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INTRODUÇÃO

Com o avanço do processo de globalização, os estudos urbanos 
têm ampliado seus conteúdos, pois as dinâmicas globais e suas 
tendências trazem novos e consecutivos problemas, específicos e 
concretos, que precisam ser compreendidos. Dentro dessas ten-
dências mundiais, os setores do comércio e serviços são os que mais 
crescem, pois o mundo todo vai se tornando urbano. Desse modo, 
entender a realidade socioespacial atual significa observar as novas 
funções e especializações que surgem nas cidades. Nas metrópoles, 
pela densidade desses setores e pelas contradições socioespaciais 
existentes, essas dinâmicas ganham ainda mais complexidade.

Este livro tem como foco a análise do desenvolvimento do con-
sumo e seus impactos na produção do espaço urbano. Trata-se de 
um grande desafio, pois elaborar um olhar reflexivo sobre o consu-
mo não é tarefa fácil, em razão das diversas contradições presentes 
nessas relações. Além disso, esse olhar deve primeiro reconhecer 
as articulações entre a produção, a circulação, o comércio e o con-
sumo, dentro do processo de generalização da mercadoria, para, 
posteriormente, analisar os impactos dessas atividades no espaço. 

A geografia do comércio é uma subárea reconhecida por possuir 
um considerável embasamento teórico, construído no decorrer do 
tempo, tendo nos últimos anos apresentado um rol crescente de es-
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tudos e de enfoques bastante diversificados, tanto no plano teórico 
como metodológico, cujo objetivo central tem sido a compreensão 
da complexa realidade da sociedade de consumo mundial e seus 
impactos na produção do espaço urbano. Esse conhecimento pro-
duzido por equipes de pesquisadores1 amplia o diálogo em torno de 
um tema tão importante na atualidade, expandindo o conhecimen-
to sobre os principais problemas.

Os estudos sobre o comércio e consumo devem, de modo geral, 
partir da articulação dialética entre as relações sociais de produção 
e consumo e a reprodução do espaço, para se chegar à análise crítica 
do urbano. 

O grande desafio é buscar uma análise integrada do problema, 
ou seja, conjugar a abordagem das formas comerciais com as vi-
vências, as experiências e as práticas urbanas. Trata-se de apoiar-se 
na dinâmica da cultura do consumo para compreender os novos 
espaços comerciais. Existe nessas relações um duplo movimento: 
um exercido pelas formas, por meio da criação de rituais, espetá-
culos e modos de apropriação; outro criado pelos valores culturais, 
estilos de vida, desejos contidos na diversidade do cotidiano do 
consumidor. Ambos os movimentos vão se firmando na vida das 
cidades e acabam criando uma grande complexidade nas “formas-
conteúdos” no mundo contemporâneo.

O comércio, em geral, e a venda a varejo, em especial, consti-
tuem atividades essencialmente urbanas e que exigem centralidade. 
As ligações do comércio com o espaço urbano fazem parte de um 
longo processo, porque o comércio varejista faz parte da própria 
razão de ser das cidades, justifica uma boa parte da sua organização 
interna, explica inúmeros movimentos que se desenvolvem no seu 
interior. Essas relações entre a cidade e o comércio são dinâmicas 
e a cidade vai se tornando produto das decisões e das práticas de 

 1 Uma importante fase das observações contidas neste livro foi realizada em 
Lisboa com o apoio de pesquisadores do Observatório do Comércio da Uni-
versidade de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa, os quais pesquisam 
sobre a referida temática. 



PAISAGENS DO CONSUMO  9

diversos atores, entre eles os comerciantes, os consumidores, os 
promotores imobiliários e os produtores/fabricantes. Por sua vez, a 
cidade é condição e meio para que as práticas desenvolvidas por es-
tes agentes continuem a se realizar. Daí a importância da dimensão 
espacial na análise do comércio e do consumo. 

Os resultados das pesquisas que realizamos nos últimos catorze 
anos2 deixaram muitas inquietações que neste momento serão rea-
presentadas. Nosso conhecimento na área foi adquirido em parceria 
com outros pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação. 
Outro ponto importante nesse percurso foi a realização de uma pes-
quisa realizada em 2008, em nível de pós-doutoramento, na Uni-
versidade de Lisboa, a qual nos permitiu uma reaproximação com 
os geógrafos do Observatório do Comércio, o que reacendeu a ideia 
e a necessidade de uma pesquisa nessa linha da geografia brasileira 
que pudesse levantar o arcabouço teórico construído e apontar as 
possibilidades de novos estudos sobre o tema. 

Este livro apresenta parcialmente os resultados de tese de livre-
docência, apoiada na adoção do consumo como categoria de análise 
geográfica. A referida tese baseia-se na hipótese de que o estudo 
aprofundado do consumo pode representar para a geografia urba-
na uma nova possibilidade de abordar a dinâmica da produção do 
espaço urbano na atualidade. Essa hipótese está centrada no reco-
nhecimento do espaço como produto e condição das relações so-
ciais de produção; portanto, construído historicamente. É possível 
observar que, nessa concepção de espaço, as relações de consumo 
estão sendo consideradas, haja vista que estão inseridas nas relações 
sociais de produção. O que se buscou neste estudo foi voltar o foco, 
de forma mais direta, para as relações de consumo, sem, no entanto, 
deixar de considerar a totalidade dessas relações.

 2 As reflexões aqui apresentadas dão continuidade às pesquisas que desenvol-
vemos no mestrado As franquias e as novas estratégias do comércio urbano no 
Brasil, no doutorado O tempo e o espaço da alimentação no centro da metrópole 
paulista e na livre-docência Geografia e consumo: dinâmicas sociais e a produ-
ção do espaço urbano.
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Quando focamos de forma mais direta as relações de consumo, 
defendemos um modo de pensar que nos leva à compreensão de que 
o espaço urbano está, cada vez mais, atrelado à generalização da mer-
cadoria. Esse olhar encerra novos significados para os estudos dos 
diferentes lugares, porque durante muitos anos a geografia urbana 
centrou seus estudos na fase da produção, na qual a lógica industrial 
ditava, muitas vezes, as dinâmicas espaciais. O mundo mudou, o se-
tor terciário se amplia e dá novos nexos ao sistema produtivo global, 
e, desse modo, apesar de a produção fabril continuar sendo muito 
importante no sistema produtivo geral e na abordagem espacial, é 
apenas um momento do processo, pois a concretização da mercado-
ria só se viabiliza por meio do consumo. É por meio dele que ocorre a 
concretização do ciclo e, assim, a realização da mercadoria. Sob esse 
ponto de vista, observamos que a produção do espaço contempla to-
das as fases, desde produção, circulação e consumo de mercadorias. 

Se a cidade moderna girava em torno da fábrica e a indústria 
comandava a sua organização social, cultura e arquitectura, a ci-
dade pós-moderna é acima de tudo um centro de consumo, jogo e 
entretenimento, organizada em torno dos espaços comerciais e da 
simulação, dos lugares da hiper-realidade e dos territórios da con-
templação. Empenhada em promover o espectáculo, qualquer coi-
sa por mais banal que seja é suceptível de ser representada, tema-
tizada, transformada em objecto de interesse e experiência estética. 
Todavia, apesar de sua espectacularidade e simbolismo, os espaços 
de consumo que dão vida à cidade, enquanto realidade material, 
funcionam apenas como uma pré-condição da sua existência. São 
necessários, porque fornecem o palco, os cenários e os textos para 
as representações que alimentam as experiências de consumo, mas 
de forma alguma são suficientes, porque é no plano simbólico e em 
diálogo com o consumactor que o espetáculo, as representações e as 
narrativas são construídas. (Cachinho, 2006a, p.48)

No mundo atual, é o consumo que apresenta a maior pressão na 
produção e reprodução do espaço urbano. “Vive-se uma era em que 
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todas as esferas da vida social e individual se encontram, de uma 
forma ou de outra, reorganizadas segundo os princípios da ordem 
consumista” (Lipovetsky, 2007, p.109).

Se avaliarmos, por exemplo, as diferentes formas de produção 
limpa (o como produzir), os locais mais indicados para a produção 
(o onde produzir) e os produtos ecologicamente corretos (o que 
produzir), observaremos que tudo isso é passível de ser alcançado 
por meio de investimento, de incentivo, de conhecimento, de legis-
lação e de técnica, mas não adianta modificar apenas essas etapas da 
produção de mercadorias se não transformarmos os consumidores. 
Desse modo, podemos dizer que é pela análise das relações de con-
sumo que conseguiremos construir o entendimento da dimensão 
social da questão ambiental.

Assim, o objetivo central deste livro é compreender, por meio de 
um olhar geográfico, o papel do consumo na vida urbana e os prin-
cipais impactos socioespaciais de sua dinâmica. Esse olhar geográ-
fico é enriquecido por um aporte multidisciplinar, pois necessita-
mos de conteúdos, enfoques e perspectivas de análises, trazidas por 
outras áreas do conhecimento, para construir, de fato, uma reflexão 
mais abrangente do fenômeno do consumo, no tempo e no espaço.

As ideias aqui colocadas revelam a construção de um pensa-
mento que está centrado em uma reflexão sobre a vida cotidiana e 
também na identificação dos níveis de homogeneização e de espe-
cificidade das relações de consumo, na atualidade. Nesse percurso, 
ao longo do pensamento geográfico do consumo, algumas questões 
centrais emergiram. Entre elas, destacam-se: Como se desenvolve 
no espaço a convivência “desigual e combinada” de formas comer-
ciais originadas em vários lugares e períodos? Como entender a 
produção do espaço urbano no contexto da generalização da mer-
cadoria? Qual é o papel do consumo na vida urbana e no cotidia-
no? Que mudanças no mundo do consumo podem representar as 
condições para que o global se realize no lugar (espaço vivido)? 
É possível entender a paisagem urbana como materialidade das 
relações de consumo? Quais são as principais formas e estratégias 
comerciais e de consumo que hoje se desenvolvem em São Paulo, 
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Lisboa, Seul e Dubai, e quais as suas dinâmicas gerais e específi-
cas? Como abordar a metrópole (em sua dinâmica e complexidade) 
como um espaço sedutor? 

Desvendar as contradições que vão se desenvolvendo no pro-
cesso de produção capitalista e que, muitas vezes, estão escondidas 
por trás de toda a coerência que se revela no mundo visível e ime-
diato é um grande desafio que se apresenta. Desse modo, é preciso 
enfocar a história das relações de consumo no tempo e no espaço e a 
imbricação do global no local, durante o processo de crescimento e 
consolidação das diferentes formas comerciais para que se consiga 
articular dialeticamente as relações sociais de produção e consumo 
e a reprodução do espaço. Dito de outro modo, significa construir 
uma análise integrada do problema. Nesse caminho, somos levados 
a retirar os véus que revestem o mundo da mercadoria de coerência 
e de discurso, para assim enxergar dentro dessa ditadura da aparên-
cia as possibilidades de rompimento, pelas vivências, experiências 
e práticas urbanas. Ou como nos adverte Lefèbvre (1991, p.139):

A restituição do contexto social restabelece assim o movimento 
dialético. Se examino somente a forma da troca, do valor de troca, 
da mercadoria, destaco sua lógica, suas possibilidades de extensão 
sem limites, sua linguagem e seu mundo. Esse procedimento ri-
goroso em aparência implica erro e até mesmo representação que 
se pode dizer falsificada. Somente a análise dialética, que leva em 
consideração tanto o trabalho social quanto o contexto no qual se 
insere a forma, somente essa análise atinge o concreto, ou seja, o 
movimento e os conflitos que ele envolve e desenvolve.

A partir dessas ideias e do conhecimento acumulado, somos 
levados a considerar o espaço urbano como produto e condição 
das relações sociais de produção, e, nesse sentido, far-se-á a análise 
tendo especial atenção aos fatores ligados às desigualdades socioe-
conômicas e espaciais, assim como às particularidades dos atores 
locais e do contexto regional de implantação, sempre considerando 
a pressão do global nos lugares.
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Para Santos (1985, p.2), a história é sempre importante para a 
geografia, para se conhecer o objeto em sua temporalidade:

O movimento dialético entre forma e conteúdo, a que o espaço, 
soma dos dois, preside, é, igualmente, o movimento dialético do 
todo social, apreendido na realidade geográfica. Cada localização é, 
pois, um momento do imenso movimento do mundo, apreendido 
em um ponto geográfico, um lugar. Por isso mesmo, cada lugar 
está sempre mudando de significação, graças ao movimento social: 
a cada instante as frações da sociedade que lhe cabem não são as 
mesmas. 

Com esse embasamento destacamos a forte associação do co-
mércio e do consumo ao território. Estudos realizados por diversos 
pesquisadores demonstraram que, mesmo havendo alguns sinais 
de uma certa “espacialização”, a atividade comercial continua a ser 
extremamente importante na definição dos lugares e dos espaços, 
estruturando ou acompanhando o seu futuro. Por sua vez, o terri-
tório atrelado a diversas escalas (a metrópole, a cidade, o bairro, a 
periferia, o centro, a rua) marca fortemente a atividade comercial, 
constituindo um importante elemento na leitura das características 
do tecido comercial e na compreensão das suas dinâmicas. 

Há ainda uma outra realidade escalar que precisa ser considera-
da, pois o papel do espaço, que vem sendo abordado sob diferentes 
visões, ou seja, como produto, condição, meio, suporte, contexto e 
elemento de diferenciação, faz-se em dois níveis: 1) no plano global, 
ditando grandes princípios que norteiam a organização espacial 
do comércio, provocando em grande nível a homogeneização dos 
sistemas comerciais nas cidades de todo o mundo; 2) no plano local, 
orientando as especificidades propiciadas pela atuação dos agentes 
locais. 

A referida análise aqui proposta buscará construir uma crítica 
do objeto de estudo, “o consumo”, procurando compreender a rea-
lidade e sua diversidade, reconhecendo os atores sociais em seu co-
tidiano e traçando algumas tendências para o problema investigado. 
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As identificações das particularidades dos atores sociais, re-
presentados pelos consumidores, foram levantadas por meio da 
pesquisa participante, pois, segundo Lemos (1986-1987, p.286-7):

Quando se compartilha o cotidiano da realidade social, quan-
do o pesquisador convive com pessoas reais, com suas culturas e 
seus grupos sociais, a pesquisa participante está sendo realizada. A 
partir deste momento o pesquisador participa da história do objeto 
da pesquisa. Não mais se pode dividir, separar, a teoria da prática.

A espetacularização do mundo da mercadoria, a diversidade 
das formas comerciais, as diferentes normatizações de uso dessas 
formas, as leituras das estratégias, dos códigos, das representações, 
dos comportamentos nos levaram a criar os procedimentos da pes-
quisa, amplamente vinculados à observação. Desse modo, nosso 
olhar esteve sempre centrado na busca contínua de compreender 
o comércio em seu movimento e o consumidor como “espectador 
e ator”, ou seja, “consumactor”, conforme nos orienta Cachinho 
(2006a, p.33):

os consumidores se tornaram, simultaneamente, espectadores e 
actores. Conjugando a faceta de flâneur, de viajante contemplativo, 
com a de persona implicada na representação e nas experiências 
de consumo, transformaram-se na figura de consumactores. Para 
se poder captar essa multidimensionalidade do consumidor pós-
moderno, sugere-se o abandono da tradicional segmentação em 
múltiplos nichos de mercado e que passemos a ver o indivíduo de 
forma integrada, respeitando a sua complexa estrutura bio-psico-
social, que faz dele uma pessoa.

Durante as várias jornadas de trabalho de campo, no Brasil e 
no exterior, procuramos, num primeiro momento, nos distanciar 
do objeto e, por meio da observação sistemática, ir captando essa 
“multidimensionalidade” do consumidor. De fato, é observável seu 
momento contemplativo; entretanto, os olhares vão se contagiando 
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e as mercadorias falam, chamam, apelam. As estratégias comer-
ciais, por sua vez, auxiliam nesse processo, com o apoio das promo-
ções, das facilidades no pagamento, da cor, da moda, da vibração. 
E, não demora muito, chega o momento do frenesi, da experiência 
do consumo. 

Essas demonstrações se manifestam no comportamento do con-
sumidor e se dão em questão de segundos, mas também há casos de 
consumidores que se mantêm em estágios diferentes, de espectador 
e de ator. O que se observa é que fica muito difícil tentar separar o 
que há de individual, de tribal, de coletivo ou de massa, nesses mo-
mentos e nesses comportamentos dos consumidores. No decorrer 
deste livro, vamos detalhar essas observações para refletir sobre a 
complexa estrutura presente nas relações de consumo.

Num segundo momento, durante os trabalhos de campo, apro-
ximamo-nos do objeto, entramos no mundo do consumo, como 
atores, ou seja, de “igual para igual”, deixamo-nos pressionar pela 
representação da mercadoria, emergimos tanto na contemplação 
como na experiência do consumo. Não se trata, portanto, de uma 
pesquisa vertical exaustiva e aprofundada sobre o comércio e con-
sumo em cada localidade, mas, sim, do desenvolvimento de curtas 
expedições de pesquisas exploratórias, pois o que se buscava era 
o reconhecimento da diversidade de experiências de consumo e 
também a identificação dos níveis de pressão que as relações de 
consumo locais e globais exercem nas dinâmicas socioespaciais de 
cada uma das cidades observadas.




