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PAISAGENS URBANAS: 

IMAGENS E REPRESENTAÇÕES 
DO MUNDO DO CONSUMO

Na leitura da cidade, precisa-se ter cuidado para 
não se confundir as imagens do mundo real e as 
que são inventadas, motivadas por um desejo de 
ver e encerrar dentro de um conceito ou dentro 
de um repertório, o objeto observado. É preciso 
dizer que por trás das imagens oferecidas à obje-
tividade do olhar existem outras que se mostram 
em doses homeopáticas, que são aquelas imagens 
instantâneas, surgidas da relação direta do su-
jeito com a cidade, principalmente quando ele é 
dominado por um estado de devaneio. 

(Almandrade, 2009)

A conformação da experiência humana está condicionada à vida 
social e ao espaço geográfico. A paisagem é a materialização mais 
imediata e momentânea da vida social, e, portanto, precisa ser ana-
lisada no contexto do cotidiano, das representações da natureza e 
dos seus significados. Nesse sentido, tanto as representações da 
paisagem como a cultura são constituintes da identidade socioes-
pacial. Diante desses pressupostos, a paisagem como categoria de 
análise pode, então, ser historicamente contextualizada.
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Para a geografia, o estudo da paisagem, desde a gênese de seu 
pensamento, sempre representou um desafio instigante e central, e 
desse modo, em todo o desenvolvimento do conhecimento acumu-
lado, muito se tem produzido sobre essa categoria de análise. 

Assim, a paisagem se constitui num dos mais antigos focos da 
geografia, tendo seu método de investigação sofrido grandes mu-
danças no tempo. Desde Paul Vidal de La Blache, que afirmava ser 
a paisagem “o que o olho abarca com o olhar”, muitas alterações 
ocorreram no mundo e o pensamento geográfico foi se atualizando. 

Pierre George (1970), por exemplo, ao definir a paisagem como 
“a porção do espaço geográfico analisada visualmente”, insere a 
questão da análise em complementação à descrição que vinha sendo 
aplicada nos estudos geográficos.

Outro destaque é a contribuição de Dolfuss (1973), que afirma-
va ser a paisagem o “aspecto imediatamente perceptível do espaço 
geográfico”. Nesse momento, observa-se que já estava embutida 
nessa categoria, mesmo que de forma oculta, a ideia de paisagem 
como materialidade das relações sociais.

Frémont (1974) é um autor que retira os véus da neutralidade no 
processo de interpretação da paisagem, quando diz que: “paisagem 
não é um simples ‘objeto’ nem o olho que a observa uma lente fria 
de ‘objetiva’”. 

Outros autores, como Duby (1980), apresentam uma visão mais 
cultural da paisagem, indicando que ela é “a inscrição no território 
da globalidade de uma visão de mundo”. Berque (1998, p.33), por 
sua vez, vem sacramentar o papel do movimento subjetivo e expe-
riencial que está integrado na concepção de paisagem: 

A paisagem é uma marca, porque exprime uma civilização; mas 
também é uma matriz, porque participa de sistemas de percepção, 
concepção e ação – isto é, da cultura – que canalizam certo sentido a 
relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza.

Sauer define a paisagem como objeto de estudo da geografia 
cultural. Para ele, a paisagem geográfica é vista como um conjun-
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to de formas naturais e culturais, associadas em uma dada área, 
e desse modo deve ser analisada morfologicamente, vendo-se a 
integração das formas entre si e o caráter orgânico ou quase orgâ-
nico dela. Nessa visão, o tempo é uma variável fundamental. Para 
Sauer (apud Corrêa & Zeny, 1998, p.9), “A paisagem cultural ou 
geográfica resulta da ação, ao longo do tempo, da cultura sobre a 
paisagem natural. [...] paisagem como uma área composta por uma 
associação distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais”.

Relph (1990), de modo mais sintético e profundo, coloca a pai-
sagem como resultado material das relações cotidianas. Paisagem 
para ele é “o contexto visual da existência cotidiana”.

Seguindo nessa mesma direção, Santos (2002) concebe a pai-
sagem como a expressão materializada do espaço geográfico, in-
terpretando-a como forma: “Paisagem é o conjunto de formas, 
que, num dado momento, exprime as heranças que representam as 
sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza”. 

Notadamente, o estudo da paisagem foi ganhando importância 
para as pesquisas geográficas, tendo atualmente o significado de um 
conjunto de objetos reais concretos. Hoje observamos a paisagem 
com o reconhecimento de que ela não é um simples amontoado de 
elementos geográficos desordenados, mas, sim, o resultado de uma 
combinação dinâmica, em movimento, ou seja, em constante trans-
formação – de elementos físicos, biológicos e humanos (sociais). 

Essa é a base da construção do pensamento de Bertrand (1971, 
p.2), pois, para ele:

a paisagem não é a simples adição de elementos geográficos dis-
paratados. É, numa determinada porção do espaço, o resultado 
da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 
biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os 
outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 
perpétua evolução. 

A geografia como ciência social, entretanto, valoriza a ação da 
sociedade na paisagem, e, nesse sentido, a observação e a interpre-
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tação da paisagem são os pontos de partida para o entendimento das 
relações entre sociedade e natureza, o que nos ajuda a compreender 
melhor o mundo em que vivemos. 

No mundo contemporâneo, pela sucessão e acúmulo de tempos, 
as paisagens urbanas passam a apresentar grandes diversidades 
fisionômicas, as quais expressam o desenvolvimento econômico 
e produtivo predominante na sociedade em que elas estão inse-
ridas. Isso porque as formas de apropriação do espaço urbano se 
desenvolvem de maneira contraditória, na medida em que todas as 
relações socioespaciais se articulam de forma desigual e combinada.

As paisagens podem também ser manipuladas racionalmente, 
em nome de interesses instrumentais do Estado e do Capital. Para 
Harvey (2005, p.233), “o que está em jogo é o poder do capital 
simbólico coletivo, isto é, o poder dos marcos espaciais de distinção 
vinculados a um lugar, dotados de um poder de atração importante 
em relação aos fluxos de capital, de modo mais geral”. As interven-
ções urbanas exercem forte pressão na paisagem, pois se encontram 
sedimentadas na intenção de gerar imagens recicladas que estimu-
lem as oportunidades econômicas: 

as cidades e lugares hoje tomam muito mais cuidado para criar uma 
imagem positiva e de alta qualidade de si mesmos, e têm procurado 
uma arquitetura e formas de projeto urbano que atendam a essa 
necessidade. [...] Dar determinada imagem à cidade através da or-
ganização de espaços urbanos espetaculares se tornou um meio de 
atrair capital e pessoas (do tipo certo) num período [...] de compe-
tição interurbana e de empreendimentismo urbano intensificados. 
(Harvey, 1998, p.91-2)

A abordagem da paisagem tem, nos dias de hoje, um aporte 
multidisciplinar, o que tem contribuído para o enriquecimento 
de sua compreensão. Assim, outra pressão que tem sido apontada 
sobre a paisagem urbana se refere ao city marketing, que consiste na 
divulgação dos pontos positivos da cidade, e sua incorporação vem 
provocando enormes transformações: cidade-mercadoria, cidade-
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empresa, cidade-espetáculo, cidade competitiva. Um exemplo cla-
ro desse processo tem sido o caso de Curitiba.

O empresariamento das práticas de gestão caminha em dire-
ção à transformação da cidade em mercadoria, baseada na lógica 
mercantil da produção do espaço e na racionalidade produtivista. 
A cidade aparece, no plano da imagem construída para vendê-la 
num mercado mundial, como expressão material dessa lógica, mas 
também, simultaneamente, como afirmação ideológica da inexora-
bilidade dos caminhos a serem perseguidos. (Sánchez, 2003, p.367)

Existe, entretanto, uma capacidade criadora nos processos so-
ciais que permite novas apropriações efetivas dos lugares, rompen-
do, muitas vezes, com o planejado. Vista desse modo, a paisagem 
contém as inovações técnicas, a modernização, mas os projetos 
dominantes não se realizam em sua plenitude, pois essas interven-
ções estratégicas apresentam limitações. É isso que faz que cada 
paisagem seja única, pois, embora sofra pressões globais em sua 
produção, a sociedade, por meio de sua identidade, resiste, libera 
ou se acomoda, moldando a paisagem segundo as diferentes formas 
de apropriação.

Vamos enfatizar o papel do homogêneo e do global nas metrópo-
les investigadas, procurando destacar as intenções racionalizadoras 
do consumo no espaço e na vida social, mas também as complexas 
interações locais/globais que a vida moderna permite, num misto 
de liberdade e aprisionamento. Trata-se de relativizar a “condução” 
social e a “determinação” de estilos de vida, pois o urbano como 
modo de vida sempre apresentará possibilidades de resistência. 
Nesse contexto, uma questão que emerge é: É possível entender 
a paisagem urbana como materialidade das relações de consumo?

Na vida urbana existe uma potencialidade de múltiplas escolhas, 
mas também é preciso reconhecer que na cidade contemporânea as 
pressões são mais fortes, pois a hegemonia do capital enriquece os 
símbolos, alterando a relação dos indivíduos com o global, com 
o mundo das mercadorias e com o espaço. Ao analisar a cidade e o 
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tempo, Matos (1982) afirma que no espetáculo da multidão o indi-
víduo se perde, e para ele a cidade se torna ora passagem, ora vitrina.

Nas metrópoles pós-modernas, o movimento de reestruturação 
urbana e imobiliária faz emergir novos espaços de simulação; a 
imagem passa a ter um significado essencial, baseado na lógica da 
reprodução do capital, e o espaço diferenciado é também capturado 
para expandir o seu valor. 

Quando a arquitetura e o projeto urbano da cidade unem-se à 
estética do pós-modernismo, cria-se um mundo de ilusões, em um 
processo de ruptura com a racionalidade modernista, a partir da 
geração de “formas arquitetônicas especializadas, e até altamente 
sob medida, que podem variar dos espaços íntimos e personaliza-
dos ao esplendor do espetáculo, passando pela monumentalidade 
tradicional”. (Harvey, 1998, p.67)

A cidade do capital revela, em sua paisagem, uma articulação 
definitiva com a dinâmica do consumo. Sua arquitetura é também 
veículo de troca, seus signos permitem uma simulação da cultura e 
da vida urbana. A cidade fornece as bases materiais para o projeto 
urbano do mundo das mercadorias e, desse modo, atende às neces-
sidades do capital. Folin (1977, p.124) avalia que a “cidade, desde 
o ponto de vista de sua construção e de seu uso, se apresenta como 
aglomerado de mercadorias”.

Com base no acúmulo do conhecimento geográfico e nas co-
locações dos autores citados, podemos dizer que a paisagem é a 
produção do espaço que consubstancia os valores, as ideias, as cul-
turas, sistemas de produção, modos de vida de uma sociedade, num 
determinado momento histórico, e desse modo é uma categoria de 
análise geográfica que permite analisar e decodificar a realidade em 
diferentes escalas.

Conforme já ressaltado, apesar de ter em sua natureza uma forte 
imbricação com o conhecimento geográfico, pela sua complexidade, 
a paisagem não pode ser interpretada sob a óptica de uma só aborda-
gem, necessitando até mesmo de estudos de caráter multidisciplinar.
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A visão do arquiteto, poeta e artista plástico baiano, da cidade 
de Salvador, Almandrade (2009) nos ajuda a compreender esse 
tipo de diálogo entre os diferentes saberes, quando, baseando-se na 
experiência de Walter Benjamim, nos revela:

Se a cidade é um pedaço do mundo, suas imagens são enigmas 
que, ao tentarmos decifrá-los, lançamos sobre ela nossas interpre-
tações subjetivas. Walter Benjamim, ao perambular pelas ruas de 
Moscou, imagina suas imagens sobre aquelas que o olho vê; ao pro-
jetar suas fantasias e esperanças, escreveu um precioso documento 
pessoal sobre essa cidade, no Diário de Moscou. As imagens de uma 
cidade não se resumem ao que é visto na sua objetividade, livre das 
desordens do desejo e do devaneio de um sonhador; são todas as 
fotografias por ele imaginadas. A cidade enquanto paisagem tem 
a imaginação como uma faculdade fundamental de sua interpreta-
ção. (Almandrade, 2009)

Assim, o principal desafio consiste na observação da paisagem 
de algumas cidades, tendo como pano de fundo a abordagem do 
mundo do consumo. A partir do exposto, essa tarefa se revela como 
extremamente desafiante e muito complexa, em razão da amplitude 
de relações e de contradições materializadas no espaço. A paisagem 
urbana é um objeto teórico de grande interesse para a geografia, 
além de ser um dos temas centrais das representações visuais do 
mundo moderno, pois condensa um processo de acumulação de 
experiências políticas, econômicas e culturais.

Cada uma das cidades observadas por nós tem suas particulari-
dades, seus próprios níveis de expansão do comércio e do consumo, 
e apresenta diferentes estágios de fragmentação e homogeneiza-
ção. As diversas redes sociais que se apresentam no espaço urbano 
também oferecem várias máscaras e, portanto, não se pretende 
de modo algum esgotar essa observação, pelo contrário, trata-se 
de destacar, por meio de um olhar teoricamente informado, o de-
senvolvimento das formas comerciais e das relações de consumo 
em quatro diferentes cidades – São Paulo, Lisboa, Seul e Dubai, 
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procurando destacar as especificidades e similaridades de cada 
uma delas.

O ponto de partida foi reconhecer primeiramente que os es-
tudos urbanos revelam-se como um desafio empolgante, pois em 
uma análise mais profunda podem ser encontradas as contradições 
e a combinação desigual dos problemas que acabam por imprimir 
marcas na paisagem. O urbano se revela como um modo de vida 
cheio de complexidade e incertezas.

O urbano é um produto do processo de produção num determi-
nado momento histórico, não só no que se refere à determinação eco-
nômica do processo (produção, distribuição, circulação e roca), mas 
também as sociais, políticas, ideológicas, jurídicas que se articulam 
na totalidade da formação econômica e social. Dessa forma, o urbano 
é mais que um modo de produzir, é também um modo de consumir, 
pensar, sentir, enfim, é um modo de vida. É, todavia, na materializa-
ção da divisão espacial do trabalho que aparecem as relações contra-
ditórias do processo de reprodução do capital. (Carlos, 1994, p.84)

As cidades escolhidas fazem parte de regiões metropolitanas, 
já constituídas ou em constituição (caso de Dubai), que em suas 
complexidades revelam um grande esforço para a produção de um 
espaço fluido que atenda às necessidades sociais e produtivas. Nes-
se contexto, pelo modo de vida identificado como amplamente 
urbano, pelos fluxos e fixos extremamente velozes e funcionais, 
abordaremos essas cidades como metrópoles, haja vista a comple-
xidade de suas estruturas e relações.

Para Carlos (2000, p.192):

o valor de troca – impresso no espaço – mercadoria – se impõe ao 
uso do espaço, na medida em que os modos de apropriação passam 
a ser determinados pelo mercado. O consumo do espaço se analisa, 
assim, no movimento da transformação do uso pela imposição do 
valor de troca; acentuando o papel e a força da propriedade do solo. 
Tal fato traz profundas mudanças nos modos de uso.
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Nesse contexto, as cidades vão se tornando cidade-mercadoria, 
e passam então a buscar investimentos para alcançar diferenças 
positivas e ganhar vantagens competitivas, nessa onda de concor-
rência. Essa realidade acaba gerando uma “guerra dos lugares”, que 
se efetiva tanto entre as cidades como também no próprio espaço 
intraurbano de cada uma delas.

As campanhas de promoção das cidades são uma das partes 
de abrangentes processos de reestruturação que compreendem: a 
renovação de infraestruturas de mobilidade e de telecomunicações, 
a renovação de áreas para fins residenciais e de lazer, o incentivo ao 
crescimento de atividades de serviços, a promoção do turismo, o 
desenvolvimento de atrações culturais, a realização de convenções 
e de grandes eventos esportivos, culturais ou de negócios. São ini-
ciativas baseadas no consumo do espaço. (Sánchez, 2003, p.383-4)

Com base em Sánchez (2003), é possível reconhecer que existe 
um marketing de cidades que apresenta em sua dinâmica uma nova 
ideologia do planejamento e ação, uma nova visão de mundo, que 
se impõe na orientação das políticas públicas. E, desse modo, sur-
gem diferentes concepções de cidades, que é o pano de fundo para 
entender seus conteúdos contemporâneos. A seguir, sintetizamos 
algumas definições trabalhadas pela referida autora e que ajudam a 
entender melhor esse processo.

A cidade-empresa assume explicitamente um caráter gerencial, 
legitimado pelo discurso da competitividade. O objetivo central é 
tornar a cidade competitiva, para encontrar um “lugar ao sol” na 
economia globalizada.

A cidade-competitiva é a cidade apta a receber investimentos 
segundo seus atributos socioeconômicos e espaciais. O objetivo 
consiste em oferecer recursos logísticos e tecnológicos, agregados 
aos demais atributos considerados positivos e valorizados nas esco-
lhas locacionais.

A cidade-espetáculo é onde se fixam os hábitos sociais nos es-
paços renovados e se reforça a tendência ao consumo de serviços, 
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eventos recreativos e circuitos culturais. Em suas imagens o mundo 
da aparência predomina; é o hábitat do usuário-consumidor. O 
objetivo principal é oferecer uma arquitetura do espetáculo, de exi-
bição, capaz de transmitir um brilho superficial e de prazer, embora 
transitório.

Assim, juntamente com o city marketing tem o marketing políti-
co, que é responsável pelo desenvolvimento de mecanismos de cre-
dibilidade e confiança da população local em relação às estratégias 
de governança pública. Nessa fase de reformulação de novas estra-
tégias econômicas e urbanas, a produção de imagens é fundamental 
para a conquista de efeitos internos e externos. Nesse contexto, 
torna-se extremamente importante a ampla adesão social a este 
modelo de gestão e de administração da cidade. 

Assim, a construção da paisagem urbana renasce como um 
fenômeno complexo e de amplo alcance, que merece ser sempre 
investigado, pois mantém um movimento de criação e recriação 
complexo e contínuo.




