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Mas que coisa é o homem,
que há sob o nome:

uma geografia?
um ser metafísico?

uma fábula sem 
signo que a desmonte?
Como pode o homem
sentir-se a si mesmo,

quando o mundo some?...

Carlos Drummond de Andrade

Inúmeros estudos acadêmicos buscam incessantemente conceituar a cidade na 
perspectiva material, relacional e representacional, amparados em atributos 

conferidos ao tempo e ao espaço. Nesse sentido, versa o discurso corrente das 
ciências sociais, por exemplo, de que a urbe é uma construção humana, inacabada 
e de caráter heterogêneo e contraditório. Sabe-se, porém, que na cidade se 
configuram e se definem as relações socioespaciais materializadas por intermédio 
de um tempo histórico-político e cultural. 

Contudo, é na experiência cotidiana do ser urbano, a despeito de toda carga 
subjetiva intrínseca à sua própria existência, que as múltiplas contradições 
citadinas expõem e revelam as fragmentações e as colisões espaciais provocadas 
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pelos interesses individuais e coletivos, particularmente relacionados à apro-
priação seletiva da terra. Essa dinâmica espacial, fruto da histórica produção 
socioeconômica que estabelece hierarquias e controle de indivíduos e territórios, 
no entanto, tem orientado e definido os padrões diferenciados de consumo e 
habitabilidade urbana. Quanto a isso, ainda se observam nas cidades brasileiras 
a persistência do acentuado abismo social e a criticidade físico-espacial. Tais 
aspectos, seus desdobramentos e consequências para a vida urbana, indicam o 
quão inadequadas são as cidades desde a sua origem, com expressivo acúmulo 
do déficit de infraestrutura. 

Os elementos da forma material da cidade, tal qual se apresentam, vistos frequen- 
temente nas distintas paisagens urbanas, não eximem a urbe de “produzir identifi-
cações, alianças e conflitos, que se transformam e expõem partes de si mesma” 
(Kzure-Cerquera, 2008: 95). Não se encerram, com isso, em um corpo totalitário. 
Afinal, os significados e significantes contidos nos modos de vida urbana estão 
inscritos nos valores identitários e suas particulares representações culturais, 
como bem destacaram os escritos de Henri Lefebvre, Milton Santos e outros. 

Vale lembrar que do fim do século XIX aos dias atuais, a compreensão 
sobre a cidade se tornou cada vez mais complexa. A paisagem urbana adquiriu 
novos contornos e se intensificou seu sistema de representações – políticas, 
econômicas, socioculturais, ambientais. Christine Boyer (1994) descreve uma 
série de modelos visuais e mentais pela qual o ambiente urbano foi identificado, 
figurado e planejado. Segundo ela, podem ser distinguidos três mapas principais: 
a cidade como obra de arte (cidade tradicional); a cidade como panorama (cidade 
moderna); e a cidade como espetáculo (cidade contemporânea e global), para 
a qual Guy Debord, ao escrever em 1968 A Sociedade do Espetáculo, antecipou:

A sociedade modernizada até o estágio do espetacular integrado se carac-
teriza pela combinação de cinco aspectos principais: a incessante renovação 
tecnológica, a fusão econômico-estatal, o segredo generalizado, a mentira 
sem contestação e o presente perpétuo. (Debord, 1997: 175) 

A cidade contemporânea, por sua vez, molda e concentra fenômenos socio- 
espaciais investidos de imponderabilidades, mutações que operam territorialmente 
e incertezas que instigam o pensamento científico. Para muitos analistas do 
mundo global, a cidade tornou-se a base fértil para o espetáculo do consumo, 
em que a admissão de um estágio de inadequação espacial obriga a otimizá-la em 
uma perspectiva de futuro que nega suas matrizes do passado. E torna também 
espetáculo a qualidade ambiental urbana, contrariando, segundo Françoise Choay 
(1979), as preocupações propaladas pelos sanitaristas (ou pré-urbanistas) das 
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últimas décadas do século XIX, quando já se expressava uma concepção de  
cidade saudável. 

Nesse período, os estudos de Choay (1979) destacam o crescimento da indus- 
trialização e a eclosão de elevadas densidades populacionais de grandes centros 
urbanos capitalistas como Paris, Londres e Berlim, por exemplo. Nesses casos, 
foi possível observar o surgimento de uma paisagem citadina marcada, entre 
outros aspectos, pela presença de chaminés de fábricas, novas construções 
edilícias e pelos meios de transporte de massa. A cidade priorizava, dessa 
maneira, a política de desenvolvimento fabril. Não tardou, e essa cidade da 
acumulação do capital assistiu ao surgimento de inúmeros problemas de saúde 
pública decorrentes da emissão de poluentes no meio urbano construído, da 
precariedade da infraestrutura sanitária e, também, dos conflitos relacionados ao 
sistema de transportes e moradia para as classes sociais de menor renda. No en- 
tanto, a preocupação dos sanitaristas em tornar a cidade saudável se restringiu 
à implantação e expansão da infraestrutura urbana e ao combate às epidemias.

Posteriormente, já no século XX, Choay revela que vigorou por muitas déca-
das, ainda, a tônica da construção de modelos utópicos que objetivavam fazer 
intervenções no espaço da cidade de caráter meramente formal – expansão do 
sistema viário, novos padrões de habitação, espaços públicos de convívio e lazer 
etc. Nesse caso, pode-se constatar que a implantação de intervenções físico-
espaciais esteve mais ao alcance do desenvolvimento econômico e menos da 
relação equilibrada entre a cidade e o meio ambiente. 

Cabe salientar que o surgimento do urbanismo como disciplina preocupada 
em estabelecer correções para a estrutura socioeconômica, ambiental e formal 
da cidade, que havia adquirido novos contornos com o advento da Revolução 
Industrial, possibilitou também debates e análises sobre as novas bases de acu-
mulação patrimonial. Contudo, desde a sua criação até os dias atuais, a cidade 
busca uma forma definitiva que já não mais se inscreve entre muros, mas persegue 
e redefine seu desenho com o artifício da mais-valia criativa e, portanto, do lucro 
espetacular para os detentores da hegemonia política e econômica. 

Paradoxalmente, a ideia de cidade ideal – do desenho urbano da pretensa per-
feição que buscavam os utopistas do modernismo – à luz do capital, colide com 
os rizomas1 – diferentes conexões e heterogeneidades – resultantes das próprias 

1 Rizoma, segundo a perspectiva filosófica de Deleuze e Guattari, trata-se de uma metáfora biológica que se refere à transformação da 
imagem do mundo como cosmo-raiz em cosmo-radícula. Entre várias características, compreende-se o uso da metáfora rizoma para 
o espaço urbano como a existência de diferentes conexões e heterogeneidades. Para esses filósofos, também é comum em estudos 
acadêmicos relacionar rizoma à ideia de multiplicidade – não tem sujeito nem objeto. E, ainda, rizoma pressupõe a ideia de cartografia 
– faz mapas, não decalques.
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disfunções urbanas secularmente construídas e que hoje obriga aos planejadores 
tecerem reflexões sobre a cidade real. Um caso exemplar são as aglomerações de 
assentamentos pauperizados excluídos dos bens essenciais para a reprodução 
da vida e dos valores contíguos à própria existência humana, que clamam pela 
provisão de oportunidades mais igualitárias em sociedade. 

A cidade real, a mesma que se contrapõe aos ensejos pretéritos de uma cons- 
trução ideal, impõe aos estudos urbanos contemporâneos a emergência da criação 
de uma agenda de mudanças de ordem política, econômica, social, cultural e, 
também, ambiental. Contudo, a cidade do passado – da tradicional à moderna –, 
vitimada por hordas que a levou, por um lado, a erguer muros e, por outro, a 
compor uma paisagem de chaminés própria da infraestrutura industrial não 
paralisou os processos de urbanização excludentes e de disputas infindáveis 
pela apropriação do espaço territorial e, em associação, do domínio dos meios 
de produção. Assim, mesmo com as grandes intervenções urbanas ou reformas 
sociais e econômicas do século passado, além do surgimento de novas tecnologias 
de comunicação, que impactaram a vida na cidade, só reforçaram embates – em 
diversos estratos e diferentes escalas da sociedade – e conformaram verdadeiras 
trincheiras. 

Entretanto, os processos atuais de urbanização, na perspectiva da cidade real, 
admitem fragmentações e articulações socioespaciais acumuladas no tempo 
que representam a tônica contemporânea, em que são definidas as novas redes 
de produção e comunicação. Igualmente, identificam-se novos modos de vida 
urbana que abrangem contradições entre o maior equilíbrio ambiental e a 
equidade social. Significa indagar, no entanto, que há uma emergência quanto 
à implementação de políticas urbanas sustentáveis? E que essa nova postura do 
planejamento urbano e do urbanismo busca incessantemente tornar a cidade 
um lugar saudável? 

A concepção de cidade saudável, que hoje é pauta de debates em diferentes 
fóruns político-institucionais, representa inúmeras tentativas para diminuir os 
abismos sociais provocados, historicamente, pelos setores públicos e privados que 
detêm os meios de produção socioeconômica e a governabilidade dos territórios. 
Porém, na busca pela equidade e justiça social, a Carta de Ottawa, datada de 21 
de novembro de 1986, destaca os requisitos e as condições fundamentais para a 
promoção da saúde, contemplando o direito à moradia, à educação, à renda, à 
alimentação, ao meio ambiente equilibrado e à paz, na perspectiva de garantir 
o bem-estar físico, mental e social. As questões sublinhadas nesse documento 
orientam novas possibilidades para se pensar o planejamento da cidade, incluindo 
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a modernização dos instrumentos normativos, a gestão democrática de bens e 
serviços e a melhor qualidade do ambiente construído. 

No cerne dessas reflexões, faz-se necessário ressaltar que “da cidade tradicional 
à chamada cidade global, alteraram-se os padrões de consumo, as relações de 
trabalho, mas, também, as ações humanas sobre o meio ambiente” (Kzure-
Cerquera, 2010: 316), com o registro de impactos irreversíveis sobre a ocupação 
massificada, e em muitos casos desordenada, do solo urbano e suas redes 
socioespaciais e físicas. 

As cidades, desde a origem aos dias atuais, materializam mudanças dos sistemas 
político-econômicos, dos meios de produção em face das novas tecnologias, das 
altas densidades, provocadas em grande medida pelo êxodo rural acentuado 
entre os séculos XIX e XX, entre outras. Sob esse aspecto, sublinham-se aqui os 
estudos de Ana Fernandes (2003) quando chama a atenção para o fato de que: 

Está sendo reconfigurado o conjunto de elementos que impulsionam e 
caracterizam a rede urbana mundial e sua hierarquia. Nesse sentido, as 
profundas transformações da economia, das relações sociais e do aparelho 
do Estado têm dado lugar, em termos urbanos e urbanísticos, à produção de 
novas centralidades, ao aumento gigantesco de mobilidade das pessoas, à 
competição acirrada entre cidades e à readequação dos seus espaços a esses 
novos processos. (Fernandes apud Kzure-Cerquera, 2010: 316) 

Assim, a cidade capitalista, berço da especulação, como destaca a autora, 
torna-se cada vez mais o espaço da financeirização e espetacularização dos modos e 
condições de vida urbana, com a cumplicidade nefasta dos meios de comunicação – 
conservadora e hegemônica. No mundo atual, não há dúvidas de que “a comer-
cialização dos modos de vida não mais encontra resistências estruturais, culturais 
nem ideológicas” (Lipovetsky, 2004: 31). Em linhas gerais, observa-se que as refle-
xões condutoras das análises acerca dessas questões atuais reforçam, também, a 
ideia de “que as esferas da vida social e individual se reorganizam em função da 
lógica de consumo” (Lipovetsky, 2004: 31) e provocam, sobretudo, a exacerbação 
de excluídos das benesses do mundo moderno e globalizado, mesmo nas áreas 
pobres urbanizadas. Nesse caso, destacam-se a manutenção de elevados índices 
de baixos salários e acesso limitado aos meios de informação e comunicação. 

Do urbanismo utópico ao urbanismo de negócio, Fernandes é enfática ao 
afirmar que o “campo de tensão da ação corporativa é urbano e urbanístico” 

(Fernandes apud Kzure-Cerquera, 2010: 316). Assim:

Esse urbanismo de negócio reestrutura os centros de nossas cidades, norma-
tiza novos espaços de moradia, cria espaços de valorização e desvalorização, 
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 captura a paisagem, define eixos de expansão das cidades.Esse urbanismo é 
ainda avesso a qualquer forma de explicitação de conflitos sociais e urbanos. 
(Fernandes apud Kzure-Cerquera, 2010: 316) 

O ambiente urbano construído e a lógica de mercado impetrada pelos segui-

mentos mais conservadores das esferas políticas e econômicas, da lucratividade 

e a negociação, “suplantam a emergência por espaços urbanos sustentáveis, ou 

criam lógicas particulares de uma sustentabilidade a partir simulacros expressos 

no desenho urbano ou urbanístico” (Kzure-Cerquera, 2010: 317). Com isso:

Fala-se em urbanização sustentável como uma ação corporativa, que cria 
simulacros e novas divisas de capitais sem, de fato, ater-se na função social 
da propriedade e o direito à cidade, principalmente para os mais pobres. 
O urbanismo contemporâneo enseja a mais-valia e, para tanto, cons- 
trói o discurso da sustentabilidade como marketing da (re)produção de novos 
capitais dos principais setores da economia. (Kzure-Cerquera, 2010: 316) 

As questões que envolvem políticas de urbanização e infraestrutura no Brasil, 

em vista dos fenômenos espaciais e históricos, contribuem para a configuração 

da cidade contemporânea. No entanto, as metrópoles do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, como exemplos latino-americanos, permitem compreender o arranjo 

espacial valendo-se da apropriação desigual dos bens produzidos, originados no 

âmago da esfera socioindustrial e cujas disfunções, como lembram os estudos 

de Roberto Lobato Corrêa (1995) e de outros autores, moldam a sociedade 

por meio de estratificações, ambiguidades e colisões em diferentes esferas de 

domínio territorial. Com isso, chamam atenção as áreas urbanas segregadas, 

como as inúmeras favelas cariocas, que representam parte desse fenômeno e 

que compõem expressiva parcela da população do Rio de Janeiro alijada das 

principais necessidades básicas. 

Nesse contexto, destacam-se o papel de diferentes técnicos e múltiplas disci-

plinas ante os desafios que lhe são impostos para traçar medidas mitigadoras e 

compensatórias para os problemas urbanos que têm revelado, com frequência, 

as faces da exclusão social, da pobreza e, também, da insegurança e violência 

nas grandes cidades. De tal ponto de vista, os desafios para a elaboração de 

planos e projetos urbanos tornam mais frequente a necessidade do diálogo 

interdisciplinar como uma das alternativas para a compreensão da dinâmica 

sociocultural heterogênea, complexa e estratificada das aglomerações urbanas. 

Nesse caso, aos planejadores urbanos cabe um novo olhar sobre a cidade, que 

os possibilite reconhecê-la valendo-se das fronteiras materiais e imateriais como 
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produto intrínseco à cultura urbana – identidade, lugar e memória, como aportes 
significativos para a constituição de uma cidade saudável. 

Ademais, o atendimento das demandas por infraestrutura e desenvolvimento 
social localizado, nessa árdua tarefa de formulação das políticas urbanas, ressalta 
a ótica da intersetorialidade. Abordar a intersetorialidade, contudo, requer a 
predisposição de várias áreas do conhecimento para a busca de alternativas 
que assegurem a melhor qualidade do espaço urbano. Para tanto, é necessário 
compreender a cidade desde a sua constituição e admitir as diversas trincheiras 
insurgentes no cotidiano urbano. A intersetorialidade, no entanto, pressupõe 
que as diferentes áreas do saber científico e seus analistas superem a condição 
de isolamento e arbitrariedade conceitual, com vistas à compreensão dos 
fenômenos socioespaciais da cidade, materializados em paisagens urbanas 
díspares e ambíguas. 

Dificilmente, contudo, se pode compreender os fenômenos que insurgem no 
espaço urbano sem reconhecer os meios e as condições territoriais resultantes 
das práticas socioculturais, econômicas, políticas e ambientais impetradas pelas 
ações humanas. O desafio de trabalhar a intersetorialidade, por sua vez, está 
em promover reflexões espaciais sobre a relação entre objeto e sujeito, que 
sejam capazes de articular intervenções que vençam os desequilíbrios espaciais 
acumulados secularmente, na perspectiva de se vislumbrar uma cidade saudável 
e mais solidária.

Recortes Espaciais da Desigualdade Brasileira: construção de 
paisagens urbanas fragmentadas e heterogêneas 

Convém lembrar que até o século XIX o Brasil, segundo a literatura acadê-
mica, era constituído por uma economia predominantemente agropastoril, 
utilizando-se, ainda, do trabalho escravo. Já no início do século XX, as atenções 
se voltaram para a constituição de uma sociedade agroindustrial, que fortalecia 
e centralizava o capital nas cidades. Os meios de produção rural foram alterados 
com a substituição de mão de obra escrava – abolida em 1888 – pelos imigrantes 
assalariados, em sua maioria de origem europeia, que, embora livres, também 
eram submetidos aos rigorosos padrões de trabalho e comportamento impostos, 
principalmente, pelos conhecidos barões do café. 

A configuração socioeconômica forçou a população liberta das atividades 
hostis do campo migrar para as cidades. Com isso, esse contingente populacional 
irá se deparar com as dificuldades de se estabelecer no meio urbano, em vista 
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da inexistência de recursos financeiros, da falta de qualificação profissional e da 

indisponibilidade de terras, entre outros fatores. Como alternativa para a sobre- 

vivência ante a nova realidade, como expressam as análises de Maurício Abreu 

(1987) e Lilian Fessler Vaz (2002), essa população irá se aglomerar em áreas 

inóspitas, de difícil acesso e de topografia acidentada, como ocorreu no Rio 

de Janeiro. Em tais áreas, edificará moradias rudimentares e irá submeter-se a 

trabalhos que não exijam qualificação profissional, tais como: emprego domés-

tico, engraxates, pedreiros, entre outros.

A omissão ou inoperância do Estado quanto às políticas sociais voltadas para 

a distribuição de renda e democratização de terras urbanas e rurais resultará no 

acúmulo do déficit habitacional que permeará todo o século XX. Notadamente, 

algumas iniciativas governamentais, como a criação do Banco Nacional da 

Habitação (BNH) em meados dos anos 1960, extinto duas décadas depois, 

constituíram-se em alternativas para o acesso à moradia em um país cada vez 

mais urbano, como atesta a literatura acadêmica sobre o assunto. Sublinha-se, 

porém, que, embora tenha existido um esforço da esfera político-governamental 

em solucionar problemas dessa envergadura, não houve um equilíbrio entre 

trabalho qualificado, salário justo e crescimento populacional. 

Esse panorama evidencia que as grandes cidades brasileiras, e também as 

de menor porte, configuram abismos espaciais em que se verificam práticas de 

segregação sociocultural, econômica e política historicamente impostas por 

grupos que detêm a hegemonia do país. Metrópoles como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília, por 

exemplo, não apenas assistirão ao aumento significativo da sua população urbana, 

como passarão a conviver com o crescimento expressivo da classe baixa. Elevados 

índices de pobreza urbana, como ocorre nas favelas, consolidaram-se em “uma 

época de crise e de transformações, marcada, na década de 1980, pela recessão, 

pelo desemprego e pela inflação, e, na de 1990, pelos efeitos da globalização da 

economia” (Vaz & Kzure-Cerquera, 2000: 67). 

O Brasil, e muitos países latino-americanos, “viram seus poucos recursos serem 

drenados para o pagamento de dívidas externas; com o Estado falido, reduziram-se 

os investimentos sociais, as já insuficientes redes de serviços e infraestrutura 

existente se deterioraram” (Vaz & Kzure-Cerquera, 2000: 67). Assim, como falar 

em cidade saudável como prerrogativa do planejamento urbano atual sem se 

ater às questões estruturantes da vida social urbana, como o direito à moradia 

regularizada de qualidade para os cidadãos? 
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Parte-se do pressuposto de que a informalidade que caracteriza o espaço-favela, 
em diferentes marcos temporais pela disputa e a apropriação territorial, tem em 
sua origem a má distribuição de terras e de renda, fruto de séculos de domínio 
oligárquico. Por um lado, essas mesmas elites brasileiras, detentoras dos meios de 
produção socioeconômicos, sempre privaram parte expressiva da população dos 
benefícios dos bens de consumo essenciais. Por outro, fixaram instrumentos de 
exploração da força de trabalho, desde a mão de obra escrava à de baixos salários. 
Não obstante, o país de economia agropastoril transformar-se-á, durante todo o 
século XX, em agroindustrial e industrial. Se, de certo modo, a mecanização da 
agricultura retrai a força de trabalho no campo, de outro, o avanço das atividades 
da indústria estimulará um fluxo migratório do campo para as cidades. 

Tais aspectos, em verdade, tratam dos desequilíbrios territoriais que até os 
dias de hoje mantêm extensos latifúndios rurais e grandes propriedades de 
terra urbana sob o domínio da União, estados e municípios, da Igreja católica 
e da iniciativa privada. Sublinha-se o caso da cidade do Rio de Janeiro, onde 
esses aspectos históricos fundiários, que compõem a obra acadêmica Donos do 
Rio em Nome do Rei, são analisados cuidadosamente por Fania Fridman (1999). 
Nesse contexto, as cidades brasileiras, sobretudo na Região Sudeste do país, nas 
últimas três décadas do século XX, apresentaram crescimento populacional 
expressivo e inversamente proporcional à provisão de moradias. Paralelamente, 
as ocupações clandestinas e irregulares, por meio da prática de invasões de 
terras livres, em geral destinadas à especulação por parte de seus proprietários, 
expandiram-se no limiar da informalidade. Destaca-se, também, a progressão do 
trabalho informal como a maneira encontrada pelos mais pobres para garantir 
a própria sobrevivência urbana.

Ressalte-se, porém, que as metrópoles latino-americanas enfrentam problemas 
de ordem econômica, social e institucional que remontam às políticas dominantes 
extrativistas do domínio português ou espanhol e, também, aos conflitos entre 
grupos políticos durante os regimes ditatoriais do século XX, como tratam, 
unanimemente, vários analistas desse assunto. Se, por um lado, a produção 
interna foi desaparelhada, principalmente com os desequilíbrios da produtividade 
econômica, por outro, os problemas sociais se agravaram com o aumento da 
pobreza e a consequente elevação dos índices de desemprego e subemprego. 
Nesse contexto, entre disputas político-territoriais fomentadas por diversos 
interesses de agentes internos e externos como a história revela, definiram-se no 
espaço urbano de metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo uma nova geo-
política e novas tendências geoeconômicas. Quanto a isso, um caso exemplar 
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dessa desarticulação macroeconômica é o impacto sobre as populações que 
foram reduzidas e subjugadas à condição de apartadas, cujo reflexo imprimiu o 
expressivo número de pobres em áreas periféricas, mas também em áreas centrais. 

O problema econômico que se observa nessas megacidades alia-se à 
insuficiência da aplicação de capitais em infraestrutura, serviços e equipamentos 
em áreas urbanas, assim como à falta de dinamismo no setor industrial e à 
exploração equilibrada das potencialidades dos recursos naturais. Por sua vez, 
o agravamento dos problemas está relacionado à inoperância e às limitações 
político-institucionais na formulação e aplicação de instrumentos reguladores de 
planejamento e gestão territorial e ambiental. Acrescente-se a isso a proliferação 
de áreas urbanas informais, que culminou com o surgimento de periferias 
pauperizadas nas principais cidades brasileiras, onde tal situação tem provocado 
deseconomias observadas no déficit de saneamento, transportes, equipamentos 
sociais e urbanos e habitação. Questões dessa natureza impõem grandes desafios 
para as administrações públicas e planejadores de diferentes campos disciplinares.

Porém, os efeitos da reestruturação produtiva em relação às ocorrências 
recentes do passado, que passam pela desconcentração de atividades e o sur-
gimento de novos espaços econômicos como os da produção energética e a 
expansão dos meios de comunicação, intensificam os processos de formação de 
redes complexas de distribuição territorial da população. Estas redesenham, grosso 

modo, os níveis de desenvolvimento humano, maneira pela qual a informalidade, 
tanto no mercado econômico quanto na estruturação físico-espacial, constitui 
um dos principais temas que merece reflexões e ações para o enfrentamento de 
diferentes impactos nas cidades, inclusive sobre a saúde urbana. 

Planejamento Urbano Contemporâneo e Incorporação de 
Conceitos Relacionados à Paisagem: contribuições à experiência 
do indivíduo na cidade 

O debate sobre cidades saudáveis também exige a compreensão do espaço 
urbano além da forma e da aparência das múltiplas e fragmentadas paisagens, 
reveladas com base no olhar e na experiência de cada um. Nesse caso, não se trata 
apenas da maneira de ver, individual ou coletivamente, para compor o mundo 
externo em uma cena, em uma unidade visual dissociada das práticas sociais 
vigentes. Ao contrário, a observação da paisagem urbana pressupõe admitir as 
mudanças morfológicas que operam sobre ela e que não resultam de uma ação 
ingênua de seus atores sociais, como tratam inúmeros estudos da antropologia, 
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da economia, da sociologia e da geografia contemporânea, entre outros. Embora 
uma paisagem seja apenas um fragmento de uma dada configuração territorial, 
“o que se encontra na forma-objeto como significante, encontra-se na totalidade 
como significado” (Santos, 1986: 24). Assim, os conteúdos da paisagem remetem 
à lembrança de que estes não se revelam totalmente a um olhar pouco reflexivo. 
Trata-se, à luz da geografia humana, de um objeto da cultura que se materializa 
com base nas ideias e composições de formas visíveis, complexas e contraditórias 
sobre a superfície da Terra.

Paisagem, espaço e tempo: uma compreensão conceitual

Todavia, se paisagens são em princípio materialidades, são elas mesmas que 
permitem às sociedades a efetivação de seus simbolismos representados no 
espaço por objetos visíveis – uma favela, um condomínio de luxo, um centro 
urbano financeiro ou um shopping center, por exemplo. Com isso, a compreensão 
conceitual acerca da paisagem urbana é complexa e implica, pelo menos, três 
aspectos, de acordo com Denis Cosgrove (1998b): o que faz referência a um foco 
nas formas visíveis do mundo, sua composição e estrutura espacial; o que se 
relaciona com a unidade, coerência ou concepção racional do meio ambiente; 
e aquele que traz a ideia de intervenção humana e controle das forças que (re)
modelam o mundo. Nesse sentido, qualquer paisagem pode ser analisada de forma 
absoluta, tais quais os objetos visualizados se encontram sobre a superfície terrestre, 
ou de forma relativa, a depender das experiências e valores individuais inerentes 
ao momento da observação. Trata-se aqui, portanto, das noções de espaço abso-
luto e de espaço relativo como questão epistemológica das diversas ciências sociais. 

Durante muito tempo, a primeira noção predominou na construção do 
conhecimento. Com algumas variações, tal ideia está presente, por exemplo, na 
filosofia de Descartes, na de Kant e na física de Newton. O espaço é, portanto, 
uma extensão absoluta que contém todas as coisas do universo. Constitui uma 
categoria preexistente a todas as coisas, na medida em que os elementos da natu-
reza e os objetos humanos ocupam o espaço, estão no espaço. Em tal perspectiva, 
ele é apenas palco dos acontecimentos e das intervenções humanas, algo externo 
às sociedades e às experiências individuais.

Segundo a noção de espaço relativo, que encontra respaldo, por exemplo, 
tanto na filosofia de Leibniz quanto na física de Einstein,2 o espaço não é uma 

2 A teoria einsteiniana da relatividade do tempo e do espaço se baseia no seguinte fenômeno: para dois observadores em movimento e 
em relação entre si, a sucessão do tempo não é a mesma. Enquanto na física clássica se considerava o tempo inteiramente independente 
do espaço e do movimento, “fluindo sem relação com algo de externo” (Newton), na nova física o espaço e o tempo dispõem de relação 
de interdependência, fato este decisivo para uma variedade de ciências, inclusive as sociais.
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extensão preexistente, mas algo constituído pelas coisas, no qual o valor de 
cada elemento dá-se na relação com os demais. Tendo como base esse entendi- 
mento, é possível pensar em um espaço produzido pelas sociedades ou em um 
espaço humano, vivido, sentido e representado pelas experiências individuais: 
um espaço social. Dessa forma, apreende-se que, no processo de construção da 
paisagem pelo imaginário social, ela não se revela apenas como um quadro em 
que se desenvolve a trama das práticas sociais: configura-se na própria representa- 
ção de práticas que lhe dão novo conteúdo, transformando-se em espaço 
geográfico como sublinha Maria Tereza Luchiari (2001).

Como ensinam vários autores contemporâneos, a compreensão do espaço 
geográfico, o mesmo que abriga a urbe e possibilita analisá-la, inicialmente 
assumiu uma concepção de tempo à maneira de Kant, concebendo-o de 
forma sequencial como sucessão de fatos no espaço. Construiu suas análises 
em uma perspectiva histórica linear, buscando explicar as relações dos grupos 
particularizados com a natureza baseando-se em uma visão de tempo como 
seta-evolução. Sob outra ótica, o espaço geográfico foi analisado em uma visão 
cíclica de tempo, em que fatos sucessivos voltavam ao ponto inicial. O tempo, 
nessa perspectiva, evocava a ideia de uma dinâmica estável, de um movimento 
que se repete. 

A visão crítica da geografia, ao romper com a perspectiva de estabilidade, 
passou a conceber o tempo como espiral.3 Nessa concepção, o tempo é entendido 
como seta e ciclo, ou seja, o espaço geográfico se forma (no sentido de formação, 
origem) e se organiza (no sentido de funcionalidade), projetando-se como 
determinação ou como possibilidade. Tal projeção se faz por avanços (seta) e 
retornos (ciclo). Nesse contexto, o espaço geográfico é a coexistência das formas 
herdadas (de outra funcionalidade), reconstruídas sob uma nova organização com 
formas novas em construção, ou seja, é a coexistência do passado e do presente 
ou de um passado reconstituído no presente. 

Milton Santos, estabelecendo a diferenciação entre paisagem e espaço, afirma 
que “a paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprime 
as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 
natureza. (...) a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, 
uma construção transversal” (Santos, 1996: 83). Assim, a paisagem fala sobre 
as sucessivas relações entre homem e natureza de forma localizada, apontando 

3 Sob o movimento de renovação da geografia da década de 1970, encontravam-se propostas filosóficas e práticas que, apesar de não 
constituírem um bloco monolítico, tinham por objetivo comum questionar a forma de conhecimento geográfico (teorias, métodos e 
conceitos) produzido sob o domínio do neopositivismo. 
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para a importância do momento e da temporalidade: o momento diz respeito 
à observação, ao contexto em que se olha e busca entendê-la, ressaltando a 
construção da paisagem no presente, enquanto a temporalidade transversal 
permite compreender a história das relações espaciais. Desse modo, o autor 
propõe uma concepção de espaço-tempo indissociável.

Para pensar a paisagem considerando a articulação espaço-tempo na concepção 
de Santos (1994), a dimensão temporal na geografia pode ser trabalhada em dois 
eixos: o das sucessões4 e o das coexistências.5 Conforme o autor, o tempo como 
sucessão, chamado de tempo histórico, foi o que dominou os estudos geo-
gráficos. Todavia, embora seja necessário conhecer o tempo histórico para poder 
periodizar o fenômeno estudado e saber o que distingue uma periodização de 
outra, é fundamental atentar para o tempo da simultaneidade, da coexistência. 
É a simultaneidade dos diversos tempos sobre uma dada área, e não o tempo 
como sucessão, que é concreto, tendo o espaço a capacidade de reuni-los. 
Independentemente do recorte espacial, observa-se o uso não hegemônico do 
tempo, a variedade temporal das ações e, da mesma forma, a sincronia entre elas. 

De fato, cada ação se dá em seu tempo, mas as diversas ações se dão con-
juntamente, e isso é próprio da vida em sociedade. Portanto, a investigação da 
territorialidade humana em geografia, ainda que não constitua uma tarefa fácil, 
requer atenção às diferenças, desigualdades e hierarquias que se dão na vida social 
segundo tempos diversos que se casam, unem-se e se entrelaçam no chamado 
viver comum. Esse viver se realiza no espaço, seja qual for a escala do lugarejo, da 
grande cidade, da região, do país inteiro, do mundo, valendo-se de uma ordem 
temporal maior, a do tempo histórico. Um tempo, em geral, que coordena e 
regula as ordens exclusivas de cada tempo particular concreto. 

Na perspectiva crítica, o espaço se constituirá como categoria central para a 
geografia, tendo sido, por vezes, confundido como o objeto próprio da geografia. 
Da mesma forma que as demais categorias analisadas, a concepção de espaço 
para os geógrafos foi e é concebida diferentemente. Inicialmente, assim como o 
tempo, o espaço foi concebido à maneira de Kant, como espaço absoluto, espaço 
receptáculo, espaço continente, lugar de ocorrência do fenômeno geográfico. 

4 Sucessões: um fenômeno vem depois de outro fenômeno; há uma sucessão de fenômenos ao longo do tempo, uma sequência; esta 
é a dimensão em que se pode trabalhar a geografia e que conduz à ideia de pedaços do tempo, da sequência do acontecer, uma ordem 
temporal.
5 Coexistências: simultaneidade; um lugar, uma área, o tempo das diversas ações e dos diversos agentes, a maneira como utilizam o 
tempo não é a mesma; os fenômenos não são apenas sucessivos, mas concomitantes; temos que considerar a simultaneidade das 
temporalidades diversas.
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Adquiriu dimensões específicas, tornou-se demarcável, passível de delimitação, 
de localização, de forma absoluta. A cartografia de base e a localização absoluta – 
coordenadas geográficas – foram, em parte, suportes dessa concepção. 

As transformações do mundo após a Segunda Guerra, associadas à difusão de 
novas concepções científicas, como a física de Einstein, permitiram à geografia, 
após os anos 1950, falar de outro espaço: o espaço relativo. Nesse contexto, 
os geógrafos passaram a conceber o espaço como algo definível tendo como 
base as variáveis preestabelecidas, definidas a priori, valendo-se dos objetivos 
de delimitação. O espaço existiria, então, como representação, podendo ser 
objetivamente delimitado em cartas e mapas. O clássico trabalho de David Grigg 
(1974), Regiões Modelos e Classes, segundo o qual o processo de regionalização 
e a região nada mais são do que classificações e representações com base em 
determinados critérios, é um bom exemplo. 

Por sua vez, David Harvey (1980) enuncia a compreensão do espaço em novas 
reflexões e perspectivas. Num contexto dialético, concebe o espaço como sendo 
ao mesmo tempo absoluto (com existência material), relativo (como relação entre 
objetos) e relacional (espaço que contém e que está contido nos objetos). Em A 
Justiça Social e a Cidade, ele afirma que “o objeto existe somente na medida em 
que contém e representa dentro de si próprio as relações com outros objetos” 
(Harvey, 1980: 5). Para o autor, o espaço não é nem um nem outro em si mesmo, 
podendo transformar-se em um ou outro, dependendo das circunstâncias. 

Mais recentemente, outras interpretações fazem parte da concepção de 
espaço geográfico e urbano, como a de Milton Santos (1994), que vai se referir 
a essa categoria a partir da correlação do espaço às formas pretéritas e aos 
tempos acumulados de maneira desigual, o que significa conceber espaço como 
heranças. O mesmo Milton Santos (1996) vai se reportar à relação espaço-tempo 
como categorias indissociáveis, o que permite uma reflexão sobre espaço como 
coexistência de tempos. Dessa forma, num mesmo espaço coabitam tempos 
diferentes, tempos tecnológicos diferentes, resultando daí inserções diferentes do 
lugar no sistema ou na rede mundial (mundo globalizado), bem como resultando 
diferentes ritmos e coexistências nos lugares, o que constitui essas diferentes 
formas de coexistir, materializações diversas e, por consequência, espaço(s) 
geográfico(s) complexo(s) e carregado(s) de heranças e de novas possibilidades. 
Isso só reforça a ideia de planejar a cidade como objeto real repleto de heranças 
e contradições.

Fundamentando-se na formulação do espaço geográfico baseado no prin- 
cípio da relatividade, a geografia melhor instrumentalizou suas bases teórico- 
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conceituais para trabalhar com conceitos mais operacionais como, por exemplo, 
o de paisagem. Este tem sido historicamente considerado como a própria essência 
do conhecimento geográfico, uma vez que paisagem é um dos seus conceitos mais 
antigos a ponto de ela ser, em seu início, reconhecida como ciência da paisagem, 
aquela preocupada com o entendimento do espaço natural e as práticas sociais 
nele observadas. No entanto, na própria geografia, o conceito de paisagem 
é acompanhado por uma variedade de acepções. Ele é múltiplo e, por vezes, 
ambíguo. A construção de um conceito científico de paisagem, dessa forma, não 
tem sido uma das tarefas mais retilíneas para a geografia, pois, além da questão da 
percepção, a sua materialidade não é una, constituindo-se de fragmentos em que 
se identificam distintas lógicas e também referências a distintos marcos temporais.

Uma paisagem constitui-se de um todo percebido por meio da investigação 
de suas múltiplas relações causais, fragmentando-se de acordo com as variadas 
interações do complexo vivo, mas constituído em diferentes tempos. De tal 
sorte, os geógrafos relegaram um pouco o conceito de paisagem a um plano 
secundário, em seus estudos, pelo fato de ele ser dotado de uma carga subjetiva 
de apreensão que é definida com base no olhar do sujeito, por meio dos seus 
valores e dos seus filtros de experiência de vida. Portanto, não sendo mensurados 
e/ou classificados, não poderiam fazer parte do contexto das ciências. Apenas 
recentemente tal conceito foi revalorizado pela geografia humanista, voltando 
ao cerne dos debates atuais.

Paisagem, espaço e tempo: uma perspectiva cultural

Como materialidade, as paisagens são fragmentadas ao lance do olhar. Decorre 
desse fato a observação de que elas também podem ser fragmentadas em relação 
aos espaços de vivência por parte de cada um, e fragmentadas ainda em suas 
interpretações/acepções. Afinal, o traço cultural é reflexo e condicionante das 
paisagens. Se na década de 1920 o americano Carl Sauer, da Escola de Berkeley,6 
já iniciava as discussões sobre o entendimento das paisagens por uma perspectiva 
cultural,7 tais estudos ainda estavam atentos apenas às dimensões materiais da 
cultura ao privilegiar a análise morfológica da paisagem. No entanto, por seus 

6 A Escola de Berkeley surgiu nos Estados Unidos no início do século XX, em contraposição ao pensamento científico europeu, como o 
determinismo alemão. Essa Escola se aproximou dos estudos antropológicos, tendo como prerrogativa a criação de reflexões acerca da 
paisagem cultural, valendo-se da análise dos aspectos culturais de um povo e sua relação com seu próprio meio, destacando-se, desde 
então, pelos escritos de Sauer, em 1925.
7 O clássico estudo de Sauer, de 1925 – The Morphology of Landscape –, traduzido para o português na década de 1990, representou 
uma contestação ao determinismo geográfico da época, incentivando pesquisas a não mais se restringirem aos limites do racionalismo. 
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pioneiros estudos sobre a importância do homem na modificação das paisagens, 
Sauer definiu a paisagem geográfica como “o resultado da ação da cultura, ao 
longo do tempo, sobre a paisagem natural”8 (Corrêa & Rosendhal, 1998: 7).

Os estudos sobre paisagem geográfica ainda tardariam algumas décadas 
para serem requalificados tendo como base a adoção de outras dimensões além 
da análise saueriana, que versa sobre a morfologia das paisagens e os aspectos 
materiais da cultura. Valendo-se de novas matrizes epistemológicas, a paisagem 
poderia, após 1970, ser pesquisada mediante suas dimensões morfológica, 
funcional, histórica e simbólica. Com isso, a compreensão das dimensões do 
conceito paisagem permite leituras capazes de facilitar a elaboração de diretrizes 
físico-espaciais para intervenções no meio urbano e, também, regional. Afinal,

Ela tem uma dimensão morfológica, ou seja, é um conjunto de formas 
criadas pela natureza e pela ação humana, e uma dimensão funcional, 
isto é, apresenta relações entre as suas diversas partes. Produto da ação 
humana ao longo do tempo, a paisagem apresenta uma dimensão histórica. 
Na medida em que a mesma paisagem ocorre em certa área da superfície 
terrestre, apresenta uma dimensão espacial. Mas, convém ressaltar que a 
paisagem é portadora de significados, expressando valores, crenças, mitos e 
utopias: tem assim uma dimensão simbólica. (Corrêa & Rosendhal, 1998: 8)

As novas abordagens sobre a paisagem permeariam os debates nas ciências 
sociais, incorporando seus aspectos subjetivos (o significado). Assim, uma visão 
humanista, baseada na fenomenologia e no existencialismo, nutre uma nova 
perspectiva cultural, a qual se desenvolve a partir dos anos 1980 e da qual se 
destacam autores como Denis Cosgrove (1998a), Augustin Berque (1994, 1995) 
e Paul Claval (1999). 

A respeito do debate em torno da paisagem como representação simbólica 
e da sua interpretação como meio ambiente na sociedade contemporânea, 
Luchiari (2001: 22-23) afirma que “se a paisagem é representação, não se esgota: 
reproduz-se, renova-se, regenera-se, tal qual as sociedades”, e “se a morte da pai-
sagem tradicional nos confunde, por outro lado prenuncia o nascimento de uma 
nova forma de representação do mundo”.9 A paisagem contemporânea deverá 
ser, cada vez mais, a paisagem híbrida, construída como um palimpsesto, “uma 
paisagem de mil folhas” que exige a convivência de várias paisagens, ritmos, 
percepções, escalas e perspectivas (Luchiari apud Berque, 1991: 26-27). 

8 “A paisagem cultural é modelada a partir de uma paisagem natural por um grupo cultural. A cultura é o agente, a área natural é o meio 
e a paisagem cultural é o resultado” (Sauer, 1998: 59).
9  Estudos também realizados por Jorge Luiz Barbosa sobre o conceito de representação e suas relações com a (re)produção do 
espaço (Barbosa, 2002). 
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Nas abordagens culturais a paisagem se reveste, portanto, de um caráter 
de espaço percebido, relacionando-se à esfera das sensações.10 Berque (1998), 
que conceitua a paisagem plurimodal na qual sujeito e meio são cointegrados, 
autoproduzindo-se e se autorreproduzindo, sentencia, em uma visão abrangente, 

que:
De fato, o que está em causa não é somente a visão, mas todos os sentidos; 
não somente a percepção, mas todos os modos de relação do indivíduo 
com o mundo; enfim, não é somente o indivíduo, mas tudo aquilo pelo 
qual a sociedade o condiciona e o supera, isto é, ela situa os indivíduos 
no seio de uma cultura, dando com isso um sentido à sua relação com o 
mundo [sentido que, naturalmente, nunca é o mesmo para cada indivíduo]. 
(Berque, 1998: 87) 

Para que se compreendam os vínculos emocionais que ligam as pessoas ao 
lugar onde vivem, é necessária a consideração dos fatos sociais em uma perspectiva 
pessoal, individual. A esfera do sentimento, profundamente comprometida com as 
formas de dar valor aos espaços vividos, pressupõe o ponto de vista do indivíduo. 
Tal abordagem não prescinde do entendimento das estruturas sociais em uma 
escala mais ampla, mas privilegia o indivíduo como sujeito da análise. Desde que o 
observador é o sujeito, o conceito de paisagem deve ser visto como impregnado de 
conotações culturais e ideológicas. Nessa perspectiva, as discussões sobre paisagem 
apontam um caminho de pesquisa que considere a relação de interação entre o 
homem e o meio, ressaltando o componente afetivo do espaço para a sociedade. 

A paisagem, considerada como um espaço percebido, segundo Michel Collot 
(1990), permite entender o espaço como construção da cultura de um grupo, sem, 
no entanto, deixar de perceber a relevância das experiências individuais, do olhar 
pessoal. De maneira mais abrangente, Berque (1998) reafirma a importância da 
paisagem para os estudos de planejamento da cidade, por exemplo, como um 
elemento que situa o sentido da relação dos sujeitos com o mundo. 

As sucessivas relações entre homem e natureza, de forma localizada, apontam 
para a importância do momento e da temporalidade. O momento diz respeito 
à observação, ao contexto em que se olha e se busca entendê-la, ressaltando a 
construção da paisagem no presente. A temporalidade (transversal) permite com-
preender a história das relações espaciais. Nesses termos, a paisagem é vista de 
maneira interdisciplinar, na qual se permite reconhecer que suas formas e seus 
conteúdos se inscrevem no âmbito da cultura, de acordo com Conan (1995). 

10 Considerando que cada pessoa ou grupo social experiencia determinada visão do mundo, e que as decisões são tomadas em 
virtude do conhecimento teórico e conceitual que o indivíduo dispõe.
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Contudo, a história, como disciplina, trata a paisagem como um texto produzido 
pela ação humana a ser interpretado conforme uma dada matriz filosófica de 
valores, portanto. Com efeito, 

Os historiadores do ambiente também têm lamentado a anexação da natu-
reza pela cultura. Conquanto não neguem que a paisagem possa, realmente, 
ser um texto em que as gerações escrevem suas obsessões recorrentes, eles 
não exultam com isso. A idílica paisagem arcádica, por exemplo, parece 
ser só mais uma bela mentira contada pelas aristocracias proprietárias dos 
senhores de escravos atenienses aos senhores de escravos virginianos a fim 
de disfarçar as consequências ecológicas de sua cobiça. Para elas, era uma 
questão de honra restabelecer uma distinção entre paisagem natural e 
paisagem criada pelo homem e estudar a possibilidade de escrever-se uma 
história que não apresentasse a Terra e suas diversas espécies como criações 
concebidas para o expresso e exclusivo prazer do senhor homem. (Muir apud 
Schama, 1996: 23, grifos do original) 

Discorrendo ainda sobre a natureza das paisagens, enfatiza ele:

Toda a nossa tradição da paisagem é produto de uma cultura comum (...) 
trata-se, ademais, ‘de uma tradição construída a partir de um rico depósito 
de mitos, lembranças e obsessões’ (Schama, 1996: 24) e que ‘paisagem é 
cultura antes de ser natureza; um constructo da imaginação projetado 
sobre a mata, água, rocha’. (...) Cabe também reconhecer que, quando uma 
determinada ideia de paisagem, um mito, uma visão, se forma num lugar 
concreto, ela mistura categorias, torna as metáforas mais reais que seus 
referentes, torna-se de fato parte do cenário. (Schama, 1996: 70)

Planejar a Urbe Saudável: uma questão da cultura 

Para a discussão aqui pretendida, é essencial lembrar, com base em Cosgrove 
(1998b), do fato de que reflexões sobre o espaço na vertente cultural moderna 
movem-se, teoricamente, segundo três abordagens distintas e complementares: 
cultura-consciência, cultura-natureza e cultura-poder. Para ele, a cultura não é algo 
que funciona por meio dos seres humanos, mas que tem que ser constantemente 
reproduzida por eles em suas ações (muitas delas não reflexivas). Nesses termos, 
transformações culturais vêm de mudanças rápidas ou lentas em sua prática no 
ato da reprodução cultural. Tal afirmativa equivale a dizer que a cultura tanto 
é determinada quanto é determinante da consciência e das práticas humanas.

A essa questão associa-se o fato de que qualquer intervenção humana na 
natureza envolve sua transformação em cultura, na medida em que os objetos 
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naturais tornam-se objetos culturais ao receberem um determinado significado 
no contexto de uma dada sociedade. Por sua vez, as sociedades são, em sua 
totalidade, divididas em classe, casta, sexo, idade ou etnicidade, em que tais 
divisões geralmente correspondem à divisão do trabalho. Assim, o estudo da 
cultura está diretamente ligado ao estudo do poder, pois há culturas dominantes, 
subordinadas ou alternativas e há a necessidade de se entender seus mecanismos 
próprios de luta, produção e constante reprodução. 

A própria palavra cultura é aberta a várias acepções, de acordo com a disciplina 
que se leva em consideração. No entanto, nas ciências sociais, de forma geral, 
ela é tida como a visão de que as características que determinam as ações dos 
indivíduos em sociedade não lhes são natas e se preservam ou se aprimoram por 
intermédio das comunicações nela existentes. Da antropologia, em específico, 
vem a definição de cultura, tendo por base a premissa de que as regras e padrões 
reguladores da vida coletiva e individual se manifestam em todos os aspectos 
da vida. Por sua vez, na filosofia o termo cultura se reveste da noção de que ela 
é uma categoria de análise do processo pelo qual o homem, por meio de suas 
atividades concretas, modifica a si e a sociedade na qual está inserido. Uma vez que 
considerado o conceito de cultura, deve-se entendê-lo melhor como construção 
antropológico-filosófica que é. Desse modo, a relação entre cultura e natureza e 
a discussão dessa interação passa a ser uma questão central.11

Os grandes paradigmas surgidos ao longo da história de tais disciplinas se 
viram influenciados diretamente ora pela preponderância de uma dessas forças, 
ora pela outra. Por vezes, a natureza foi a matriz e emergiram paradigmas como 
o evolucionismo, o funcionalismo malinowskiano e a antropologia ecológica. 
Em outras oportunidades, pensadores que encaravam o homem como um ser 
que havia conseguido transcender o natural, colocando a cultura como fonte 
dessa transcendência, tomavam a dianteira, e se viu surgir os diversos modos de 
relativismos culturais, o estruturalismo levistraussiano, a antropologia simbólica.12

Marcelo Simão Mercante (2006) sublinha que o perspectivismo proposto 
por Viveiros-de-Castro (1996) seria um dos pontos no qual natureza e cultura 
se encontram sem uma hierarquia dicotômica de influência entre ambas. 
Embasada em uma visão um tanto geral dos índios que habitam as terras baixas 
sul-americanas, tal teoria, descrita de uma forma geral, não coloca nem o homem 

11 “Na sociedade ocidental, a concepção de paisagem emergiu no mesmo período em que a ciência arquitetava a dicotomia entre a 
sociedade e a natureza” (Luchiari, 2001: 12).
12 Uma discussão mais aprofundada entre essas duas vertentes do pensamento antropológico encontra-se em Sahlins (1979).
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dentro da natureza nem os animais dentro da sociedade. Cada ser teria sua 

cultura, sua sociedade, independentemente de ser humano, animal ou planta 

e esta seria uma característica geral, a de dispor de uma forma de organização e 

um código organizador. Nesse sentido, Mercante (2006) se propõe a analisar 

não exatamente o perspectivismo, mas uma das consequências dele, que é a 

colocação do universo simbólico como o ponto central do relacionamento do 

homem com o meio ambiente em que está inserido.

Algumas questões relevantes podem aqui ser indicadas como, por exemplo, as 
vertentes teóricas que para Mercante coabitam a antropologia desde seu início.

O Evolucionismo foi uma das linhas de pensamento das ciências humanas 
a lançar mão não só da linguagem das ciências naturais, mas exatamente 
da Teoria da Evolução proposta por Charles Darwin, mas da teoria em si, 
aplicando-a ao homem. A ideia de que a natureza como um todo partiu 
de um estado mais simples e tendia a se complexificar, existindo um 
gradiente evolutivo, seduzia o mundo científico do final do século XIX. 
(Mercante, 2006)

Foi bastante difícil, no entanto, deixar de fora o caráter hierárquico que 

estava subliminar em toda teoria, principalmente quando ela foi apreendida 

por uma ciência social que surgia. Uma Europa que retomava o movimento 

colonialista abraçou com entusiasmo tal justificativa, para levar o progresso aos 

irmãos considerados menos desenvolvidos. 

O funcionalismo também coloca o pensamento humano como parte da 

natureza. Com isso, Mercante (2006) salienta que tal modelo teórico lança 

mão da cultura como um meio proposto para atingir um fim almejado, ou seja, 

manipular o ambiente de alguma forma. Criada com a intenção de codificar 

atitudes baseadas na observação do próprio ecossistema e nos melhores caminhos 

para se lidar com problemas impostos pela natureza, a cultura, nesse contexto, 

é um meio pelo qual o ser humano satisfaz suas necessidades básicas, naturais, 

segundo Malinowski (1962). Seguindo tal raciocínio, Mercante enfatiza:

O passo seguinte foi o surgimento da antropologia ecológica, que toma 
emprestado vários termos da própria Ecologia para explicar o fenômeno 
cultural. Todos os processos ‘terminam num misto de feedback, homeostase, 
fitness etc.’ e, seguindo a análise de Sahlins (1979), um dos resultados é a 
diluição do próprio conceito de cultura dentro desses parâmetros naturais. 
Dentro dessa visão, muitos autores levaram ao extremo a consideração 
malinowskiana de ‘satisfação das necessidades vitais’ e renunciaram aos 
conceitos de cultura e de sistema social, que, para estes, se limitam a 
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acontecer por interesses pessoais, [segundo] Sahlins (1979).13 (Mercante, 
2006, grifos do original) 

A despeito dessa abordagem, outra linha de pesquisa que segue os preceitos 
ecológicos dentro da antropologia é a exemplificada por Thomas (apud Werner, 
1995). Em seu estudo com populações andinas, em que media as quantidades 
de calorias gastas por diferentes pessoas dentro de distintas categorias de idade, 
sexo e funções, os resultados obtidos tendiam a valorizar a produção energética e 
as questões a respeito, por exemplo, da qualidade da dieta sob observação muito 
mais que os fatores culturais nas explicações sobre os modos e meios de vida 
das populações analisadas, como considera Mercante (2006). Deve-se observar, 
no entanto, que o mote dessa linha teórica era colocar o modo de produção na 
base do comportamento humano. Nela, eram ressaltadas as interações diretas do 
homem com seu meio ambiente, na medida em que ele é considerado parte dele. 
Sobreviver seria a meta última do homem. Aumentar ao máximo seu fitness, ou 
seja, deixar a maior prole possível dentro dos limites de suporte do ecossistema. 
E isso não é de forma alguma consciente, pois o ser humano está sujeito a uma 
série de forças que regulam toda a natureza (Mercante, 2006). 

A tendência natural na disciplina foi o surgimento de teorias que privilegiassem 
essencialmente a cultura na base do comportamento. A outra face dessa moeda 
passa a considerar o Homem não mais somente por seu material genético, mas 
principalmente por sua capacidade de produzir cultura e de se sociabilizar, sendo 
isso o alicerce de seu relacionamento com o meio ambiente onde se insere. 
Deixa-se de lado o modo de produção e parte para a capacidade de dar e obter 
significado de uma determinada atitude ou intenção. 

Principiando em Franz Boas (2004), que ao sair da física termina como fun-
dador de toda uma escola antropológica, como escreve Mercante (2006), tem-se 
nele a separação do homem do ambiente natural, e a partir daí tem-se a cultura 
como o molde no qual se inserem todos os processos de percepção do mundo, 
por onde passa o conhecimento e de onde as práticas são orientadas. Para ele 
a cultura não tinha decididamente sua origem na natureza. Era um corpo de 
significados e uma tradição, que orientava todo o resto. 

É essa a abordagem que Claude Lévi-Strauss (1976) expõe em seu capítulo 
“Natureza e cultura” de As Estruturas Elementares do Parentesco, quando catego-
ricamente afirma:

13 Para discutir a cultura como projeto de poder, interesses pessoais ou representativos de grupos tomando por base a manipulação 
do coletivo. 
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Um ser humano destituído de seu ambiente cultural não agiria como um 
animal doméstico que retorna ao seu comportamento selvagem ao ser 
deixado em liberdade total (...) Não há estado selvagem humano, e o que 
quer que se consiga numa situação dessas seria uma anormalidade, não um 
retorno! (Lévi-Strauss, 1976: 40)

Assim, a cultura seria fundamental para que o homem sobrevivesse no meio 
ambiente. Não obstante, o homem é colocado distante dos animais por um 
salto qualitativo: “é que a cultura não pode ser considerada nem simplesmente 
justaposta nem simplesmente superposta à vida. Em certo sentido substitui-se 
à vida, e em outro sentido utiliza-a e a transforma para realizar uma síntese de 
nova ordem” (Lévi-Strauss, 1976: 42). 

Sua noção de estrutura daria a continuidade entre natureza e cultura, mas uma 
continuidade que diferenciaria o homem dos animais, pois estes não produzem 
cultura. Na verdade, boa parte da discussão levistraussiana acerca dessa dicotomia 
se insere em suas críticas ao totemismo e à visão naturalista desenvolvida 
anteriormente, na qual o nativo estaria muito mais perto do mundo natural, 
estando suas categorias sociais orientadas em virtude de sua relação prática com 
a natureza, em que as elaborações culturais estariam colocadas a posteriori. Lévi-
Strauss (1985) conduz suas análises exatamente para o outro lado, para a percep-
ção do mundo natural como um símbolo para o social, fruto de elaborações 
culturais. O termo final dessa discussão é argumentar contra a distinção dos 
primitivos como uma categoria inferior de ser humano.

Na década de 1960 surge a antropologia cognitiva, da qual emergem as 
categorias atuais de etnociência (etno: botânica, zoologia, ecologia etc.). Como 
Lévi-Strauss, seus autores se interessavam em descobrir a lógica interna da cultura 
estudada, sendo a diferença básica entre ambos a originalidade do material 
utilizado, uma vez que os cognitivistas lançam mão de dados de trabalhos 
de campo coletados por eles mesmos. Ambas as linhas partem da linguagem 
como fonte de pesquisa, mas tal semelhança se dilui à medida que o método 
levistraussiano impõe uma ordem ou, ainda, encaixa o que é observado numa 
regra externa. 

A resultante desses dois vetores teóricos foi uma linha de pesquisa que lida 
com ambos os lados da moeda. Ainda que sua origem tenha sido o culturalismo, 
com doses de estruturalismo, relativismo, produziram-se trabalhos em que se 
misturam alguns procedimentos da linhagem que parte do evolucionismo como 
a própria percepção de um ecossistema e a integração do homem neste. Os fatores 
físicos do meio ambiente são levados em conta nos estudos, e tenta-se captar 
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a visão adaptativa de determinado grupo, suas táticas e estratégias para se lidar 
com problemas diários e práticos, suas interações bióticas. 

Essas táticas e estratégias, entretanto, não são levadas em conta apenas pelo 
lado da razão prática da existência. Além disso, entende-se que o cientista não  
é o único que pode explicar o relacionamento homem-natureza. Busca-se também 
o discurso nativo como forma de entendimento a respeito de como determinado 
grupo se mantém em seu ambiente e, mais que isso, buscam-se os preceitos 
culturais e simbólicos que intermedeiam o contato humano com o natural. Os  
significados tomam seu lugar ao lado das práticas. 

Caminhos para o Planejamento da Cidade Contemporânea: 
representações culturais, símbolos e significados como 
construção humana 

Ao se referir a símbolos e significados, abordam-se também as representações. 
Ressalte-se, no entanto, que o ato de representar é parte da cultura, revelado 
por intermédio das diferentes experiências que cada indivíduo adquire ao 
longo de sua existência. Essa percepção de mundo, particular ou coletiva, exige, 
necessariamente, algumas considerações sobre conceituação e apropriação do 
termo cultura. Assim, relembrando as visões de cultura provenientes da sociologia 
e da filosofia, além de algumas reflexões sobre a construção e vertentes da acepção 
mais antropológica do termo, cabe tecer alguns elos entre diferentes noções e 
concepções.

Primeiramente, assinala-se que, no conjunto das ciências ou em disciplinas 
específicas, não existe um consenso sobre o conceito de cultura. Desde a Anti-
guidade, tem-se tentado explicar as diferenças de comportamento entre os 
homens, valendo-se das diversidades genéticas ou geográficas sem, no entanto, 
considerar que o comportamento dos indivíduos depende de um aprendizado, de 
um processo chamado endoculturação/socialização. Ao aludir-se ao pensamento 
do século XIX, evidencia-se a corrente durkheimiana, segundo a qual o homem 
age de acordo com seus padrões culturais, sendo resultado do meio em que foi 
socializado.

De modo geral, cultura é um conceito complexo que inclui conhecimen- 
tos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 
adquiridos pelo homem na condição de membro de uma sociedade. Para mui- 
tos autores, a cultura é concebida como o meio pelo qual o homem se adapta aos 
diferentes ambientes. Trata-se de um processo acumulativo. O homem recebe 
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conhecimentos e experiências acumulados ao longo das gerações que o ante-
cederam, e se essas informações forem adequada e criativamente manipuladas 
permitirão a construção de inovações e invenções que constituirão parte do 
complexo de conhecimentos adquiridos culturalmente. 

A cultura é uma lente através da qual o homem vê o mundo, o que explica 
o fato de haver pessoas de diferentes culturas com distintas visões da realidade, 
valores específicos, de díspares lentes para enxergá-lo. A realidade de o homem ver 
o mundo por intermédio de uma cultura específica a determinados grupos sociais 
tem como consequência a propensão de diversificados grupos considerarem o 
seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. 

Qualquer sistema cultural está sempre em um contínuo processo de mudança 
(transformações, rupturas e/ou continuidades). Daí a consideração de que o 
tempo é um importante elemento na análise de uma cultura. Nessa direção, 
identificam-se dois tipos de mudança cultural: interna e externa. A primeira 
resulta da dinâmica do próprio sistema cultural e, em regra, é lenta em relação à 
segunda.14 Esta, por sua vez, é resultado do contato de um sistema cultural com 
outro, sendo mais rápida e brusca se comparada à primeira. 

Da conjunção dessas considerações sobre cultura, lembra-se ainda do pensa-
mento do antropólogo Roger Keesing, em seu artigo “Theories of culture” (1974), 
ao assinalar que muitos autores a definem por meio de duas correntes: as teorias 
que a consideram como um sistema adaptativo e as teorias idealistas da cultura. 
No primeiro caso, a premissa adotada é a de que os padrões de comportamento 
socialmente transmitidos servem para adaptar as comunidades humanas ao 
seu modo de vida, que inclui aspectos como tecnologias conhecidas, modo de 
organização econômica, padrões de agrupamento social, organização política, 
crenças, práticas religiosas etc.

No segundo caso, baseado em Keesing (1974), as teorias idealistas da cultura 
são divididas em três abordagens: a primeira considera cultura como um sistema 
cognitivo – um sistema de conhecimento que o indivíduo adquire e apreende 
para atuar dentro da sociedade de maneira aceitável. A segunda considera cultura 
como sistemas estruturais – como um sistema de representações que é apreendido 
na mente de cada indivíduo, e que permite a definição dos domínios culturais 
e a estruturação das relações de parentesco, crenças, significados e significantes.  
Por fim, a terceira abordagem considera cultura como sistemas simbólicos  – como 

14 No entanto, o ritmo de tais mudanças pode ser alterado por eventos históricos como, por exemplo, uma significativa inovação 
tecnológica.
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um sistema de símbolos e significados partilhados pelos membros de uma sociedade – 
e envolve regras sobre relações e modos de comportamento.

Após essas considerações, deve-se ressaltar a importância de enquadrar tais 
questões no tempo da contemporaneidade, observando seus pontos mais fun-
damentais e, sobretudo, a relação cultura-poder. Dessa forma, pode-se dizer que 
atualmente, quando se verifica um avanço do processo de globalização, a vida 
tem sido marcada por mudanças que atingem todos os âmbitos da sociedade. 
Nesse movimento de interação intensa e contínua entre diferentes culturas, 
os indivíduos se deparam com novos modos de ver o mundo e agir nele e/ou 
sobre ele. Sob a égide dos novos mecanismos de comunicação, informação e 
transporte, uma poderosa esfera global15 se sobrepõe aos ditames da vida nacional, 
padronizando valores e comportamentos.

Para compreender o processo de globalização que se efetiva, é necessário 
visualizar os fatos históricos que nortearam essa trajetória e, dentre os mais 
recentes, destaca-se o fim da Guerra Fria. A dicotomia capitalismo/socialismo 
orientou durante décadas as ações estratégicas dos países, fomentou discussões 
teóricas e serviu de alicerce para a formação ideológica de indivíduos das mais 
diversas partes do mundo. Seu fim, além de representar a perda de uma referência 
de antagonismo, também permitiu que as contradições do capitalismo aflorassem. 
Vale lembrar ainda que as duas Grandes Guerras e a Crise de 1929 revelaram 
a crescente interdependência entre os países e que, no pós-1945, a disputa dos 
Estados-nação pela hegemonia mundial foi gradualmente sendo substituída 
pela disputa entre as grandes organizações, independentemente, inclusive, do 
seu território de origem.

Enquanto a internacionalização (verificada desde as grandes navegações até 
as últimas décadas) marcava as relações de importação e exportação entre países, 
nas quais a origem dos produtos tinha importância considerável, a globalização 
é caracterizada pelo desenraizamento das ideias, das coisas e das pessoas. Ao 
mesmo tempo em que se consomem produtos ou se utilizam serviços de outras 
sociedades, os indivíduos experimentam culturas distintas e conhecem novos 
códigos de significados. Nessa interação, percebe-se o predomínio de algumas 
culturas e a eliminação de outras, além da recriação de cada uma delas. Pode-se, 
inclusive, salientar que atualmente as culturas locais (consideradas na escala do 
nacional) influenciam e são influenciadas mutuamente em uma rapidez tanta 

15 Aqui, a expressão esfera global é compreendida e utilizada como um conjunto de interações políticas, socioeconômicas e 
culturais.
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que o completo isolamento cultural já não é mais possível no estágio em que se 
encontra a humanidade, principalmente os indivíduos que são partícipes das 
redes urbanas.

As referências territoriais enfraqueceram, provocando um deslocamento do 
senso de pertencer a espaços geográficos ou pertencer a grupos socioculturais.  
A fim de contemplar essa nova realidade, muitos autores defendem a ampliação 
da definição socioespacial de identidade para uma definição sociocomunicacional 
de identidade, que está ligada às novas formas de interação entre os indivíduos 
que compartilham interesses comuns. Observa-se tal fato, por exemplo, na 
relação de proximidade que se cria entre indivíduos que trabalham em uma 
mesma empresa multinacional, cada qual em uma parte do mundo, assim como 
nas comunidades virtuais. Nesses dois casos, o que une os indivíduos não são os 
vínculos territoriais, mas os laços culturais e simbólicos do novo “meio técnico-
científico-informacional”, conforme Milton Santos (1994). 

Diante dos novos paradigmas e das novas formas de racionalidade que 
emergem, um deles consiste na ideia de sociedade em redes apresentada por Manuel 
Castells (1999). Sua análise se preocupa com a importância da informação em 
um mundo no qual a tecnologia deixou de ser auxiliar no sistema produtivo 
capitalista para ser o próprio veículo do processo, centrando a atenção nas novas 
economias de rede, seus impactos territoriais, seus fluxos e sua relação com os 
indivíduos. Em outras palavras, o autor parte da premissa de que a revolução 
tecnológica no sistema de comunicações é o que estabelece as novas economias 
de rede, sendo esta imaterial (pois se constitui de fluxos), mas que precisa de cada 
indivíduo (pontos físicos) para a sua dinâmica. E ainda mais: a individualização 
do trabalho (por conta da substituição do trabalho abstrato pelo concreto, 
segundo suas explicações) e os processos de dualização (mais superficial) e o de 
fragmentação (mais profundo) da sociedade emergem, para ele, como pontos 
centrais em meio à revolução tecnológica em andamento.

Castells também se preocupa em demonstrar que as mudanças na sociedade, 
e seus efeitos fragmentadores, não resultam apenas dos processos gerais de 
mudança no mundo da produção, mas de outras no nível da cultura e da vida 
como um todo. Sobre o tempo e o espaço, o autor dedica significativa discussão 
tentando entender a existência (ou não) do segundo em razão das mudanças 
nos parâmetros de localização das atividades e a questão da importância dos 
lugares. Acerca do tempo, adjetivado por Castells (1999) de “intemporal”, é 
requalificado pela simultaneidade dos fatos na atualidade, diferentemente de 
quando apenas se empilhavam. Para o autor, o tempo perde seu poder de referência 
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para marcar o social enquanto o espaço ganha essa relevância, uma vez que 

continua a estabelecer as escalas e a natureza das novas centralidades do mundo 

contemporâneo. Como exemplo, têm-se as cidades globais.

Nesse sentido, não se pode se esquecer de fazer alguns comentários sobre as 

novas tendências da atualidade em relação à economia, consumo e mercado de 

trabalho visto por Sassen (1998), que as identificam como fenômenos observados, 

sobretudo, nas grandes cidades com funções especificamente globais. Após uma 

vasta caracterização da dinâmica das mudanças expressas a partir dos anos 1960, 

a autora identifica quatro grandes processos para o trabalho na formação de 

cidades globais: a dispersão geográfica de indústrias; o crescimento da indústria 

financeira; as transformações nas conexões econômicas entre as referidas cidades 

globais (consideradas por ela como Estados-nações), onde se localiza a economia 

mundial; e as novas condições de crescimento, que contribuíram para a criação 

de elementos de uma nova classe alinhada às cidades globais.

A autora, ao considerar o princípio de que os sistemas econômicos exercem 

influências determinantes nas cidades, destaca o novo papel que estas (algumas 

privilegiadas) têm a desempenhar diante de novos fluxos, novas trocas e novas 

formas espaciais. Suas preocupações elencadas centram-se na sobrevivência das 

classes médias, na crescente participação do setor de serviços nas cidades e na 

perspectiva do aumento das desigualdades socioespaciais no ambiente urbano.

No caso específico da análise sobre o urbano na nova ordem espaço-tempo da 

contemporaneidade, algumas considerações devem precedê-la. A cidade tal qual 

vista pelo pensamento crítico dos anos 1970 apresentava-se como um espaço 

de (re)produção das relações capitalistas que paradoxal e interdependentemente 

se mantinha como ambiente de reprodução da força de trabalho por meio 

da oferta de equipamentos coletivos. O urbano era também visto como 

um elemento positivo, uma vez que podia ser entendido como um espaço 

propício para transformações sociais valendo-se dos movimentos populares 

questionadores. A crise das cidades, proclamada com o pós-fordismo, por conta 

da dispersão econômica e espacial dos núcleos urbanos e de certo ocultamento 

dos movimentos sociais, fez com que se mudassem, no debate teórico, as per- 

cepções sobre o urbano, desde então sob o signo do pessimismo. Apenas grada-

tivamente, com o crescimento de algumas cidades, a crise foi relativizada. Na atual 

década, a globalização, a questão tecnológica, a reestruturação produtiva, a remer-

cantilização da força de trabalho e os novos territórios do capitalismo fizeram 

emergir uma revalorização das cidades.
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Sobre as tentativas de entendimento do urbano atual, observa-se uma 
bifurcação de análises com base em dois paradigmas para a própria sociedade: 
aquele do pós-industrialismo que defende o predomínio do setor financeiro sobre 
o produtivo, dos serviços sobre a indústria; e aquele industrialista/regulacionista 
que acredita no capitalismo sob novas formas de extração da mais-valia e na 
emergência dos serviços como evidência dessas novas formas. Debates à parte, 
é preciso observar que ambos mantêm a consideração do urbano como local 
privilegiado para a acumulação capitalista, manifestações e massificação culturais. 

Alguns impactos sociais e territoriais podem ser apontados, de acordo com 
cada um dos paradigmas citados. Para os industrialistas, a emergência dos serviços 
apenas evidencia novas funções produtivas materiais. No entanto, para os 
pós-industrialistas, verifica-se nessa nova fase uma economia desterritorializada, 
com a marginalização de muitas cidades em detrimento de outras com funções 
globais e, especificamente na economia de serviços, uma inexorável dualização 
da estrutura social, com enorme crescimento do setor informal. É nesse urbano 
que se manifestam as mais diversas formas de representação do mundo atual.

Nesse mundo global se confundem esferas da economia, da política, da vida 
social e cultural em uma ambígua e confusa representação. Confundem-se esferas 
da produção e do consumo em um conceito de múltiplos adjetivos. Aqui, vale 
lembrar-se de Santos (1994: 22) quando usa a expressão “terrorismo da linguagem” 
para caracterizar o papel da mídia, da mais local àquelas de alcance internacional, 
como determinante para o novo modelo em que se está vivendo, “baseado no 
medo e na fantasia” e elaborado valendo-se de um tempo no qual “os símbolos 
baralham porque tomam lugar das coisas verdadeiras” (Santos, 1994: 29). 

Ressalte-se aqui a função do pensamento crítico no que diz respeito à com-
preensão abrangente sobre os processos em voga, seus discursos, seus mecanismos 
de legitimidade e as mudanças que impõem. Essas mudanças de referências  
e de construção de identidade geram ansiedade e incerteza nos indivíduos, que 
convivem com uma multiplicidade de modos de ver o mundo e nele agir, mas, 
muitas vezes, não encontram segurança em nenhum dos caminhos possíveis. 
Nessa relativa perda de referência, as representações, tomando por base as 
reflexões de Milton Santos já citadas, estão ampliando seu papel, penetrando em 
todos os âmbitos da vida do indivíduo. Por intermédio da cultura, os indivíduos 
assimilam valores, códigos e significados preestabelecidos de acordo com uma 
intencionalidade pretendida externamente a eles. Tais fenômenos podem ser 
observados no mundo do consumo padronizado, inclusive no que tange aos 
produtos culturais.
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Alternativas para a Urbanização Atual: breves tópicos

Um dos desafios para os planejadores urbanos em pensar e propor projetos 
de intervenção urbana nos dias de hoje exige ater-se ao conjunto de proposições 
conectadas à dinâmica plural da cidade contemporânea. A sociedade torna-se 
cada vez mais heterogênea e, por isso mesmo, cabe destacar as redes de produção 
que incorporam as novas tecnologias e pressupõem a definição de metas que 
garantam a tão sonhada sustentabilidade – socioeconômica ambiental e cultural – 
nas intervenções físico-espacial e sociocultural. Isso requer afirmar a necessidade 
de os projetos urbanos contemplarem mecanismos capazes de possibilitar a 
ampliação das redes de produção e infraestrutura, como pressuposto para a moder- 
nização estrutural e, consequentemente, a inclusão social. Nesse sentido, várias 
obras acadêmicas comumente discorrem sobre o papel do planejamento na 
estruturação de políticas econômicas e urbanas, enumerando-o em três níveis: 
o estratégico, o táctico e o operacional. 

Ao longo das últimas décadas, cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo têm 
sido configuradas por uma paisagem urbana repleta de acentuados contrastes 
socioespaciais. Resultam numa construção simultânea de paisagens fragmentadas 
e articuladas, que expressam contornos de relevante heterogeneidade espacial. Ao 
mesmo tempo que se formou uma rede de investimentos de caráter econômico 
e de sociabilidade, as disfunções urbanas se agravaram, principalmente por meio 
da degradação ambiental, das condições precárias de habitação e segurança, dos 
quais as favelas são grandes expoentes.

Notadamente, ao vetor de crescimento econômico somam-se os impactos 
provocados pelo crescimento urbano desordenado que assola muitas áreas 
dessas megacidades. Questões de tal natureza apontam para a necessidade da 
elaboração de planos de intervenção seguida de procedimentos metodológicos 
que favoreçam as articulações entre as diversas esferas de governo, da sociedade 
civil e dos distintos saberes, de modo que a formulação de programas e parcerias 
objetive um alcance urbanístico, social, econômico e cultural. 

Com o propósito de desenvolver práticas de urbanização em que o indivíduo 
e a urbe interajam – para a construção de uma melhor qualidade das relações 
sociais, do meio ambiente e garantia da identidade e da memória do lugar – torna-
se urgente para o planejamento urbano reconhecer as diferentes conexões entre 
os fragmentos da cidade associando, também, procedimentos de mobilização 
social aos instrumentos e parâmetros urbanísticos dispostos em legislações 
flexíveis e modernas.
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Sob tal perspectiva, os cenários a serem esboçados numa intervenção em 

áreas urbanas têm como finalidade minimizar ou eliminar as barreiras sociais 

que estigmatizam, segregam e confinam principalmente as populações de baixa 

renda, destacando, prioritariamente, o enfoque temporal e espacial, em que 

se situam as relações humanas nos contextos selecionados. Assim, as diversas 

ações urbanas devem ser precedidas de uma avaliação baseada na percepção e 

apreensão dos espaços da área foco, para depois se aliar os critérios quantitativos 

aos qualitativos. Importa lembrar que as transformações pretendidas em áreas 

periféricas pressupõem conferir abrangência, qualidade ambiental e sentido social 

para a população direta e indiretamente envolvida. 

Em um projeto de urbanização, de contexto complexo e contraditório, têm-se, 

por um lado, a necessidade da compreensão físico-espacial, que implica o aten-

dimento às demandas por serviços e infraestrutura; e, por outro, a identificação 

dos diferentes interesses individuais e coletivos internos e externos a uma 

determinada parte da cidade. Significa afirmar que o trabalho dos técnicos de 

planejamento urbano não se resume apenas em solucionar os problemas pre- 

viamente diagnosticados, mas fazer a mediação entre a esfera pública e a 

população envolvida. Sob tal aspecto, é preciso incorporar as dimensões 

socioculturais, política, econômica, jurídica e ambiental postas no ambiente 

construído, como parte integrante das bases do projeto.

Por fim, o debate e a evidência derivados da relação entre a natureza e a 

experiência da humanidade, no que tange às distintas práticas de ocupação 

socioespacial, parece ser a compreensão mais linear que se tem da sociedade, o 

que constitui um problema para o planejamento urbano e para o urbanismo. 

Contudo, o conhecimento relacionado com a mudança, quer seja a tecnológica 

quer seja a social, geralmente tem sido configurado tanto pela natureza dos 

dados quanto pela disposição dos pesquisadores para análise. Aí, a construção 

intelectual voltada para a explicação dos fenômenos socioespaciais, numa 

dimensão temporal, associada a um lastro ideológico, implica a sistematização do 

conhecimento acerca do espaço e suas explicações. Para traçar novos caminhos 

é preciso reconhecer que:

Todos nós sabemos que a história avançou de modo muito diferente para 
os povos de cada parte do globo. Nos 13.000 anos que se passaram desde 
o fim da última Era Glacial, algumas partes do mundo desenvolveram 
sociedades industriais e letradas, que usavam utensílios de metal, enquanto 
outras produziram apenas sociedades agrícolas analfabetas e ainda outras se 
mantiveram caçadoras-coletoras de alimentos, usando artefatos feitos com 
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pedras. Essas desigualdades projetaram grandes sombras sobre o mundo 
moderno, uma vez que as sociedades letradas que possuíam utensílios de 
metal conquistaram ou exterminaram as outras sociedades. Embora essas 
diferenças representem os fatos mais elementares da história mundial, suas 
causas continuam incertas e controvertidas. (Diamond, 2003: 13) 

Entre inúmeras esferas de domínio que vêm, secularmente, moldando a paisa-
gem urbana tendo como base os contrastes físico-geográficos e socioculturais, o 
homem pouco tem contribuído para diminuir as fronteiras das desigualdades. 
Ao contrário, a cidade contemporânea informacional, espetacular e global, 
principalmente em países hoje denominados de emergentes como o Brasil, tem 
ampliado as divisas econômicas daqueles que já detinham o poder hegemônico, 
ampliando, inclusive, suas redes de agregados e cúmplices da apropriação desigual 
de bens, como a nova classe média brasileira. 

A saúde da cidade sob suspeita parece apresentar caminhos ambíguos e 
controversos. Por um lado, analistas e parcela da sociedade civil engajada em 
movimentos reivindicatórios relativos à melhor qualidade do meio ambiente 
construído buscam práticas voltadas para o desenvolvimento urbano sustentado 
e, portanto, saudável. Por outro, as organizações político-governamentais e os 
setores econômicos utilizam-se do marketing da sustentabilidade para viabilizar 
interesses particulares em detrimento do bem-estar coletivo. A urbe pretendida 
como saudável, ao que parece, é aquela que democratiza os bens e serviços, que 
elimina obstáculos relacionados à provisão da infraestrutura, que gera melhores 
condições de qualificação e trabalho para os indivíduos, que conserva os recursos 
naturais, que elimina barreiras sociais. É, por fim, a cidade que constrói e preserva 
uma paisagem constituída pela memória e identidade social coletivamente 
articulada e solidária. 

As reflexões aqui desenvolvidas se inscrevem no campo dos estudos urbanos 
contemporâneos, o qual reconhece na interdisciplinaridade o suporte e os meios 
para a compreensão plural da cidade, que exige a incorporação de diferentes 
conexões entre os saberes científicos em vista da experiência da vida individual 
e coletiva cotidiana. A saúde da cidade está mesmo sob suspeita. Destaca-se, 
com frequência, a necessidade da definição de ações que garantam uma gestão 
territorial democrática e promotora de políticas urbanas sustentáveis fun-
damentadas, em grande medida, em atos que remetem a uma perspectiva de 
cura das enfermidades urbanas. 

A gestão da cidade brasileira, controlada por administradores públicos e 
setores econômicos conservadores e reacionários, está longe de contemplar o 



62

Cidades saudáveis? alguns olhares sobre o tema

planejamento urbano como instrumento de prevenção e inibição, por exemplo, 
de ocupações desordenadas cada vez mais vulneráveis a catástrofes que têm 
ocorrido, por diferentes razões, no meio ambiente. A noção de cidade saudável 
pressupõe muito mais que o acesso a bens materiais, infraestrutura e serviços 
urbanos, como os de saúde. Ao contrário, uma cidade saudável é aquela que 
incorpora ao desenvolvimento socioeconômico a inclusão sociocultural e a 
proteção à vida como requisito de manutenção dos aspectos valóricos intrínsecos 
à condição humana e ao meio ambiente. Se a cidade está doente desde sempre, 
é algo que requer aprofundamentos científicos para elucidar questões sobre 
sua própria constituição territorial. Não se trata, porém, de curar a cidade, mas 
de torná-la um espaço coletivo movido pela equidade social, cultural e com 
responsabilidade ambiental. 
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