ou produtores – 

ofício das baianas de acarajé, ofício dos mestres de capoeira, roda de capoeira, 

festa do Bom Jesus do Bonfim, samba de roda. Se é relevante o processo de 

intervenção desenvolvido com a participação do programa Monumenta na “7ª Etapa” 

do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, colocando a 

preservação patrimonial como componente de qualificação urbana e dos 

mecanismos de produção da cidade, trazendo para a metodologia de atuação a 

noção de “plano de ação” como estratégia de articulação e pactuação de iniciativas 

e atividades desenvolvidas pelos diversos agentes públicos em um mesmo território, 

verifica-se que, após a extinção do programa, as “partes” do processo, para além de 

não terem conseguido reproduzir os mecanismos e as práticas de gestão, recuaram 

para seus redutos de competências institucionais, atuando isoladamente, 

desfazendo as mediações que deram efetividade aos conceitos e critérios da 

“conservação” e que, mesmo pontualmente, davam sentido e consequência à ideia 

dos “territórios da cultura”. Nesse sentido, a “conservação” patrimonial, anunciando-

se vinculada a um fim último – a cultura –, estabelece com esta uma relação vaga e 

imprecisa, por vezes contraditória, pressupondo um “uso”, sem efetivar a sua 

construção social, e uma “apropriação”, sem negociar com os sujeitos sociais. 

Por outro lado, as práticas de preservação patrimonial patrocinadas pelos 

órgãos “não oficiais” do patrimônio, mas com a mesma responsabilidade 

constitucionalmente estabelecida – serviços estaduais e municipais da gestão 

urbana e fomento cultural – possuem, frequentemente, um caráter instrumental para 

a implementação de estratégias de gestão urbana ou promoção de imagem da 

cidade que resultam em discursos fragmentados, com leituras parciais e 

tendenciosas da realidade e em proposições, não raramente, vinculadas à 

sustentação de interesses circunstanciais – políticos, econômicos e de dominação. 
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À parte das divergências conceituais e metodológicas que opõem, 

frequentemente, os órgãos do patrimônio às entidades de gestão urbana – para uns, 

o dever de preservar a autenticidade dos testemunhos das produções sociais 

passadas; para outros, a necessidade de adequar o patrimônio às práticas sociais 

do presente –, existe nas duas abordagens e posicionamentos institucionais algum 

afastamento que tende a sobrepor-se aos discursos, entre sua prática política e a 

realidade sobre a qual atuam, dela fazendo parte sujeitos que, sendo abstrata e 

genericamente citados, como se fossem homogêneos e reduzíveis a um “tipo”, não 

veem reconhecida e refletida a sua voz. 

Não é inédito, nas manifestações daquelas entidades públicas e no “senso 

comum” formado pelos grupos sociais hegemônicos, que existem, por parte dos 

moradores do centro histórico de Salvador, dificuldades na apropriação dos valores 

culturais e patrimoniais, quando não os acusam diretamente de falta de “cuidado” e 

de “respeito”, de “dilapidação” e de “destruição”, no relacionamento com os bens 

protegidos. 

Importa, entretanto, observar, na voz dos sujeitos, a resignificação de sua 

“condição”, com base na sua leitura sobre o olhar dos outros. 

Aqui na frente é a Avenida Esperança, esse fundo aqui, que não tem 
nada a ver com a Av. Esperança, chama-se Rocinha, a Rocinha há 
muito tempo que viveu desabitada, como até hoje, como vocês 
podem ver, os esgotos estão a céu aberto como sempre. Vocês vão 
ver a dificuldade que nós temos para passar aqui, isso daqui é a 
nossa rotina todo o dia, nós vivemos no equilíbrio, não equilíbrio 
emocional, mas no equilíbrio em cima das pranchas de lama que têm 
aqui, somos surfistas de esgoto, e isso daqui é Pelourinho, se você 
trouxer uma pessoa aqui, um turista, ele vai ficar aterrorizado, que 
ele não acredita que ele está no Pelourinho. Nós somos os excluídos 
do Pelourinho, chegaram aí e fizeram, mexeram na frente dos 
prédios, fizeram essas fachadas bonitas aí, isso aqui são os fundos 
da rua Alfredo de Brito, é uma rua central do Pelourinho, ali o Hotel 
Pelourinho e aqui a antiga Faculdade de Medicina. As pessoas estão 
nos tratando como animais, principalmente os poderes públicos, que 
a gente já falamos com Codesal, falamos com a a saúde pública, 
falamos com diversos órgãos, inclusive com o IPAC, o IPAC que está 
despovoando tudo aqui, já tirou as pessoas todas lá da frente, e não 
tão querendo mais moradores aqui, não estão querendo dar a 
relocação, porque nós não queremos dinheiro, nós estamos vendo o 
espelho das outras pessoas que receberam na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª etapa 
que estão morando no bairro da Baixa do Sapateiro. 
[...] as crianças não são mais crianças, perderam sua infância, né? 
Hoje são pequenos homens, pequenos corpos com pensamentos de 
homens, roubando pra se manter vivo, fumando pra esquecer onde 
vive: no meio dos ratos, dos esgotos, das baratas porque pra viver do 



344 
 

jeito que está vivendo eles pensa que a última alternativa é se 
drogar, claro que a condição da casa vai ser um passo, um pequeno 
passo, mas o maior de todos os passos é voltar a revitalizar a 
valorização do ser humano ali na Saldanha da Gama, no 18, 
principalmente porque os meios de comunicação jogam bombas de 
pensamentos negativas sobre aquela área; eles se esquecem que ali 
moram pessoas que trabalham, moram pessoas que são pais de 
família, que moram crianças, que moram velhos, mas pra mídia 
sempre joga que ali só moram marginais, como um todo. As pessoas 
que estão por trás dessas indenizações irrisórias eles se aproveitam 
disso, que as pessoas não têm um conforto, não têm uma 
possibilidade de comer uma coisa boa, então eles estão se 
aproveitando disso, apresentando dinheiro às pessoas de mente 
fraca, aceitam, mas não são todos e quando essas pessoas aceitam 
que caem na realidade, já tá tarde demais. Ah eu queria ter uma 
casa ao invés de ter comido aquele dinheiro, tá entendendo? As 
pessoas não estão acostumadas a ter dinheiro mesmo, são pessoas 
que são autônomas, mas são nem assalariadas, vive do que tece, é 
igual uma aranha, se tecer hoje, come hoje, se não tecer, vai ficar 
com fome. Medite entre vocês mesmo, uma pessoa que ver mil real, 
vai ter mil sonho, vai ter sonho de comprar televisão, vai ter sonho de 
comprar um som bom, quem é músico vai ter sonho de comprar um 
bom instrumento, de comprara um bom aparelho de som, mas pra 
botar aonde, debaixo do viaduto? E a gente luta para que as pessoas 
caiam na real, não aceite isso aceite sim a moradia, que é direito de 
moradia que a gente quer, a agente não quer dinheiro, porque 
dinheiro a gente pode trabalhar e ter, dinheiro a gente nasceu pra 
trabalhar ter e gastar, jogar fora, dar, queimar, fazer o que quiser, 
mas a casa não, a casa a gente quer só para morar. 
[...] No Pelourinho já morreu um bocado, recebeu a indenização ou 
não recebeu, ficou pela rua mesmo e se acabou na rua. Se eles 
fizessem a reforma do prédio e desse pra gente morar seria uma boa 
né? Ótimo. Mas o homem não quer ninguém lá no Pelourinho, o 
homem quer botar loja, eu acho errado né que eles deviam dar vez 
aos moradores que são fundadores do Pelourinho, não é isso, mas o 
que é que nós vamos fazer, nós não vamos mandar nos grandes, 
nós somos pequenos temos que ficar em baixo dos grandes né? Não 
podemos fazer nada, se reformasse aqui e desse pelo menos uma 
casa, porque o certo mesmo era dar uma casa à gente né?, a gente 
humilde que não tem condições mesmo de pagar a casa, quem não 
tem trabalho, não tem nada, eles poderiam dar uma casa pra gente, 
mas eles não vão fazer isso não [...] eles vão querer o prédio e o que 
é que a gente vai fazer, desocupar... 
[...] É bom de morar aqui. Ninguém passa fome porque tem sempre 
algo para a gente fazer. No bairro a gente vai morrer de fome. Eu 
tenho minha guia aqui na porta e lavo roupa. A proposta da 
CONDER é uma esmola. Eles acham que somos mendigos para 
receber e abandonar o imóvel e sair para dar para o governo. Acham 
que somos leigos entregue às traças e baratas. Não existe a lei, não 
existe as autoridades, o Ministério Público para tomar a frente de 
tudo isso. A gente tem de resistir até ao fim. Ninguém aceitar esse 
auxílio, porque isso na realidade é um meio de enganar, para todos 
saírem e eles ocuparem os imóveis que sabem que não são deles. O 
que eles querem é isso aí. Então eu digo a todo o mundo que resista 
até ao fim, que não saiam, que todos permaneçam nos seus imóveis. 
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[vozes do Sr. José João, Sr. Lula, Sra. Paula e da Sra. Noêmia em 
“No Pelô Mora Gente, 2004”] (apud BARRETO, 2008:144-145,158) 
 
 

Como também é relevante considerar a leitura daqueles que, em algum 

momento do processo – a desapropriação do “prédio dos alfaiates” na Rua de 

Misericórdia –, constroem sua versão dos mesmos fatos. 

Figuras humanas cheias de vida com Claudinor Pinto da cruz (Kadu), 
Pedro da Silva, Dionísio de Souza, Wilson dos Santos, Osvaldo de 
Souza, Rivaldo Nunes, Hidelbrando Pereira (Trim), Gilberto 
Rolemberg, Aurélio Policarpo, Carlos da Rocha, Valdemar Oliveira, 
Fernando Sant’Anna, Maria Lúcia de Abreu, e outras mais. São todos 
profissionais, gente trabalhadora, em sua maioria alfaiates, ofício 
antigo e de um valor inestimável, mas atualmente abalado pelo efeito 
da industrialização, sempre crescente, do ramos de confecções. 
Vivendo há mais de três décadas naquele lugar, no centro do poder, 
são incontáveis os paletós, os coletes, as calças, os vestidos e até 
sobretudos que foram manufaturados com precisão [...] O sorriso 
maroto de Kadu, seus manequins na varanda. A fala mansa do sábio 
Wilson. A presteza de Trim. A consciência de Pedro. A precisão de 
Dionísio. Cada um que habita e dá vida ao casarão amarelo forma o 
grande e verdadeiro patrimônio humano da humanidade de se revela 
por trás das paredes rachadas do velho prédio. (ROCHA in A TARDE 
apud BARRETO, 2008:149) 
Com efeito, o imóvel e seus históricos alfaiates estão entregues à 
própria sorte. Instalações elétricas envelhecidas, rachaduras nas 
paredes, tábuas soltas, falta de água – eis alguns dos problemas do 
espaço onde vivem cerca de 44 pessoas, dentre elas, muitas 
crianças e idosos. Suas estruturas encontram-se em perigo de 
desabamento e incêndio a qualquer momento, conforme parecer 
técnico [...] Por outro lado, os habitantes, que ali estão em sua 
maioria há quase quatro décadas, por serem pessoas de baixo poder 
aquisitivo, não têm a mínima condição de promover a necessária e 
premente reforma do bem tombado. [...] sobre este processo, trata-se 
de uma tentativa de verdadeira descaracterização e destruição da 
memória viva do imóvel e de total desrespeito ao princípio maior e 
norteador de qualquer direito, em especial – a vida humana, a 
garantia de sua dignidade e pleno desenvolvimento. (Ministério 
Público do Estado da Bahia, 2001 apud BARRETO, 2008:152) 

 

O olhar formulado a partir da experiência concreta dos moradores sobre as 

intervenções no centro histórico, dos quais não decorre a “solução” ou a satisfação 

de suas necessidades, bem como a leitura construída na mediação, pela “opinião 

pública” da mídia e a interpretação dos agentes da lei, recebe, ainda, sob a forma 

ora de “consenso”, ora de “contestação”, o entendimento do Governo do Estado da 

Bahia sobre aquela mesma realidade. 
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Não deve ser deixado de lado o elemento humano que ali vive e 
trabalha [...] a importância do centro da cidade na vida do residente 
do Pelourinho mostra para ele ser importante continuar vivendo 
nessa área [...] verifica-se sobretudo que o Pelourinho é um espaço 
onde as classes pobres adquirem representatividade, através de sua 
cultura, essencialmente negra. (CONDER, 2000 apud BARRETO, 
2008:155) 
De um modo geral, os resultados dos planos e projetos não foram os 
esperados, quando a dimensão urbana não foi adequadamente 
considerada e a questão cultural enfocada principalmente no turismo. 
Como consequência, a partir de 1991 o Governo do Estado, através 
de seus órgãos, principalmente o IPAC e a CONDER, assumiu a 
realização de um conjunto de obras e serviços no Centro Histórico de 
Salvador, ampliando as intervenções [...] A gestão da área pelo 
Estado dirigiu as ações para fins previamente definidos, e, como não 
houve fixação da população no local, este fato interferiu tanto do 
ponto de vista físico como social, transformando o perfil urbanístico, 
sócio econômico e ambiental da área. (CONDER, 2000 apud 
BARRETO, 2008:156) 
[...] e não queiram os réus sustentar que os atuais proprietários e 
moradores não têm condições de manter e preservar seus imóveis. 
Ora, quantos imóveis localizados no Centro Histórico são e foram 
ocupados por repartições públicas, que os deterioram ou os 
deterioram? [...] Remover os proprietários e moradores do Centro 
Histórico de Salvador com este argumento é aberrante. (Ministério 
Público do Estado da Bahia, 2002 apud BARRETO, 2008:158-159) 
É de ver-se, pois, que para o Parquet enquadra no seu conceito de 
formador do patrimônio artístico e cultural toda a população da &ª 
etapa, embora não demonstre no vestibular qual a contribuição 
cultural e artística que estudante, biscateiro, empregado doméstico, 
comerciário, ambulante, encanador, marceneiro, vigilante dão para 
formação de uma identidade cultural. (Contestação da CONDER ao 
Ministério Público, 2003 apud BARRETO, 2008:159) 
Existem na área – 7º etapa – expressões típicas urbanas específicas 
que merecessem o reconhecimento como cultura e, portanto, 
significassem manifestação da dimensão humana do grupo social ali 
habitante? Com a devida vênia, não se consegue visualizá-la. Qual a 
diferença do modo de vida dos habitantes de tão degradada área 
com outros de áreas igualmente pobres? A vida em cortiços, 
localizados em imóveis de precária situação, o trabalho informal, a 
música, a dança, a capoeira ali produzidas se diferem daquelas 
existentes na Liberdade, Água de meninos, outros bairros pobres 
periféricos de Salvador? [...] O que sobra mais uma vez, com devido 
respeito, é uma “cultura”, em verdade, um modo de viver produzido 
pelas condições de pobreza, de dominação sócio-econômica, de 
exclusão [...] Os moradores não se vestem de forma típica, de 
baianas ou pais de santo. Vestem-se com roupas que conseguem, a 
maior parte de “andrajos”. Tampouco criaram dialeto, mas falam 
simplesmente errado, arremedo de uma língua que desconhecem. 
[...] Recusa-se o Estado das Bahia a reconhecer no “modus vivendi” 
dos moradores da 7ª etapa do Centro Histórico de Salvador cultura 
popular típica. Existe tão somente um estilo de vida determinado 
pobreza, indigno de ser considerado como expressão da dignidade 
da pessoa humana. Ressalte-se que a pesquisa sócio-econômica 
apenas denota pobreza e marginalidade, esta a verdadeira exclusão 
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social. Não há na hipótese cultura popular a ser protegida. [...] 
Confrontando-se o direito social à cultura e os supostos direitos 
individuais homogêneos dos atuais moradores de permanecerem 
habitando o local, cuja caracterização sócio-econômica demonstra a 
incapacidade da quase totalidade deles em contribuir para a 
preservação da área, a implicar na deterioração do patrimônio 
cultural, como hoje se observa, resta muito claro que o direito social 
se sobrepõe a ditos direitos individuais homogêneos. A preservação 
do Centro Histórico é mais importante do que o direito deles de ali 
estarem. (Contestação da Procuradoria Geral do Estado ao 
Ministério Público, 2003 apud BARRETO, 2008:159-160) 

 

Aquelas versões da realidade da cidade antiga e da cultura a ela associada 

não são indiferentes ao projeto, e à utopia, que cada um dos sujeitos sociais ali 

representados tem para o mesmo lugar. Os processos e acontecimentos que 

envolveram a “7ª etapa” permitiram não apenas a apresentação de pontos de vista, 

mas a desconstrução dos discursos que, frequentemente, encontram-se envoltos de 

imagens e pré-noções formatadas em alguma retórica política que oculta os 

interesses envolvidos, e que se reproduz como modelo genérico, o das “culturas 

locais”, mas que serve de pretexto para diversos, e contraditórios, propósitos da 

política urbana. 

Não apenas se mostrou distinto o entendimento sobre o que significa o 

patrimônio, como se apresenta difusa a noção de “bem comum” materializada na 

“preservação” do centro histórico. Ainda que exista, na discussão dos pontos de 

vista, conflito jurídico sobre o exercício dos direitos – o direito de propriedade, do 

direito de cidadania, e, sobretudo, os direitos humanos –, trata-se, entendemos, da 

reivindicação do “direito à cidade”, colocada nos termos mais sintéticos por Lefebvre 

– a realização da “obra”, o “fazer”, a construção do cotidiano, as práticas 

socioespaciais determinadas pelos cidadãos –, contra procedimentos de gestão dos 

processos urbanos que se configuram a partir de determinismos conceituais do 

planejamento urbano – aqueles decorrentes dos modelos de competição entre 

cidades e orientados à “visão estratégica” da gestão empresarial –, ou como 

contestação à política de “conservação” do patrimônio histórico que tende a abstrair-

se do território social e político onde se localizam seus “objetos”. 

Entretanto, o campo de discussão que animou a gestão urbana de Salvador 

acerca da viabilidade da preservação do centro histórico como unidade espacial – 

presumindo-se, em diversos momentos, a sua profunda transformação funcional e 
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espacial – passa a ser ocupado pela questão da “identidade cultural”, como uma 

nova possibilidade de sustentabilidade econômica. Sendo, agora, indiscutível a 

preservação do patrimônio, há que atribuir-lhe uma dimensão cultural adequada à 

sua monumentalidade e, para tanto, bastaria potencializar valores, expressões, 

manifestações, símbolos, para formar uma “identidade” significante e lançá-la na 

rede de negócios como um produto diferenciado, competitivo no mercado e passível 

de atrair consumidores e outros “produtores” de cultura que se identifiquem e 

assegurem a sua sustentabilidade.85 

Entretanto, aquele modelo de gestão dos centros históricos, atento ao valor 

econômico do “produto”, não considera seus produtores na mesma equação de 

sustentabilidade – aliás, circunstância comum à produção capitalista da cidade. 

Nessa perspectiva, a noção de memória e de identidade, quanto muito, possui 

apenas vinculação à narrativa histórica, e a manutenção dos “detentores” – dos 

saberes, das manifestações e das práticas tradicionais – ocorre nos investimentos 

para garantia da sua sustentabilidade econômica – garantindo-se, tão só, as 

condições materiais para que possam continuar sua produção, enquanto ela se 

apresentar imageticamente atrativa –, mas, raramente, contemplando a sua 

condição de cidadão, quando não é rejeitada.86 

                                                           
85 “O ‘tudo é cultura’ da era que parece ter se inaugurado nos idos de 1960 teria pois se transformado 
de vez naquilo que venho chamando de culturalismo de mercado. De tal forma que a cultura – que 
nos primórdios da Era Industrial se cristalizara como esfera autônoma dos valores antimercado –, ao 
tornar-se imagem, quer dizer, representação e sua respectiva interpretação (como sabe qualquer 
gerente de marketing numa sociedade do espetáculo), acabou moldando, de um lado, indivíduos (ou 
coletividades ‘imaginadas’) que se auto-identificam pelo consumo ostensivo de estilos e lealdade a 
todo tipo de marca; de outro, o sistema altamente concentrado dos provedores desses produtos tão 
intangíveis quanto fabulosamente lucrativos. Trocado em miúdos, esse o verdadeiro ‘poder da 
identidade’. Dai a âncora identitária da nova urbanística. E como o planejamento estratégico é antes 
de tudo um empreendimento de comunicação e promoção, compreende-se que tal âncora identitária 
recaia de preferência na grande quermesse da chamada animação cultural. Inútil frisar nesta altura 
do debate – quase um lugar comum – que o que está assim em promoção é um produto inédito, a 
saber, a própria cidade, que não se vende, como disse, se não se fizer acompanhar por uma 
adequada política de image-making. [...] Rentabilidade e patrimônio arquitetônico-cultural se dão as 
mãos, nesse processo de revalorização urbana – sempre, evidentemente, em nome de um alegado 
civismo (como contestar? ...). E para entrar neste universo dos negócios, a senha mais prestigiosa – 
a que ponto chegamos! (de sofisticação?) – é a Cultura. Essa a nova grife do mundo fashion, da 
sociedade afluente dos altos serviços a que todos aspiram.” (ARANTES, 2000:16-17, 31) 

86 “A identidade alcançada pelo Pelourinho confunde-se com a história de resistência e afirmação da 
cultura negra em Salvador. Num momento de decadência do Centro face à expansão da cidade no 
sentido da Pituba e Iguatemi, foram os negros que ocuparam e deram vida ao Centro Histórico, 
retirando dele as mais variadas formas de sustento. Sintonizada com a tendência musical negra no 
mundo, e na onda de crescimento dos movimentos ligados aos direitos humanos, começou-se a 
desenvolver uma consciência local de resgate dos valores da negritude, tão oprimida ao longo da 
história do Brasil. A partir dessa época, os negros ganharam nova atitude em Salvador, incorporando 
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Portanto, a “identidade cultural” tornou-se uma seleção de representações 

ditas “genuínas” e “autenticas” – os monumentos históricos e o edificado tradicional 

recuperado (o patrimônio material); as manifestações, expressões e produções 

“tradicionais” (o patrimônio imaterial) – enriquecidas com a diversidade de 

expressões contemporâneas e ajustadas àquele cenário concreto – o teatro, a 

música e o bailado de “fusão”, as artes locais, o artesanato regional – para ser 

usufruída, preferencialmente, pelos visitantes que ali ocorrem pelos “circuitos” 

turísticos e culturais – que funcionam na mesma rede de negócios – e pelos novos 

moradores, captados pela propaganda do mercado imobiliário que nela encontra 

uma nova “exclusividade” de produto. 

Assim, a identidade cultural tende a ser mutável, flexível o bastante para se 

manter apelativa como produto, como marca87, em vez de estável, reconhecida do 

grupo de produção e pertencimento, fator de coesão e integração social. Também a 

memória deixa de se formar na continuidade das experiências, passadas e 

presentes, para se configurar no somatório de imagens, informações, 

representações costuradas por narrativa exterior às vivências cotidianas, formando 

um quadro de episódios na ilusão de que todas as histórias e todos os personagens 

aconteceram naquele espaço da cidade. 

                                                                                                                                                                                     
ingredientes estéticos e políticos. O Pelourinho vira o centro desse fenômeno, a Jamaica era ali, o 
reggae, o cravinho [...] a tradicional Benção às terças-feiras viraram sensação [...] o Pelourinho 
passou a abrigar entre seus visitantes a classe média da cidade e turistas de todo o mundo.” 
(ROCHA, 2002 apud BARROS & PUGLIESE, 2005:4) 

87 Jornal Público, 26/05/2015 - Coca-Cola põe o Porto numa lata - Empresa internacional quis 
comemorar o centro histórico da cidade. Câmara também investe na internacionalização da marca 
Porto. Se neste momento comprar uma lata de Coca-Cola num café, num restaurante ou num hotel, é 
bem provável que ela já traga a cidade do Porto agarrada. É que a Coca-Cola quis homenagear uma 
das zonas mais emblemáticas da cidade Invicta, criando uma lata comemorativa, que representa o 
centro histórico da cidade. O desenho escolhido conjuga, numa imagem colorida, alguns ícones do 
Porto, como a Torre dos Clérigos, a Ribeira ou a francesinha. A edição especial procurou destacar a 
importância do património cultural e arquitectónico da cidade, contribuindo ao mesmo tempo para a 
promoção turística da cidade. A lata, de formato sleek, mais alta e mais fina do que a normal, integra 
a colecção Património Revisitado, uma iniciativa da Coca-Cola criada em 2012 e que retrata, através 
de interpretações livres, evocativas e divertidas, monumentos classificados pela UNESCO como 
Património da Humanidade. Para assinalar o lançamento no mercado, a lata especial, produzida na 
fábrica de Palmela, vai ser entregue esta quarta-feira, ao presidente da Câmara Municipal do Porto, 
Rui Moreira, nos Paços do Concelho. [...] Na cerimónia agendada para as 11h desta quarta-feira 
serão ainda exibidos os prémios que o município conquistou, recentemente, na área do design, 
graças à nova imagem da cidade. O “lápis” que a marca Porto. arrecadou nos D&ED Awards - e que 
o PÚBLICO também conquistou -, em Londres, e o duplo ouro que a mesma ganhou nos European 
Design Awards, em Istambul, vão estar, por isso, disponíveis para quem os quiser ver. (Rita Neto, 
2008). Disponível em: http://www.publico.pt/local/noticia/cocacola-poe-o-porto-numa-lata-1696902. 
Acesso em: 26 mai 2015. 

http://www.publico.pt/local/noticia/1696528
http://www.publico.pt/local/noticia/1696528
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As vozes dos moradores, ditos tradicionais, que ali permaneceram com suas 

atividades, mostram-nos, entretanto, que sua “competição” é outra: lutam pela 

permanência em um “lugar”, sendo que aquele lugar não é apenas físico – a sua 

rua, o seu bairro –, mas os acontecimentos cotidianos aos quais as suas práticas 

rotineiras estão ligadas, que se constroem na relação de vizinhança, no 

compartilhamento do tempo de convívio no espaço público ou nos eventos coletivos 

que os reúnem – um ritual religioso, uma roda de capoeira, uma bebida no boteco –, 

mas, também, no conflito com outros cotidianos de outros grupos sociais da cidade, 

com as autoridades pela conquista de um espaço informal do seu negócio, por uma 

pequena reforma na casa, que o “patrimônio” não autoriza, para que seja 

contemplado naqueles investimentos avultados que não abarcam o seu “setor de 

intervenção”. 

Muitos já argumentaram que aqueles indivíduos e famílias que ali estão não 

são os autênticos herdeiros daqueles espaços antigos, que eles não detêm a 

memória histórica, pois chegaram ali há pouco tempo, por vezes invadindo imóveis, 

outras vezes introduzindo hábitos e formas de uso do espaço público e construído 

perniciosas à preservação e integridade dos bens culturais protegidos.88 

Para alguns, faz-se necessário “educar” aqueles grupos sociais, transmitir-

lhes conhecimentos, difundir valores, no sentido de formatar comportamentos e 

visões de mundo que sejam mais receptivos à “complexidade” do patrimônio, e por 

ele demonstrar o respeito e o cuidado que lhe é merecido; para outros, ainda, a sua 

condição social, a sua “cultura”, aquela que enquadra seus modos de ver, pensar e 

agir, não é passível de corresponder aos requisitos instituídos pela “identidade 

cultural” em vigor. 

                                                           
88 “Mas quem ocupa estes casarões hoje? Aqueles que os guardaram nos anos de abandono, 
enquanto o poder público endereçava suas verbas ao crescimento, expansão e melhoramento de 
outras áreas da cidade. Durante este longo tempo, o cotidiano fez sua história. Famílias pobres 
amontoadas em cortiços, prostitutas, mães de família, traficantes e homens trabalhadores viviam 
segundo seus próprios códigos sociais. Para o governo, estas pessoas não são donas dos imóveis, 
restando-lhes duas opções: ou recebem o que Governo chama de ‘auxílio-relocação’ ou alugam as 
casas do Governo na periferia. Talvez a mudança do termo intencione a desconstrução da ideia de 
propriedade, ou seja, para o não-proprietário cabe o tal auxílio, enquanto que, ao proprietário, caberia 
a indenização. A questão da propriedade tem sido, até agora, o cerne do embate que mistura 
moradores que se apropriaram do que estava esquecido (mas que são chamados de invasores pelo 
Governo), proprietários desaparecidos, inquilinos que viveram sublocando espaços e pessoas que 
receberam o ‘auxílio-relocação’ mas retornaram, ou seja, aqueles que o Governo achava que 
estavam satisfeitos.” (REIS, 2004:12) 
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Sendo certo que aqueles moradores pobres, em vias de serem 

definitivamente excluídos do centro histórico não são os “herdeiros” consanguíneos 

dos “originais” – mas os que imediatamente lhes antecederam também não o eram–, 

tendo chegado quando a cidade antiga esvaziada tinha sido abandonada pelos 

considerados verdadeiros – aqueles que saíram para abrir novas frentes de 

urbanização e de especulação imobiliária, negando a viabilidade do centro histórico 

–, eles resignificaram aquela estrutura urbana dada, reocupando os espaços 

públicos e privados, retomando o processo histórico a partir dos valores e 

representações coletivas que transportavam de outros territórios e ali foram 

reformulados em função do contato e apropriação com outra realidade 

socioespacial. 

Podem não ter conhecido, ainda, a história do lugar, desde os primórdios, 

mas conheceram, no cotidiano, outras histórias, mitos e imaginários, criaram outros, 

reproduzindo-os em suas práticas e suas relações, certamente restritos a pequenos 

pedaços da cidade antiga, isolados e estigmatizados – embora reconhecidos quando 

trajados de forma “típica”, ou produzindo alguma mercadoria cultural –, formando 

certo habitar. 

A reivindicação daquele habitar dá-se a partir da continuidade da residência 

em um território socioespacial concreto, conhecido, onde se possam perpetuar 

memórias, entretanto reconstruídas, e as identidades que se consolidam, de forma 

paradoxal, na sua participação na “dinamização cultural” da cidade com suas 

manifestações tradicionais incluídas nessa mescla de produtos diversificados da 

“cultural local”. Portanto, a questão da disputa não é por uma unidade habitacional, 

pois ela estaria, eventualmente, assegurada nos mecanismos de remoção e 

realocação de moradores em outros locais da cidade, mas a desapropriação do 

“habitar” do qual a casa, o lar, constitui o elemento de referência para a 

permanência, para a estabilidade, para o apaziguamento das tensões, para a 

mediação da competição urbana e afirmação de existência, de algum modo o 

elemento de equidade relativa no território. Trata-se de postura não muito distinta 

daquela manifestada pelos moradores da Ribeira, de Miragaia e da Sé, no centro 

histórico da cidade do Porto, quando saiu às ruas em 1974. À parte do contexto 

político diverso naquele momento, a ideia de “permanecer” não se vinculava de 

forma direta ao reconhecimento do patrimônio da cidade antiga, nem a uma reação 
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ao assédio da especulação imobiliária, mas às vivências, aos mecanismos de 

sociabilidade que aquela configuração espacial proporcionava, associada à 

continuidade de sua ocupação, que gera cotidianos conhecidos, previsíveis e, por 

isso, reprodutíveis – aqueles que se anunciavam, em outros contextos e narrativas, 

como tradicionais, ou populares, e que, assim, integram um patrimônio mais 

alargado a ser preservado – o patrimônio humano e cidadania. 

Instalam-se, nesses cenários de intervenção, contradições de posturas e de 

práticas de gestão dos centros históricos. Por um lado, os órgãos de patrimônio, na 

sua “evolução” de objeto, de “patrimônio histórico e artístico” para “bens culturais”, 

incorporaram a componente do “lugar” onde esse território se realiza, passando a 

referir-se, também, à sustentabilidade, à apropriação e uso social, à inclusão social e 

ao desenvolvimento econômico, buscando, no caso dos centros históricos, a sua 

reintegração nos processos urbanos, inclusive com o objetivo de consolidar 

referenciais espaciais e simbólicos para a qualificação da cidade, tornando-os 

lugares para “morar”, e onde a cidade também acontece e onde a cultura se cumpre; 

no entanto, tendem a considerar a cidade submetida e controlada segundo critérios 

especializados, modelos e imagens predeterminadas que, sendo compatíveis com o 

“patrimônio”, com sua excepcionalidade, não considera todas as dinâmicas, os 

interesses instalados, as vivências dos grupos sociais, seus hábitos e referenciais 

culturais assimilados, daqueles que compõem, ou desejam compor, o centro 

histórico. 

Por outro lado, a gestão urbana, realizada pelos órgãos estaduais e 

municipais, por vezes de forma pouco convicta e assumida seguindo a “opinião 

pública” ou a “moda”, tenta reintegrar o centro histórico na cidade, “atualizando-o”, 

refuncionalizando-o, e extraindo dele o capital cultural acumulado que poderá 

distinguir aquela cidade de outras – modernizando-a à luz do novo léxico urbanístico 

– onde as características arquitetônicas dos imóveis antigos e as atividades 

tradicionais sobreviventes constituem a “qualidade” em contexto de urbanidades 

homogêneas, espacialmente fragmentadas e socialmente “cinzentas” e conflitantes, 

funcionando como alternativa aos padrões que a cultura da “modernização” incutiu 

nas rotinas urbanas, trazendo a “novidade” do antigo que a modernidade parecia ter 

recusado, e a “diversidade” dos imaginários culturais e identitários que a cidade pós-

moderna passou a reivindicar; no entanto, os mecanismos de produção da cidade, 
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para além de se qualificarem, a partir de eventual compreensão e assimilação dos 

processos que produziram aqueles “lugares” – pois eles mantêm-se com 

excepcionalidade – tendem a invadir os centros históricos, perseguindo os mesmos 

modelos de promoção imobiliária, utilizando-se dos mesmos agentes – aqueles que 

se tinham afastado para outras frentes do “desenvolvimento” urbano – e, assim, 

desmobilizando os processos socioespaciais precariamente sobreviventes, em vez 

de os estimular consolidando as experiências e os saberes, e com eles os seus 

antigos produtores, ou seja, os moradores, trabalhadores, pequenos comerciantes. 

O centro histórico de Salvador encontra-se, assim, em uma encruzilhada de 

percursos que, na verdade, não se encontram, pois se situam em patamares 

conceituais e de gestão política distintos. A política de patrimônio, ainda que 

reconheça os sujeitos sociais como os representantes, e pontualmente como os 

produtores, das referências culturais identificadas, reconhecidas e com “valor” 

atribuído, lidam com eles em uma relação individualizada – entre a tutela 

administrativa da proteção que determina “como conservar” e a responsabilização 

da “obrigação de conservar” sobre o proprietário ou usuário do bem protegido –, 

mesmo que, eventualmente, reconheça que os grupos sociais que moram nos 

imóveis não possuem recursos financeiros para arcar com sua preservação e, para 

tanto, instituindo, eventualmente, mecanismos de financiamento bonificado – o 

“financiamento de imóveis privados” do programa Monumenta e do IPHAN – mas 

sem qualquer estratégia de formulação e integração mais alargada com as políticas 

locais de habitação, de emprego, de educação, de serviço social ou de inclusão e 

equidade social.89 

                                                           
89 Folha de São Paulo, 09/07/2015 - Braço da ONU é acionado por demolições no centro de 
Salvador. Após a demolição de 31 imóveis tombados, em maio, três associações de arquitetos e 
urbanistas da Bahia pediram à Unesco (braço da ONU para a educação e cultura) a inclusão do 
casario do centro histórico de Salvador na lista de patrimônios ameaçados. [...] Documento feito pelos 
especialista, obtido pela Folha, fala em “condições precárias de usos e conservação” da parte do 
conjunto arquitetônico. O Iphan, órgão federal de gestão do patrimônio histórico, avalia que cerca de 
cem dos 5.000 casarões do centro antigo correm tisco – alguns têm só a fachada e outros, embora 
deteriorados, ainda abrigam famílias. No material enviado à Unesco, representantes do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil, Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia e Sintarq (sindicato de arquitetos 
e urbanistas baianos) demonstram preocupação quanto às recentes demolições de casarões nas 
Ladeiras da Montanha e da Conceição e citam a área como alvo de especulação imobiliária. No total, 
31 casarões foram demolidos pela gestão do perfeito ACM Neto (DEM) após deslizamento de terra 
próximo ao Elevador Lacerda, que resultou em uma morte. O Iphan diz que os imóveis não tinham 
valor que justificasse sua preservação. As entidades dizem que nos últimos 15 anos, as ações de 
conservação do centro histórico têm sido pontuais e que revitaliuzação que mudou a face do 
Pelourinho nos anos de 1990 está parada há dez anos [...]. (João Pedro Pitombo, 2005) disponível 
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Do mesmo modo que não se estabelece um compromisso abrangente para 

dar efetividade e perenidade ao uso social do patrimônio, também não se recusa, de 

forma clara, a sua mercantilização – que decorre na mudança cognitiva de seu 

“valor”, desvinculando-se das práticas cotidianas da sua produção, para ser 

identificado pela imagem difundida na propaganda, coisificado –, legitimando-se, 

tacitamente, que a salvaguarda do patrimônio cumpre-se na excelência da sua 

restauração. Mesmo nas circunstâncias em que a intervenção sobre centro histórico 

ocorre de forma autoritária, violenta, discriminatória e socialmente excludente, para 

além da indignação, não se formulam abordagens alternativas que alterem os 

mecanismos de articulação entre as entidades do poder público e seus programas, e 

entre estes e os sujeitos sociais.90 

                                                                                                                                                                                     
em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1653564-braco-da-onu-e-acionado-por-
demolicoes-no-centro-de-salvador.shtml. Acesso em: 09jul2015. 

90 Tribuna da Bahia, 30/06/2015 – Rua Chile ganha complexo turístico. Os primeiros sinais de 
mudança começam a ser observados. A Rua Chile, a mais tradicional de Salvador, completa 113 
anos no próximo dia 25 e nada mais natural que depois de tantas histórias e glamour, ganhe um 
presente. E ele já chegou na forma de empreendimentos que começam a sair do papel e ganham 
forma na requalificação de imóveis, como o Palace Hotel e na remodelação urbanística, a cargo da 
Conder e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (PHAN). Através do Programa de 
Aceleramento do  Crescimento para as cidades históricas ( PAC Cidades Históricas), vão ser 
aplicados R$ 142 milhões na restaurações de 23 monumentos, equipamentos e edifícios históricos. 
Outros R$ 123 milhões deverão ser aplicados pela Conder  (Companhia de Desenvolvimento Urbano 
do Estado da Bahia), através do Programa PAC Pavimentação, na requalificação de mais de 200 
ruas em 11 bairros que forma a área denominada  Poligonal do Centro Antigo de Salvador. Além da 
requalificação das ruas, que ganharão pavimento novo  em asfalto e paralelepípedo, a Conder 
anuncia também que fará á a mudança da rede elétrica e iluminação pública de trechos da Avenida 
Sete, Rua Chile e Rua Direita de Santo Antonio Além do Carmo.  Nos 11 bairros serão implantados  
calçadas em concreto lavado e detalhes em granito, faixa de serviço em placas de concreto, rampas 
com acesso para portadores de necessidades especiais, piso podotátil direcional e de alerta e 13 
quilômetros de ciclofaixa. Conforme a nota da Superintendência Regional do IPHAN na Bahia,  a 
proposta do PAC Cidades Históricas é buscar a recuperação e a revitalização das cidades, a 
restauração de monumentos protegidos, o desenvolvimento econômico e social e dar suporte às 
cadeias produtivas locais, com a promoção do patrimônio cultural. Os primeiros sinais de mudanças 
começam a ser observados por quem passa pela Rua Chile, onde o seu prédio mais emblemático, o 
antigo palace Hotel, está sendo totalmente requalificado, para abrigar, a partir do próximo ano, um 
novo empreendimento hoteleiro de alto luxo. A obra está a cargo da empresa Fera Empreendimentos, 
com financiamento do Desenbahia. Na área de 6.131,24 metros quadrados, cujo alvará de obras de 
número 17159 da Superintendência de Controle e Ordenamento do Solo de Salvador (Sucom) já  foi 
afixado, surgirá o Hotel Design. A obra é do  empresário mineiro Antonio Mazzafera, dono da Fera 
Empreendimentos, que além do Palace Hotel, teria comprado também o Empresarial Tesouro e 
outros 123 imóveis nos arredores da Rua Chile. Até o momento, a compra e o restauro de imóveis já 
custaram R$ 150 milhões. O plano prevê ao menos três edifícios, um hotel de luxo, seis restaurantes, 
uma casa noturna, duas galerias de arte e um estacionamento. Parte dos imóveis será alugada para 
empresas. Outra será vendida, caso do residencial de dez apartamentos  com vista para a Baía de 
Todos os Santos. A cobertura, de R$ 2,5 milhões, já foi vendida.  Alguns imóveis, como o edifício 
onde funcionava a antiga Loja Duas Américas, tem placa de  “aluga-se”, enquanto outros, como a 
antiga sede da Federação dos Empregados  do Comércio, um prédio em art deco, e do antigos 
magazines Adamastor e Casa Sloper, estão fechados. Se depender do prefeito ACM Neto, todos os 
projetos que envolvam a requalificação do Centro Histórico, quer sejam feitos pela iniciativa privada 
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Entendemos que, para a quantidade de “variáveis” que hoje se apresentam 

na análise empírica – imóveis recuperados, imóveis vazios, imóveis arruinados, 

população residente em situação de risco nos quarteirões degradados (desemprego, 

abandono escolar, famílias desestruturadas, consumo de drogas, marginalidade), 

moradias sem condições de habitabilidade, análises de perfis socioeconômicos –, a 

“equação” para a preservação do centro histórico é pouco abrangente, tornando-se, 

quando aplicada, contraditórias e, por vezes, perversa aos princípios civilizatórios 

enunciados. 

Independentemente da fonte do discurso – do “patrimônio” ou da “gestão 

urbana” –, termos como “inclusão social”, “participação”, “apropriação”, “pessoas da 

terra”, “o jeito como elas moram”, “famílias verdadeiras de baianos”, se podem ser 

entendidos como “a chegada”, o cenário a construir, entretanto os caminhos 

recorrentemente percorridos – a recuperação física do bem protegido mantendo sua 

autenticidade, a responsabilização legal do proprietário por “não conservar” ou por 

adequar o seu imóvel “fora da norma”, a remoção dos moradores que não alcançam 

os requisitos de acesso aos financiamentos, a colocação das unidades recuperadas 

pelo poder público no mercado imobiliário – parecem não constituir soluções viáveis, 

quando ainda se acrescem às “variáveis” os contextos sociais de desemprego e 

pobreza, apontados como incompatíveis com a imagem projetada de preservação 

do patrimônio e de “identidade cultural”. Trata-se, essencialmente, da contradição 

entre uma abordagem normativa, positivista, entendendo a autorreprodução e 

autossuficiência de um modelo segundo uma ordem esperada de fenômenos e 

                                                                                                                                                                                     
ou com investimentos públicos, terão acolhida por parte da Prefeitura. Além de gerar empregos, os 
projetos urbanísticos darão vida nova ao Centro Histórico, com ocupação habitacional, atração 
turística e principalmente de geração de empregos. Conforme assegurou, além dos projetos já em 
andamento de requalificação de imóveis na Rua Chile, nos quais se inclui o Palace Hotel, outros 
empreendimentos deverão aportar no Centro Histórico de Salvador, como resultado da sanção da 
outorga onerosa, que funcionará como atrativo para os empresários interessados em investir no 
setor. “Isso garante a geração não só de empregos durante as obras, mas de empregos 
permanentes, agregando investimentos e mais empregos em outros setores da economia”, disse. 
Antevendo possíveis críticas, o prefeito ACM Neto garantiu que a Prefeitura não permitirá que 
quaisquer obras venham a descaracterizar o patrimônio arquitetônico do Centro Histórico. “Os 
projetos virão, serão autorizados, mas sempre dentro de uma proposta de revitalização do centro 
antigo, mas sem quaisquer  mudanças que venham a alterar os parâmetros de tombamento dos 
imóveis”, garantiu. Igual posicionamento adotou o IPAHN, que em nota da Superintendência Regional 
na Bahia, disse que  não tem qualquer parceria na aquisição de imóveis na Rua Chile, no coração do 
Centro Histórico de Salvador, e que estas são objeto de negociação entre  setores privados. “Trata-se 
de uma área tradicionalmente comercial cujo uso teve função central na região. É papel do IPHAN a 
fiscalização e a análise de intervenções neste acervo protegido”, diz a nota do órgão. (Adilson 
Fonseca, 2015) Disponível em: http://www.tribunadabahia.com.br/2015/06/30/rua-chile-ganha-
complexo-turistico. Acesso em: 30 jun 2015. 
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comportamentos que conferem lógica a uma realidade que, entretanto, funciona de 

forma sistêmica, não autorreferenciada, mas que encontra sua ordem na construção 

de respostas concretas a cada grupo de variáveis e de sujeitos nelas envolvidos. 

Ou seja, a ausência de integração das políticas públicas – educação, saúde, 

emprego, cultura, planejamento urbano, habitação, desenvolvimento econômico, 

turístico – na abordagem ao “problema”, quando o problema é, de fato, formulado, 

reflete-se na desarticulação dos seus agentes, fragmenta os territórios e os sujeitos 

sobre os quais incidem os programas e os projetos temáticos, atuando-se conforme 

metas e indicadores isolados, mas sem consolidarem-se unidades coerentes de 

intervenção, onde as parcelas em que se dividem as ações sobre os indivíduos e 

seu espaço configurem uma totalidade. Note-se que, nos centros históricos de 

Salvador e do Porto, paradoxalmente, o “problema” não são os recursos financeiros 

para a “recuperação” – para a qual não tem faltado investimento público nos 

imóveis, na promoção da dinamização cultural e na infraestrutura turística; a 

propósito da sua “sustentabilidade” e “viabilidade” o problema são as “pessoas” – 

porque o centro histórico está sem pessoas para morar, ou porque tem poucas 

pessoas a “comprar”; porque não chegam novos ocupantes para os imóveis 

recuperados ou porque as pessoas que ali moram não conseguem conservar seus 

imóveis; ou porque, enfim, as pessoas que moram e ocupam o aquele espaço não 

reúnem as características exigíveis para o ambiente cultural que se pretende 

instituir. Assim, identificado o “problema” que resolveria a questão do centro histórico 

não são, todavia, desenvolvidas ações concretas para a sua resolução, ou seja, as 

“pessoas” estão, de fato, fora da equação. 

No centro histórico, não é apenas a “conservação” que se torna mais 

“exigente”: no território da cultura onde ele se integra, sob o risco de permanecer 

como mero acervo de artefatos, a dimensão social torna-se determinante, 

considerando, ainda, que aquele se insere na cidade, quando não é a própria cidade 

por inteiro, e, na sua essência, ele é a sua origem e, ainda hoje, a sua imagem 

reconhecida. 

Naquela expectativa da necessária integração de outras, e mais, leituras e 

abordagens, bem como de “todas as políticas”, para a viabilização dos centros 

históricos, no âmbito do combate à perda sempre anunciada, e tantas vezes tentada, 

a “reabilitação”, como alternativa estratégica à “refuncionalização” – pressupondo a 
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devolução à “estima pública”, ao “bem comum” – apresenta-se como componente 

decisiva para a devolução da cidade antiga aos processos urbanos, ao cotidiano. 

Os acontecimentos que ocorreram no centro histórico do Porto, desde a 

implementação do Plano Diretor de 1962, dão consistência àquela tese. A recusa, 

por parte da gestão urbanística da municipalidade, em transformar a cidade antiga 

em vitrine de exemplares excepcionais da arquitetura e da arte que redesenharia o 

tecido urbano como percurso museológico para fruição dos visitantes – renomeando 

o que foi uma cidade inteira como “zona de interesse arquitetônico” – bem como a 

gestação de reflexões, metodologias e estratégias, propiciaram, no momento da 

criação do CRUARB, abordagem consistente e ampla, que tinha como propósito 

principal tratar da habitação no centro histórico. 

Ao mesmo tempo, fruto do debate internacional, certamente, mas, também, a 

mudança de olhar trazida pelo Inquérito à Arquitetura Popular, colocou-se como 

posto, e irrefutável, a preservação da cidade antiga: a conservação do centro 

histórico era, para o CRUARB, uma condição, um princípio, mas o desafio estava em 

comprovar que ele poderia ser habitado; mais, deveria ser habitado por aqueles que 

ainda permaneciam lá, e resolver o seu problema – um problema de dignidade e 

qualidade no habitar. Portanto, as soluções para a permanência dos moradores não 

decorriam do problema da preservação do patrimônio, mas resolução de carência 

habitacional que tinha como território um espaço concreto cujo processo histórico 

estava estreitamente ligado àquela situação habitacional. Note-se que os setores 

que foram objeto das primeiras intervenções, após o ano de 1974, não estavam, 

ainda, sob qualquer tutela de proteção, excetuando-se as áreas sob a influência da 

delimitação dos monumentos classificados isoladamente. Portanto, no âmbito da 

intervenção, a noção de patrimônio adquiria o sentido mais amplo de herança das 

produções humanas do passado – e não apenas a de “exemplares” que ilustram a 

narrativa histórica – cujas qualidades espaciais e construtivas tinham demonstrado 

capacidade de uso ao longo do tempo, e cuja configuração tipológica e urbana 

propiciava a formação de certos mecanismos de sociabilidade – aqueles ditos 

“tradicionais” –, cuja dinâmica se traduzia na permanente atualização do cotidiano. 

Do mesmo modo que a “conservação” do centro histórico não se encerrava 

na recuperação exemplar, pontual e sua pública fruição, e eventual consumo como 

produto turístico, também, na atuação do CRUARB, o habitar o centro histórico não 
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se esgotava na reorganização das ocupações das unidades recuperadas e na 

gestão dos mecanismos de subsídio e financiamento que garantissem a 

permanência das famílias e a adesão dos proprietários ao sistema de aluguel: a 

“pequena política” habitacional desenhada para aquele tecido urbano só teria 

sentido quando inserida em uma “política maior” à escala da cidade, 

correspondendo aos fluxos demográficos determinados pela localização do 

emprego, mudança de status social, reorganização familiar, atendendo aos que 

permanecem, aos que chegam e aos que querem mudar, bem como à contínua 

reconfiguração do “perfil socioeconômico” – o envelhecimento dos moradores, os 

ciclos econômicos que determinam o emprego, o rendimento das famílias e a 

rentabilidade das atividades locais –, requerendo a participação de outras políticas. 

Programas de solidariedade social, previdência, educação e cultura, até o ano de 

2000, foram estruturando ações integradas que permitiram a sobrevivência do centro 

histórico em condições de “apropriação social”, então reconhecida no momento da 

inscrição pela UNESCO como patrimônio mundial. 

Sendo indubitável a importância daquela conjugação de iniciativas para 

assegurar o equilíbrio dos processos urbanos, em face das desigualdades 

estruturais da cidade capitalista – desigualdade no acesso a bens e serviços 

básicos, segregação espacial em função da renda e classe social, constrangimento 

à participação na produção da cidade – a sua progressiva desarticulação, a partir da 

segunda metade da década de 1990, e a sua desconstrução e definitiva como 

desdobramento do projeto neoliberal da gestão municipal iniciada no ano de 2002, 

até 2013, acentuam a pertinência da tese. 

Com efeito, a desmobilização do aparato técnico e financeiro que sustentou a 

política municipal de habitação da cidade do Porto, passando sua gestão para um 

sistema empresarial, ainda que de controle municipal, na perspectiva de que ao 

mercado caberia corresponder às carências habitacionais, assegurando o poder 

público a regulação dos mecanismos gerais de financiamento – dessa forma, 

retirando o mecanismo de subsídios ao aluguel para as famílias carenciadas que 

residiam, também, no centro histórico –, deixou aquelas populações à mercê dos 

proprietários, que, por sua vez, e sem outra alternativa, ficavam à mercê do 

mercado, sendo que este, estrategicamente, não manifestava qualquer interesse no 

centro histórico, induzindo à sua desvalorização imobiliária, na perspectiva de 
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outras, futuras, oportunidades. Nesse sentido, não é ingênua a retomada, por parte 

das autoridades municipais, de discurso, já registrado em Salvador e em incontáveis 

cidades antigas, sobre a insegurança do local, a periculosidade dos grupos sociais 

ali residentes, expressando, até, certa degradação moral em seus hábitos e 

comportamentos, preparando, assim, um cenário de motivações para a exclusão; o 

passo seguinte foi a entrega dos imóveis municipais à “sociedade de reabilitação 

urbana”, para compor o estoque imobiliário, aliviando-se, assim, da responsabilidade 

de lidar com seus “inquilinos”, atirando-os para o inevitável contencioso jurídico da 

sua remoção, agora mediado pelo novo gestor. De forma menos violenta, mais 

silenciosa, mas igualmente excludente e discriminatória, o modelo e a prática política 

da gestão municipal não diverge daquela implantada pelo Governo do Estado da 

Bahia. 

Apenas a partir do ano de 2010, na sequência de contundentes críticas no 

âmbito da condução da política pública, nomeadamente no que se refere à gestão 

urbana, programas de habitação, programas sociais e ausência de transparência na 

condução da operação pela Porto Vivo, na gestão das intervenções no centro 

histórico91, a municipalidade anunciou, no discurso, a necessidade de equacionar 

“outras alternativas” aos modelos do mercado imobiliário para reverter o continuado 

esvaziamento da cidade antiga – sem, contudo, reconhecer as dificuldades no 

modelo da operação – retomando a narrativa da “habitação” como fator decisivo 

para a sustentabilidade, mas sem abdicar da lógica de mercado para a viabilização 

da ocupação, apenas considerando a necessidade de diversificar os “produtos” para 

ampliar a “oferta” a um espectro mais amplo de faixas de rendimento, perfis de 

ocupantes e de grupos sociais.92 

                                                           
91 A propósito da intervenção no “quarteirão das Cardosas”, o ICOMOS – Portugal, expressa: “A 
metodologia que está a ser aplicada pelo organismo responsável pela gestão do Centro Histórico a 
SRU – Porto Vivo é contraria às boas práticas exigidas em ações desta natureza, verificando-se, pelo 
contrário, que a atual intervenção está a efetuar demolições massivas na área classificada, numa 
numa lógica de reabilitação mas sim de renovação urbana, não de edifício como deve ser quando se 
trata de imóveis classificados, mas de quarteirão, privilegiado a criação de infra-estruturas que, em 
vez de terem em conta as necessidades da população local, antes a marginalizam, procurando, 
através da especulação imobiliária, alcançar grandes lucros prosseguindo uma estratégia de puro 
fachadismo contrariando todas as recomendações internacionais sobre esta matéria.” (ICOMOS, 
2012:5-6) 

92 Jornal Público, 19/02/2015 - Câmara do Porto quer reabilitar mais de 200 fogos no centro 
histórico. O vereador da Habitação na Câmara do Porto revelou esta quinta-feira o início de uma 
“enorme mudança política” no centro histórico, onde espera recuperar mais de 200 casas municipais 
e ter prontas as primeiras 30 até ao fim de junho. “Temos a expectativa de atingir a reabilitação num 
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Entretanto, a narrativa da “tradição”, dos modos de vida tradicionais, parece 

ter desaparecido como elemento pitoresco diferenciador, indiciando, por um lado, 

que a identidade cultural local, bem com a perpetuação da memória, prescindem dos 

moradores “tradicionais”, de suas práticas cotidianas, dos mecanismos de 

sociabilidade “humanizados”, e, por outro lado, que outra “cultura local” poderá ser 

construída com novos moradores, novos agentes urbanos, gerando novas tradições, 

menos bairristas e populares, mas coletivizadas e cosmopolitas – as grandes festas 

populares, como o São João, já não são feitas no convívio, porta a porta, 

compartilhando com moradores, são eventos organizados, por vezes patrocinados 

pelas empresas, com espetaculares representações, tal como os festivais 

gastronômicos, de teatro e de cinema – que limitam, na sua elaboração, o 

envolvimento dos moradores, coibindo a incorporação de seus hábitos, eliminado a 

espontaneidade.93 

                                                                                                                                                                                     
número superior a 200 fogos. Esta é uma enorme mudança política da Câmara do Porto, que se vai 
esforçar para usar os seus recursos para promover a habitação em vez de alienar património e 
contribuir para a desertificação do centro histórico”, destacou Manuel Pizarro, em declarações à 
agência Lusa. Num momento em que decorre um estudo às condições de todo o património municipal 
do centro histórico, a Câmara avançou já para uma “primeira fase” do processo, com a reabilitação, 
por 200.000 euros (cerca de 7.000 euros por fogo) das 30 casas camarárias “que estavam em 
melhores condições” e que Pizarro espera ter prontas e ocupadas “até ao fim do primeiro semestre 
do ano”. O vereador sublinha que a decisão da Câmara não se limita a “promover a reabilitação do 
seu património” mas também a “reabitá-lo” e adianta que será dada prioridade “aos moradores que 
saíram do centro histórico na última década”, a quem já foi enviada uma carta a dar conta da 
novidade. “Serão entre 250 a 300 famílias que foram transferidas para bairros periféricos”, observou 
Manuel Pizarro, admitindo que famílias realojadas do centro histórico há mais de 10 anos também 
podem regressar. “Ninguém vai ser obrigado a voltar”, alertou, explicando que os ex-residentes têm 
preferência, mas “não há obrigatoriedade nem exclusividade”, pelo que as casas camarárias do 
centro histórico também podem vir a acolher novos moradores. As condições de acesso às casas 
recuperadas são as mesmas que se aplicam a qualquer habitação social, acrescenta o vereador, 
explicando estarem em causa agregados familiares “que não podem, por meios próprios, aceder ao 
mercado de arrendamento normal”. Os 30 fogos onde a reabilitação e a reocupação vai começar 
distribuem-se pelas zonas de S. Nicolau (19 casas), Sé (7), Miragaia (3) e Vitória (uma). Quanto às 
restantes habitações, a Câmara ainda está a avaliar a situação, já que se encontram mais 
degradadas ou em ruínas e a sua recuperação será mais onerosa. “Estamos a fazer um estudo das 
condições de todo o património municipal no centro histórico. É uma avaliação imóvel a imóvel nos 
casos em que são necessárias intervenções de média ou grande dimensão, relativamente às quais a 
recuperação já coloca questões de constrangimentos orçamentais”, frisou o vereador do PS, que 
assinou uma coligação pós-eleitoral com o independente Rui Moreira para gerir a autarquia. (LUSA, 
2105) Disponível em: http://www.publico.pt/local/noticia/camara-do-porto-quer-reabilitar-mais-de-200-
casas-municipais-do-centro-historico-1686658. Acesso em: 19fev2015. 

93 “É fundamental o desenvolvimento de uma oferta cultural multifacetada, com a organização de 
espectáculos e eventos - com destaque para as artes de rua - a decorrer em contínuo e com 
periodicidades conhecidas, espalhados pela cidade e com maior impacto nas suas zonas principais, 
bem como nos seus equipamentos culturais. Esta oferta deve ser baseada nas tradições renovadas, 
histórias e festas da cidade, representadas na sua forma tradicional ou com maior cunho 
contemporâneo. O Porto deve ser uma cidade viva, onde há sempre algo a acontecer pelo que, numa 
óptica das parcerias, será fundamental envolver os principais agentes culturais da cidade (museus, 
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Porém, os novos moradores, à parte dos esporádicos arranjos de vizinhança 

que nem sempre resultam em sólidas articulações socioespaciais, tendem a 

transformar-se em visitantes de longa duração, onde apenas a vinculação a um 

negócio imobiliário os faz pertencer àquele lugar, mas não encontrando neste os 

atributos da propaganda que asseguram, de forma qualificada, a longa permanência 

– a ausência de escolas e outros equipamentos de infância (entretanto encerrados) 

condicionam a fixação de estruturas familiares permanentes; a ausência de apoios 

de proximidade na área da saúde e do apoio social a idosos limitam a expectativa do 

“lar para sempre”; a ausência do comércio de bairro que atenda às rotinas diárias 

dificulta a logística das atividades residenciais. Ou seja, o centro histórico tende, 

nessas circunstâncias, a reunir todas as características de um indiferenciado 

conjunto habitacional das áreas de expansão e das cidades-dormitório, destituídas 

de infraestrutura social, de serviços e de elementos qualificadores do habitar. 

A leitura do imediato, que compreende o real a partir do que é dado, o que 

está posto e observável, olvida o processo histórico, pelo que o apelo à memória – 

ainda que se presuma dela apenas a narrativa histórica –, torna-se contraditória com 

a não contemplação da memória construída na experiência presente, aquela que se 

formula nas representações sociais e na experiência do indivíduo no cotidiano das 

relações. Para os novos moradores, e visitantes, dos centros históricos de Salvador 

e do Porto, tudo se apresenta como “oferta”, inquestionavelmente pronto – imóveis 

recuperados segundo certas composições, adequadas a este ou aquele perfil –, não 

existindo espaço para a “procura”, para a negociação e produção do que é mais 

apropriado para o “consumidor”, para a satisfação de suas necessidades concretas, 

para a realização dos desejos eventualmente alimentados pelos imaginários da 

propaganda. Assim, os termos “apropriação”, “memória” e “identidade”, que 

compõem a noção de patrimônio cultural, tornam-se ambíguos, não se percebendo 

como, nos contextos sociopolíticos postos naquelas realidades, se podem 

concretizar, pois o campo de sua realização desvanecesse sem vislumbrarem-se 

oportunidades de viabilizá-los.94 

                                                                                                                                                                                     
organizadores de eventos, galerias de arte, companhias de teatro, colectividades, associações 
juvenis, entre muitos outros).” (PORTO VIVO, 2005:15). 

94 A propósito das leituras sobre a realidade, Lefebvre expressa: “Quanto à analítica urbana, ela se 
modifica pelo fato de que a pesquisa já encontrou “alguma coisa” de saída e que a orientação 
influencia as hipóteses. Não se trata mais de isolar os pontos do espaço e do tempo, de considerar 
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A ocupação de uma unidade habitacional recuperada no centro histórico, na 

sequência de um negócio em que os termos resumem-se à capacidade financeira de 

comprar ou alugar – onde a expectativa da relação é a “troca” e não o “uso” – afasta 

o residente do território, do qual consumirá o que estiver disponível (no mercado) e 

não o que eventualmente necessite; não sendo impossível a sua apropriação, é, no 

entanto, difícil a transformação do contexto de produção urbana para que contemple 

seus interesses e expectativas, pois não participou, à partida, em sua elaboração. 

Não por acaso, os novos moradores e ocupantes tornam-se anônimos nos centros 

históricos recuperados; sabemos que ali residem, estatisticamente, mas não 

conhecemos seus nomes, seus hábitos; a rua continua a ser dominada por nomes 

conhecidos, que recordam outros nomes que ali moravam e que tinham esta ou 

aquela característica particular que formava a amálgama da diversidade, que 

falavam, frequentemente, em nome do coletivo, de seus vizinhos que conheciam 

também pelo nome; talvez seja mais fácil encontrar o consumidor do imobiliário – o 

novo morador, aquele que comprou um imaginário de identidade cultural – em algum 

shopping, teatro, galeria de arte ou restaurante gourmet regional em outros setores 

da cidade, do que na mercearia ou no “boteco” a dois ou três quarteirões de seu 

“casarão colonial”, de seu solar setecentista. 

A “7ª etapa” do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador e 

as primeiras duas décadas de atuação do CRUARB no Porto constituíram 

circunstâncias e processos em que foi possível, apesar dos conflitos, 

desvirtuamentos e dificuldades de efetivação continuada, realizar a produção da 

cidade na mediação das necessidades de cada indivíduo, família ou grupo social, 

bem como de expressar seus sonhos e anseios – construídos a partir do seu 

entendimento e significação do lugar; definindo o que queriam daquele centro 

histórico – e, nesse sentido, participando na construção, na “obra”, sendo cúmplices 

no desenho do seu “destino” e da cidade, retomando a história daquele “lugar” para 

lhe dar seguimento e sentido. A sua ancoragem, o pertencimento, fundava-se no seu 

“lar”, a partir do qual se estabelecem as articulações com o “espaço público”, as 

                                                                                                                                                                                     
separadamente espaços e funções, de estudar – isoladamente uns e outros – comportamentos ou 
imagens, divisões e relações. Esses diversos aspectos de uma produção social, a produção da 
cidade e da sociedade urbana, estão situados em relação a uma perspectiva de explicação e de 
previsão. A partir de então, o método consiste em superar tanto a descrição (ecológica) quanto a 
análise (funcional, estrutural) sem aliás superá-las, a fim de tender para a apreensão do concreto – 
do drama urbano – provindo as indicações formais da teoria geral das formas. Segundo essa teoria, 
existe uma forma de cidade: reunião, simultaneidade, encontro.” (LEFEBVRE, 2001:126) 
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formas de sociabilidade – mais próximas ou espacialmente mais alargadas –, o 

cotidiano das práticas coletivas, e delas recebendo as representações do “interesse 

comum”, com o qual medeiam e formulam suas visões de mundo, seu estar-no-

mundo. 

Colocam-se, então, à nossa análise a verificação da oportunidade do desafio 

lançado por Lefebvre quanto à possibilidade de realizar o “direito à cidade”, a partir 

do “habitar a cidade”, consubstanciado no “direito à obra” – a capacidade de 

determinar o “habitar”, o “lar”, o “lugar” e a permanência, mas, também, as 

características dos espaços, públicos e privados, as redes de vizinhança, os 

mecanismos de sociabilidade, os referenciais simbólicos e afetivos da cidade. 

Entendemos que esse envolvimento na produção do lugar físico, social e 

culturalmente significante, reconhecido e incorporado às práticas sociais, ocorre no 

cotidiano: o campo das experiências individuais e coletivas que sobrevive à 

dominação burocrática especializada do planejamento e da estratificação 

socioespacial do território, constituindo, simultaneamente, o campo de resistência e 

criatividade, de contínua renovação. Também esse cotidiano, em tese, mutável de 

acordo com os arranjos de interesses na pequena escala das vivências urbanas, 

requer a estabilidade de seus agentes que se alcança, precisamente, pela 

habitação, que não deve ser entendida como a unidade de alojamento abstrata no 

âmbito da prestação de um serviço ou de uma transação comercial, mas como 

produção e criação de um “lócus” concreto da existência humana, portanto, 

significante para seus habitantes e para a comunidade de pertencimento. 

Foi essa a “procura” que os moradores dos centros históricos de Salvador e 

do Porto pretendiam ver atendida pela “oferta” dos produtos urbanos da cidade.95 

                                                           
95 “O sonho da casa própria instalou-se de maneira profunda no imaginário dos brasileiros. 
Proporcionar à família uma moradia é aspiração legítima, num país ainda com memória inflacionária e 
de emprego oscilante como o Brasil. A casa própria, além de bem de raiz, proporciona ao dono as 
vantagens de empréstimo hipotecário, a certeza de ter um teto, a possibilidade de modificar a casa de 
acordo com seu gosto e suas necessidades.[...] Turner (1976, p.5) já afirmava que “o importante 
acerca da habitação não é o que ela é, mas o que faz na vida das pessoas.” Quando se escolhe uma 
casa, na verdade, está se escolhendo não apenas um imóvel, mas decidindo sobre uma série de 
variáveis: local, acessibilidade, serviços, uso de capital, investimento financeiro. Além disso, o ciclo de 
vida familiar torna as necessidades de moradia específicas para cada momento. As políticas 
habitacionais tradicionais enfatizam a moradia como bem de capital, incentivando a propriedade. Se, 
de um lado, esse é um anseio que vem ao encontro do que deseja o trabalhador em geral, de outro, 
afeta a mobilidade (Engels, [1860] 1969, 1965), aumenta o risco financeiro pela concentração de 
ativos numa única propriedade, acentua a periferização urbana, já que reproduz uma infinidade de 
pequenas casas individuais, onerando os serviços de infraestrutura. Nesse sentido, cabe lembrar o 
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Entendemos, entretanto, que os cotidianos, os processos socioespaciais 

instituídos na pequena escala do território, definindo-se como territorialidades 

específicas, sob o risco de se transformarem em centralidades autônomas e guetos 

de interesses regidos por outros níveis de dominação, devem estabelecer-se como 

ponto de partida, como condicionante e campo de realização da política pública que 

tenderá à formulação do “bem comum” com uma base concreta de carências, de 

sonhos, de vontades de fazer e criar, orientada por valores e direitos estabelecidos 

em cada organização social. 

A sociedade urbana, cuja possibilidade é aqui exposta, não pode se 
contentar com centralidades passadas, ainda que ela não as destrua 
e sim as utilize e se aproprie delas, modificando-as. O que projetar? 
A centralidade cultural tem qualquer coisa de ingrato. Ela se deixa 
facilmente organizar, institucionalizar e a seguir burocratizar. Nada se 
iguala, no fato insignificante, ao burocrata da cultura. O setor 
educativo atrai, porém não mais seduz nem encanta. A pedagogia 
implica práticas localizadas e não uma centralidade social. Aliás, 
nada prova que existe “uma” ou “a” cultura. Submetido a esta 
entidade, a “cultura”, e à sua ideologia, o “culturalismo”, o mais velho 
dos jogos, o Teatro, se vê ameaçado pelo tédio. Os elementos de 
uma unidade superior, os fragmentos e aspectos da “cultura”, o 
educativo, o formativo e o informativo, podem ser reunidos. Donde 
tirar o princípio da reunião e seu conteúdo? Do lúdico [...] Quanto aos 
antigos lugares de reunião, em grande parte perderam seu sentido: a 
festa, que perece ou se afasta deles. O fato de eles reencontrarem 
um sentido não impede a criação de lugares apropriados à festa 
renovada [...] Voltado ao estilo, à obra, isto é ao sentido do 
monumento e do espaço apropriado na Festa, a arte pode preparar 
“estruturas de encantamento”. Isolada, a arquitetura não poderia nem 
restringir as possibilidades, nem – sozinha – abri-las. Há 
necessidade de mais coisas, ou melhor, de outra coisa. A arquitetura 
como arte e técnica também tem necessidade de uma orientação. 
Necessária, não poderia bastar a si mesma, nem poderia o arquiteto 
fixar suas finalidades e determinar sua estratégia. Por outras 
palavras, o futuro da arte não é artístico, mas urbano. Isto porque o 
futuro do “homem” não se descobre nem no cosmo, nem no povo, 
nem na produção, mas na sociedade urbana. Da mesma forma que a 
arte, a filosofia pode e deve ser considerada nessa perspectiva. A 
problemática do urbano renova a problemática da filosofia, suas 

                                                                                                                                                                                     
papel desempenhado, nessa expansão periférica, pela autoconstrução de moradias, motivada por 
fatores que vão do alto custo da contratação de mão de obra, até dificuldades de acesso a trâmites 
burocráticos para aprovação de plantas e até de regularização da obra. Como cada vez mais, 
sobretudo nas periferias metropolitanas, encontram-se imóveis para locação produzidos pela 
autoconstrução, podem-se retomar alguns aspectos do clássico debate sobre o caráter espoliador 
dessa modalidade de produção da casa e até da própria cidade (Maricato, 1979, 2009; Oliveira, 
1991). É fato que a informalidade nas relações de trabalho, o baixo desempenho para a economia e a 
duvidosa qualidade da habitação produzida conduzem a um questionamento dessa alternativa 
construtiva como forma de provisão habitacional. Isso reforça a necessidade de uma política 
habitacional que ofereça variedade de alternativas, de forma que a população possa ter acesso a 
uma moradia adequada.” (PASTERNAK, BÓGUS, 2014:246) 
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categorias e métodos. Sem que sejam rompidas, nem rejeitadas, 
essas categorias recebem alguma outra coisa, algo novo: um 
sentido. O direito à cidade se manifesta como forma superior dos 
direitos: direito à liberdade, à individualização na socialização, ao 
habitat e ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o 
direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão 
implicados no direito à cidade. (LEFEBVRE, 2001:132-135) 
 
 

Nesse sentido, a preservação do patrimônio cultural, nomeadamente a 

salvaguarda dos centros históricos, cumpre-se, também, na garantia do direito à 

memória e à identidade, como exercício de cidadania: ou seja, como prática de 

vasto conjunto de direitos, garantias e obrigações, que implicam a ampla 

oportunidade de participar no processo e, portanto, dando efetividade à noção de 

“herança”, de “transmissão para as gerações futuras”, certamente resignificando 

valores e representações, mas incorporando a cada experiência a marca criadora e 

laboriosa no que se acrescenta, e qualifica, ao processo histórico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como principal motivação para o presente estudo, apresentamos a 

circunstância de que o “pensar a cidade” – entendido nos mecanismos da sua 

“produção” ou nos instrumentos de “planejamento e gestão urbanística” – tem sido 

objeto de permanente busca de referenciais do processo civilizatório anunciado pela 

modernidade, cujas consequências tornam-se evidentes na contínua revisão de 

“princípios”, “cartas”, “tratados” ou propostas conceituais para um viver moderno. 

Um dos objetos dessa contínua revisão de estratégias de “fazer cidade” têm 

sido os “centros históricos”, enquanto espaços diferenciados nos processos de 

formação e desenvolvimento das cidades. Os diferentes entendimentos quanto à 

importância desses espaços centrais, ou quanto a seu significado na constituição e 

qualificação da entidade “cidade”, proporcionaram vasto conjunto de experiências, 

contextualizadas quer em uma perspectiva de “reabilitação urbana” – que entende 

as áreas centrais como potencial indutor de atividades estratégicas (serviços, 

comércio, cultura ou turismo), segundo processos de adequação espacial e 

funcional –, quer em uma perspectiva de preservação do patrimônio histórico – que 

reconhece, nos espaços existentes, potencialidades indutoras dos mecanismos de 

construção da identidade social e recuperação das tradições culturais, como fatores 

de articulação e coesão da organização sociocultural. 

Em todos esses “cenários”, independentemente da categorização dos lugares 

– espaços centrais ou centos históricos –, verificamos que tem prevalecido a ideia 

de que se trata de espaços que requerem uma abordagem diferenciada. Eles têm se 

constituído, sempre, como um “problema”, no qual se condensam muitos conflitos de 

interesses e, sobretudo, muitas das contradições no âmbito dos processos sociais 

da apropriação e uso desses espaços. 

A partir da leitura dos processos de intervenção nos centros históricos das 

cidades de Salvador e do Porto, verificamos que tem sido recorrente o princípio de 

que os grupos sociais instalados (a população residente), se não constituem, eles 

mesmos, o “problema”, constituem, no mínimo, um obstáculo determinante à 

implementação de determinadas “políticas urbanas”. Em muitas das propostas e 

intervenções, existe um desajuste programático entre os objetivos anunciados, 
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muitas vezes expressos no discurso dos agentes, e os instrumentos de atuação 

implementados. Ou seja, em raras circunstâncias, os grupos sociais estabelecidos 

são considerados, no âmbito das estratégias de planejamento urbano, como 

elemento indutor dos processos de reabilitação, ou revitalização, das áreas centrais 

das cidades. Registramos, em muitas das propostas e intervenções, um desajuste 

programático entre os objetivos anunciados, muitas vezes expressos no discurso 

dos agentes, e os instrumentos de atuação implementados. Ou seja, em raras 

circunstâncias, os grupos sociais estabelecidos são considerados, no âmbito das 

estratégias de planejamento urbano, como elemento indutor dos processos de 

reabilitação, ou revitalização, das áreas centrais das cidades. 

A tese que se pretende desenvolver pela presente pesquisa sustenta que a 

habitação, entendida como política pública integrada, constitui um componente 

determinante para os processos de reabilitação das áreas centrais das cidades, 

nomeadamente dos centros históricos. 

Para tanto, levantamos algumas indagações exploratórias no sentido de 

desvendar, e compreender, as narrativas e discursos elaborados a partir de 

supostas dicotomias que envolvem as noções e de “centro histórico” e “habitação” 

dando, frequentemente, a ideia de estarmos perante impossibilidades. Morar, 

habitar, habitat, habitação e patrimônio constituem-se como sinônimos ou como 

oposições que revelam na sustentabilidade dos centros históricos? 

Assim, no primeiro capítulo, pretendemos estabelecer uma visão introdutória 

sobre a questão urbana e sobre a noção de cidade por meio de olhares de autores 

oriundos de diversas áreas do conhecimento no sentido de decifrar discursos e 

imaginários que se produzem em seu torno.  

Procuramos compreender a partir de quais elementos – discursivos, 

imagéticos, perceptivos, afetivos, vivenciais, científicos, ou outros – constrói-se a 

ideia de cidade. Nesse sentido, importava discutir os modelos analíticos utilizados 

pelos diversos intérpretes da cidade para compreender os mecanismos de 

entendimento do real; aqueles que sustentam os diferentes olhares e narrativas, 

mas também as diversas vivências e culturas. 

A partir dos processos de análise do real, e do modo como se instituem nas 

práticas sociais, construímos o quadro de referências compreensivas que permite 
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aproximações aos modos de produção e reprodução da cidade, estabelecendo o 

conjunto de condicionantes, e de possibilidades, ao entendimento sobre a cidade e 

sobre o urbano e que participam nos modos de fazer cidade com base nos modos 

de sua apropriação a partir dos indivíduos e dos grupos sociais. 

Com base na estrutura narrativa e no método de análise de Calvino e 

Lefebvre, explicitamos os mecanismos de construção, e de desconstrução, dos 

processos socioespaciais que determinam os vínculos dos diversos usuários das 

cidades aos lugares e aos territórios, para compreender o seu papel na produção e 

reprodução da cidade, na formação dos significados e das vivências cotidianas. 

No segundo capítulo, aprofundamos a compreensão dos mecanismos de 

apropriação cultural dos lugares urbanos, tendo como campo de reflexão a 

construção da noção de patrimônio histórico, explicitando os mecanismos que 

conduzem à nomeação de um modo singular de reconhecimento de valor das 

práticas socioespaciais, da sua produção no processo histórico, ao ponto de 

despertar imaginários, representações e modos de agir suficientemente 

consolidados que determinam comportamentos sociais, individuais e coletivos, 

distintos e excepcionais. Sobre esses modos de ver, pensar e agir, incidimos nossa 

análise no sentido de compreender a sua relação e participação na produção da 

cidade e entender sua influência nos modos de vida, nos modos de criação urbana, 

nos modos de habitar a cidade. 

No terceiro capítulo, adensamos essa análise com ênfase na formação do 

habitat urbano a partir da leitura dos centros históricos, no sentido de estruturar o 

conjunto de argumentos que permitem sustentar nossa tese. Procuramos 

compreender como o habitar, e a habitação, constituem os elementos fulcrais de 

sustentabilidade dos centos históricos, considerando o caráter determinante do 

abrigo e do domínio territorial para a estabilização dos mecanismos de 

assentamento humano e de estabilização das relações entre os seres humanos e os 

lugares. Ao mesmo tempo, essa relação particular com os lugares históricos por 

meio do habitar, permitiu-nos entender outros eventos que ocorrem na cidade, 

nomeadamente, as relações socioespaciais que se consolidam de forma consistente 

em pequenas parcelas, envolvendo grupos sociais determinados. 

No quarto capítulo, analisamos, a partir das experiências ocorridas nas 

cidades de Salvador e do Porto, como os ciclos de políticas públicas, programas e 
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ações com incidência nos respectivos centros históricos resultaram em distintas 

dinâmicas de produção e reprodução de modelos de gestão patrimonial, tendo como 

elemento de referência a questão habitacional. Explicitamos como a convergência 

de ações em determinados períodos, numa e noutra cidade, em função de propostas 

estratégicas que consideravam, ou integravam, a componente habitacional, 

resultaram em impactos relevantes, tanto para a preservação do patrimônio histórico 

como para a sustentação de modelos de participação social por via da integração 

efetiva dos grupos sociais no cotidiano das cidades. 

Entendemos, por fim, que a habitação traz de relevante para os centros 

históricos, enquanto habitar, e não apenas como uso entre as funções da cidade ou 

como mercadoria valorizável no processo imobiliário especulativo, é, precisamente, 

a permanência de pessoas, a continuidade ou a constituição de cotidianos e, assim, 

a possibilidade de formar as representações coletivas, instituir valores e resignificar 

memórias. Ao mesmo tempo, a reutilização dos imóveis dos centros históricos, 

habitando-os e atualizando-os na sua capacidade de uso, qualifica a habitação, 

inserindo-a em um habitar, em um lugar espacialmente qualificado que carrega 

memórias que instigam à construção de mecanismos de pertencimento e 

sociabilidade, fortalecendo as identidades, a autoestima e a apropriação do 

processo histórico, dando-lhe prosseguimento, não como mera transmissão, mas 

como transformação da realidade urbana. 
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EPÍLOGO 

 

 

As cidades e as trocas 

 

Em Esmeraldina, cidade aquática, uma rede de canais e uma 
rede de ruas sobrepõe-se e entrecruza-se. Para ir de um lugar 
a outro, pode-se sempre escolher entre o percurso terrestre e o 
de barco: e, como em Esmeraldina a linha mais curta entre dois 
pontos não é uma reta, mas um ziguezage que se ramifica em 
tortuosas variantes, os caminhos que se abrem para o 
transeunte não são dois mas muitos, e aumentam ainda mais 
para quem alterna trajetos de barco e transbordos em terra 
firme. 

Deste modo, os habitantes de Esmeraldina são poupados ao 
tédio de percorrer todos os dias os mesmos caminhos. E não é 
tudo: a rede de trajetos não é disposta em numa única camada; 
segue um sobe-desce de escadas, bailéus, pontes arqueadas, 
ruas suspensas. Combinando segmentos dos diversos 
percursos elevados ou de superfície, os habitantes se dão ao 
divertimento diário de um novo itinerário para ir aos mesmos 
lugares. Em Esmeraldina, mesmo as mais rotineiras e 
tranquilas transcorrem sem se repetir. 

A maiores constrições estão expostas, como em todos os 
lugares, as vidas secretas e aventurosas. Os gatos de 
Esmeraldina, os ladrões, os amantes clandestinos, locomovem-
se pelas ruas mais elevadas e descontínuas, saltando de um 
telhado para o outro, descendo de uma sacada para uma 
varanda, contornando beirais com passo de equilibrista. Mais 
abaixo, os ratos correm nas escuras cloacas, um atrás do rabo 
do outro, juntamente com os conspiradores e os 
contrabandistas: espreitam através de fossos e esgotos, 
escapam por interstícios e vielas, arrastam de um esconderijo 
para outro cascas de queijo, mercadorias ilícitas e barris de 
pólvora, atravessam a compacta cidade perfurada pela rede de 
covas subterrâneas. 

Um mapa de Esmeraldina deveria conter, assinalados com 
tintas de diferentes cores, todos esses trajetos, sólidos ou 
líquidos, patentes ou escondidos. Mas é difícil fixar no papel os 
caminhos das andorinhas, que cortam o ar acima dos telhados, 
perfazem parábolas invisíveis com as asas rígidas, desviam-se 
para engolir um mosquito, voltam a subir em espiral rente a um 
pináculo, sobranceiam todos os pontos da cidade de cada 
ponto de suas trilhas aéreas. 

Italo Calvino in As Cidades Invisíveis 
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