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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda os processos contemporâneos de desenvolvimento urbano em 
micro e pequenas cidades que, embora representem cerca de 70% dos municípios 
brasileiros, comumente situam-se à margem das discussões relacionadas ao direito 
urbanístico e ao patrimônio histórico. Frequentemente ignoradas pelas instituições em 
âmbito governamental e acadêmico, essas cidades crescem sem um maior amparo 
para o adequado, justo e sustentável desenvolvimento de sua paisagem. Na 
perspectiva do capital neoliberal e da fragilidade ou permissividade das legislações 
urbanas, assim, sua qualidade ambiental e social é colocada sob ameaça. O trabalho 
analisa como essas transformações no uso e na morfologia do território podem se 
traduzir em um empobrecimento da paisagem e consequentemente também em uma 
perda de qualidade de vida, com impactos no cotidiano que provoquem mudanças 
decisivas nas inter-relações de seus habitantes. É concebida, para tanto, uma análise 
transdisciplinar que parte dos sujeitos e seus modos de ocupar, perceber, construir e 
ser construído pelo território e as formas pelas quais seus espaços são compostos. E, 
investigando representações e imaginários dessa pequena cidade, coloca-a entre 
duas perspectivas: na afirmação de um imaginário de cidade pequena (arquétipo de 
cidade pequena) ou no estabelecimento de um parâmetro idealizado, 
conscientemente ou não, de cidade grande (simulacro de cidade grande) decorrente 
de padronizações contemporâneas de modos de vida e urbanização. Entendendo a 
heterogeneidade do urbano, esta elaboração não tem a pretensão de colocar-se como 
modelo estrutural, mas sim como possibilidade analítica. Por fim, esta pesquisa inclui 
um trabalho prático que tem como estudo de caso o município mineiro de São Tiago, 
cuja paisagem urbana foi radicalmente transformada nas últimas décadas. Valendo-
se da arte como instrumento de diálogo, propõe-se uma série de intervenções urbanas 
poéticas na cidade que tratem das questões aqui abordadas. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Pequenas cidades, Sujeito, Identidade, Imaginário, Arquétipo de cidade pequena, 
Simulacro de cidade grande, Intervenções urbanas. 
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PREFÁCIO 

 

 

Sempre se falha ao se falar do que se ama. 

Roland Barthes 

 

 

As inquietações que deram origem a este trabalho têm sua gênese em minha relação 

com a pequena cidade mineira de São Tiago. O município, cuja história remonta há 

300 anos, vem passando pelas maiores transformações já vistas em sua morfologia 

urbana, o que se reflete em sua imagem e no cotidiano vivenciado por seus 

moradores.  

 

Mais tarde, passei a perceber de maneira mais proeminente esse movimento que, 

embora incipiente, já indicava a transfiguração da paisagem, ao conhecer outros 

lugares e realidades. Cada retorno à cidade natal revelava uma novidade: casarões 

antigos e outros patrimônios de interesse histórico demolidos ou descaracterizados, 

aumento substancial, desacompanhado de estudos acerca de seu impacto, nas taxas 

de ocupação e aproveitamento dos lotes, em um intenso movimento de verticalização 

que se mostrou generalizado em todas as regiões da cidade, além de um enorme 

espraiamento periférico da área urbana com a incorporação de loteamentos 

particulares, em sua maioria fragilmente conectados à malha preexistente. Estas 

transformações vieram na esteira da diversificação econômica experimentada há pelo 

menos 20 anos na cidade, antes basicamente agrária, e agora bastante 

industrializada.  

 

Este é o cenário que me despertou desde cedo para questões que, mais tarde, seriam 

estudadas e debatidas em minha formação acadêmica como arquiteto e urbanista. 

Realizar a maior parte de desta formação em São Paulo, a maior cidade do país, foi 

também essencial para que a inquietação em relação à questão da escala do centro 

urbano e seus processos de transformação se tornassem mais latentes. Além de ter 

a capital paulistana como objeto de estudo mais recorrente nessa formação, uma das 

minhas ocupações acadêmicas foi justamente em um lugar onde as relações de 
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escala no espaço urbano eram a pauta principal das atividades: trabalhei como 

estagiário, durante um ano, na Assessoria Especial de Assuntos Metropolitanos, então 

subordinada à Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas da 

Prefeitura de São Paulo, cujo objetivo era articular uma agenda comum envolvendo 

instituições municipais e estaduais na promoção de políticas públicas para as 39 

cidades da Região Metropolitana, onde vive 10% de toda a população brasileira.  

 

Importante neste processo de entendimento do fenômeno urbano e suas escalas e 

particularidades também foram minhas passagens por cidades pequeno-médias, com 

populações em torno de 100 mil habitantes. Apesar de terem em comum a escala e o 

perfil universitário, estes locais configuram-se de maneiras completamente diferentes. 

 

Primeiro em Viçosa, Minas Gerais, onde iniciei minha graduação em arquitetura e 

urbanismo. Esta cidade, que abriga uma das maiores instituições públicas de ensino 

do país, possui enorme população flutuante ligada à universidade e vem passando 

por um intenso processo de transformação urbana com significativos impactos 

ambientais e paisagísticos. Como objeto de estudo, foi importante para uma primeira 

aproximação à compreensão das forças que opõem, de um lado, os agentes 

imobiliários que detém o poder de construção da cidade aos sujeitos, de outro, que 

buscam pensar seu desenvolvimento de maneira integrada em suas dimensões 

culturais e socioeconômicas. 

 

Anos depois, quando já estava em São Paulo, como integrante do Grupo de Pesquisa 

em Projeto de Arquitetura de Equipamentos Públicos da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo, tive a oportunidade de experienciar, em 

um intercâmbio na cidade de Siegen, Alemanha, a vida em um lugar com rígidas 

legislações urbanísticas e de proteção ao patrimônio histórico, o que me chamou 

ainda mais à atenção para a importância do controle e do planejamento integral da 

paisagem na promoção de um desenvolvimento urbano mais sustentável. 

Complementarmente, realizei pesquisa relacionada a arquitetura de edifícios 

escolares, experiência que contribuiu para o reconhecimento do espaço público como 

epicentro por excelência da urbanidade e das possibilidades do convívio social 

democrático. Esta contribuição reverbera também nas intenções deste trabalho. 
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Por fim, mais recentemente e em decorrência das atividades como integrante do 

PIPAUS, tenho a possibilidade de me aproximar e conhecer melhor a cidade de São 

João del-Rei, entendê-la como centro regional mais relevante da rede na qual São 

Tiago se insere e também em suas particularidades. São João, como nenhuma outra 

cidade histórica de Minas, apresenta um panorama edificado que esclarece 

excepcionalmente seus processos de desenvolvimento, por apresentar não só um 

importante centro colonial preservado, mas também um conjunto de intervenções 

urbanas e edificações ecléticas representativas da virada do século XX e, em 

continuidade, alguns exemplares modernos, na transição para a cidade 

contemporânea, com suas múltiplas morfologias e expressões.   

 

De volta à São Tiago dos dias atuais, me vi diante de um paradoxo. Com suas intensas 

transformações, muitas vezes eu passei a ter a sensação de não estar em uma cidade 

pequena. Não somente minhas percepções mudaram, mas a cidade, concretamente, 

também mudou. Em termos objetivos, como suas dimensões territoriais e 

populacionais, evidentemente, ela continua pequena. Mas o que representariam estas 

transformações? Como esta nova paisagem poderia ser entendida e questionada em 

um contexto socioeconômico e histórico? 

 

Sentia que muitas das qualidades inerentes a - ou facilitadas por - um lugar pequeno 

perdiam espaço nela, enquanto, por outro lado, seu desenvolvimento a aproximava 

de algum modo, não somente na aparência, mas também no cotidiano, às cidades 

maiores ou suas periferias. Mesmo com as curtas distâncias, as ruas, agora com 

asfalto sobre os paralelepípedos, estão cheias de carros, o comércio se diversificou e 

os jardins e hortas deram lugar a garagens e muros. Não haveria outro modelo de 

desenvolvimento possível, sobretudo quando considerada a escala diminuta da 

cidade?   

 

Estas inquietações não se baseiam em uma imagem estereotipada do que seria uma 

pequena cidade, mas sim, identificando suas particularidades locais, em um modelo 

de desenvolvimento sustentável fundamentado naquilo que sua própria escala (aqui, 

também estendida ao rural) e história poderiam oferecer. 
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Em relação à sua história e sua memória, acredito ser esta uma espécie de 

esterilização da paisagem. Por um lado, a ausência de uma política pública que 

assegure a preservação de locais de interesse histórico e coletivo tende a caminhar 

para a supressão total desses espaços e, por outro, a falta de uma legislação que 

determine parâmetros urbanísticos para as novas edificações abre caminho para a 

consolidação de lugares desprovidos de qualidade.  

 

Não fosse por isso, reconheço, talvez esta fosse uma percepção meramente 

saudosista, mas, de fato, ao menos em relação à paisagem construída, a sensação é 

que nos tornamos cada vez menos mineiros - remetendo, aqui, ao imaginário das 

pequenas cidades deste estado. Nenhum dos municípios vizinhos a São Tiago passou 

por um processo de descaracterização de seu patrimônio e de sua constituição 

paisagística tão grande, mas, naturalmente, este também não é um processo 

exclusivo nosso. Por isso, nesta pesquisa, as pequenas cidades são apresentadas 

como assunto geral, e São Tiago, como estudo de caso específico. 

 

Algumas destas inquietações foram enfrentadas, em um primeiro momento, no 

Trabalho Final de Graduação intitulado De volta pra casa: Memória e Projeto em São 

Tiago, Minas, defendido na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo, em 2016. Poucos trabalhos acadêmicos já foram feitos sobre São 

Tiago, e nenhum nesta área específica. Isto foi levado em consideração na definição 

da amplitude da pesquisa que incluiu desde a compilação de informações preliminares 

básicas até a estruturação de algumas diretrizes urbanas de desenvolvimento. 

 

Primeiro, a cidade foi inserida em seu contexto regional, apresentando dados 

estatísticos e geográficos dos municípios da mesorregião do Campo das Vertentes e 

dados socioeconômicos e culturais de São Tiago. Depois, a história da cidade foi 

relacionada a uma periodização em três tempos distintos - da herança colonial, das 

primeiras modernizações e da contemporaneidade, em que foram levantadas 

questões acerca da arquitetura e da ocupação urbana e sua evolução desde seu 

surgimento. Na terceira parte, foi produzido um conjunto de mapas inédito, desde as 

bases cartográficas, com informações acerca do uso do solo e da expansão urbana, 

por exemplo. Por último, foi definida a proposição de algumas diretrizes de 

desenvolvimento urbano para o município. 
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Com este trabalho, fui o primeiro são-tiaguense a obter o título de arquiteto e urbanista 

e, algum tempo depois, retornando de fato para casa, também o primeiro a me 

estabelecer na cidade para o exercício desta profissão. Esta experiência vem 

reafirmando as dificuldades de se passar da teoria acadêmica para a prática 

profissional, sobretudo em um contexto em que a legislação não é forte e, em muitos 

pontos, inexistente; e o planejamento em suas diversas escalas, desde o urbano até 

ao edifício, não é uma prática comum.  

 

Por outro lado, são estas mesmas dificuldades que orientam uma busca de soluções. 

Acredito no potencial de cidades como São Tiago de se desenvolverem de forma mais 

sustentável ambiental, social e culturalmente. É preciso, entretanto, encontrar 

caminhos para que este cenário tão fechado às discussões em relação ao 

planejamento, à legislação e à preservação do patrimônio se desobstrua a novas 

ideias.  

 

Paralelamente, outro elemento constante em minha formação é o interesse por 

diferentes práticas artísticas e seus processos1. Na construção de uma cidade mais 

acessível às questões apresentadas, acredito que a sensibilização pela arte possa ser 

um meio eficaz na abertura destes caminhos e no empoderamento de agentes 

difusores de uma nova maneira de compreender e vivenciar o território.  

 

A continuidade deste trabalho se dá, agora, com a pesquisa aqui apresentada. Este é 

o momento em que procuro desenvolver outras questões pertinentes a esta temática 

e reconhecer que o assunto tratado - sócio espacialidades em municípios de pequeno 

porte - é mais abrangente e universal, pois, em seus devidos contextos, existem 

muitos municípios como São Tiago no Brasil, assim como existem muitos brasileiros 

preocupados com o desenvolvimento de suas pequenas cidades.    

 

 

 

 
1 No campo da arte-educação, fui mediador em exposições no SESC/SP e participei do curso de 

formação de educadores da 31ª Bienal de Arte de São Paulo. Também frequentei vários cursos livres 
em prática e teoria artística em diversas instituições da cidade.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Estruturação da pesquisa 

 

Objeto 

 

Imaginário paisagístico e sócio-espacialidades em pequenas cidades no Brasil. 

 

Objetivo geral 

 

Analisar os processos de desenvolvimento urbano contemporâneo de cidades de 

pequeno porte por meio de uma perspectiva materialista dialética, relacionando sua 

morfologia construtiva e as experiências sociais que nela tomam lugar a partir da 

questão da escala urbana, da identidade cultural e do contexto histórico. Para isso, 

investiga-se os imaginários, aparentemente opostos, entre as representações da 

cidade pequena (o pacato) e da cidade grande (o caótico). 

 

Objetivos específicos 

 

1) Compreender a definição e as particularidades de cidades de pequeno porte no 

Brasil a partir de referências quantitativas e qualitativas; 

2) Investigar as especificidades das cidades de pequeno porte a partir de sua 

diversidade sócio-político-cultural, considerando o espaço rural como relevante na 

constituição desses municípios;  

3) Contextualizar os processos de desenvolvimento urbano no Brasil a partir do 

entendimento da cidade enquanto produto mercantil; 

4) Entender o fazer cidade a partir do modelo triádico lefebvriano: espaço pensado, 

construído e experimentado, relacionando tais processos, a partir da pequena cidade, 

sob um ponto de vista sociológico da vivência humana no espaço; 

5) Questionar e entender o conceito de sustentabilidade (ambiental, social) dentro do 

modelo capitalista de desenvolvimento e propor sua ressignificação como ação social 

perante as adversidades desse próprio modelo;  
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6) Buscar as definições do conceito de paisagem enquanto construção social para o 

desenvolvimento das questões referentes ao objeto de estudo; 

7) Investigar o imaginário das paisagens e da vida de pequenas cidades a partir de 

alguns exemplos representados nas artes e na literatura;  

8) Analisar a constituição morfológica da pequena cidade e situá-la a partir dos 

opostos arquétipo de cidade pequena e simulacro de cidade grande; 

9) Apresentar o estudo de caso da cidade de São Tiago como paradigma dos assuntos 

abordados, discorrendo sobre seu desenvolvimento histórico e suas características 

socioculturais; 

10) Analisar a imagem contemporânea da cidade de São Tiago a partir da promoção 

publicitária de seus produtos econômicos e de sua intenção na atração de turistas; 

11) Contextualizar a experiência artística como prática pedagógica na intermediação 

de um assunto junto à público específico, levantando também referências dentro do 

panorama contemporâneo das artes no Brasil; 

12) Discutir o modelo de desenvolvimento urbano da cidade de São Tiago através da 

proposta e execução de uma série de intervenções urbanas, cuja poética condutora 

passe pelas questões e conceitos apresentados ao longo desta pesquisa teórica.  

 

Problema 

 

Como a morfologia dos espaços e as experiências sociais dela decorrentes 

caracterizam a paisagem urbana da pequena cidade, com base nos imaginários 

construídos a partir de representações do arquétipo de cidade pequena (o pacato) e 

do simulacro de cidade grande (o caótico)? 

 

Hipótese 

 

O desenvolvimento morfológico e social de uma cidade de pequeno porte é colocado, 

dentro de sua diversidade, entre duas perspectivas: na afirmação de um imaginário 

de cidade pequena (arquétipo de cidade pequena) ou no estabelecimento de um 

parâmetro idealizado, conscientemente ou não, de cidade grande (simulacro de 

cidade grande) decorrente de padronizações contemporâneas de modos de vida e 

urbanização. Entendendo a heterogeneidade do urbano, esta elaboração não tem a 

pretensão de colocar-se como modelo estrutural, mas sim como possibilidade 
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analítica. Em um movimento inverso, por exemplo, uma cidade grande poderia abrigar 

espaços que se assemelham a cidades pequenas, assim como outros que reafirmem 

sua própria condição de escala. 

 

Metodologia  

 

O Capítulo 1 aborda os objetivos específicos 1, 2 e 3, apresentando um estudo 

panorâmico das cidades de pequeno porte no Brasil, através de estatísticas (IBGE) e 

da análise da atuação institucional de agentes de fomento e promoção do 

desenvolvimento urbano planejado, situando-os no cenário nacional. Dialogando com 

autores como Milton Santos (1993), serão expostos dados desses municípios em 

paralelo à um levantamento socioeconômico. A cidade será discutida enquanto 

produto mercantil por meio de autores como Otília Arantes e Carlos Vainer (2000), 

contraposta pelo debate acerca do desenvolvimento sustentável, com autores como 

Leonardo Boff (2016) e Paul Singer (2004).  

 

No Capítulo 2, atendendo aos objetivos específicos 4 e 5, será feita uma análise da 

cidade estruturada com referência à elaboração do espaço triádico de Henri Lefebvre 

(2006). Os preceitos que irão formatar sua estrutura em três eixos principais são: i) 

cidade enquanto virtualidade; ii) cidade enquanto concretude; iii) cidade enquanto 

experiência. Este percurso parte da construção da ideia de cidade a partir, primeiro, 

de sua potencialidade em vir a ser algo, ditada, por exemplo, pela legislação 

urbanística ou pelo acesso a tecnologias construtivas específicas. Em seguida, 

analisa a cidade que emerge materialmente a partir desse potencial virtual, em sua 

morfologia construída e seus usos. Por fim, com foco na interação sujeito-paisagem, 

traz à luz a experiência humana nesse espaço. Além de Lefebvre (2006), as análises 

de Pierre Lévy (1996), Michel de Certeau (2008) e Roberto DaMatta (1997) contribuem 

para a construção dessas relações.   

 

No Capítulo 3 serão abordadas as questões referentes aos objetivos específicos 6, 7 

e 8. Os conceitos de paisagem e imaginário serão discutidos por meio de autores 

como Anne Cauquelin (2007) e Juhani Pallasmaa (2008). São colocados alguns 

exemplos da pequena cidade representada nas artes e na literatura e, entendendo-a 
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em sua morfologia e como construção social, apresentam-se as ideias de arquétipo 

de cidade pequena e simulacro de cidade grande.     

 

O Capítulo 4, a partir dos objetivos específicos 9 e 10, apresenta e caracteriza o 

município de São Tiago/MG como estudo de caso à luz do que foi discutido. Com 

pouco mais de 10 mil habitantes, sua origem remonta ao início do século XVIII. À 

margem de políticas eficazes de preservação do patrimônio histórico, a cidade 

experimentou um crescimento econômico que nas últimas décadas propiciou uma 

transformação radical de sua feição urbana, como tantos outros municípios de origem 

e porte semelhantes. Identidade cultural, tradição inventada e memória são alguns 

conceitos debatidos através de autores como Eric Hobsbawn (1997).    

 

No Capítulo 5, a partir das questões colocadas nos objetivos específicos 11 e 12, a 

arte e seus processos será debatida enquanto instrumento para a mediação dos 

conflitos entre o lugar e seus indivíduos. Para isso, discutem-se os processos 

pedagógicos de Paulo Freire (1987) e alguns trabalhos de artistas e coletivos que 

atuam em diálogo direto com o espaço urbano. Por último, é apresentada a prática 

artística que dialoga com conceitos trabalhados ao longo desta pesquisa.  

 

Justificativa  

 

Diversos trabalhos já se dedicaram a interpretar o desenvolvimento urbano das 

cidades brasileiras a partir de uma perspectiva materialista-dialética, colocando a 

financeirização de toda a infraestrutura urbana, desde a moradia até os serviços mais 

essenciais para seu funcionamento, como uma questão central nesse processo. No 

âmbito acadêmico, entretanto, metrópoles e cidades de maior porte geralmente são 

os estudos de caso dominantes não só por abrigarem os centros de pesquisa, mas 

também por, presumivelmente, serem palco de conflitos mais explícitos, mais 

numerosos, de maior escala e complexidade.2    

 

 
2 Destacam-se aqui os trabalhos de Jane Jacobs, Morte e Vida de Grandes Cidades (2009), Raquel 

Rolnik, Guerra dos Lugares: A colonização da terra e da moradia na era das finanças (2015) e Pedro 
Fiori Arantes, Arquitetura na era digital-financeira: desenho, canteiro e renda da forma (2012) como 
exemplos. 



16 
 

 

Se, de maneira geral, essa é uma ordem eminentemente global, inerente a qualquer 

lugar independentemente de sua escala ou localização geográfica, os diferentes 

contextos políticos, econômicos e sociais determinam, naturalmente, particularidades 

e consequências que devem ser interpretadas em sua conjuntura específica. Este 

trabalho delimita como objeto, portanto, o outro lado desse espectro: pequenas e 

microcidades e, como problema, a maneira pela qual sua estrutura vem se 

transformando contemporaneamente. 

 

Os municípios com menos de 20 mil habitantes representam a grande maioria de 

cidades na totalidade brasileira. Pondera-se também que, a partir da contribuição 

acadêmica e do entendimento de suas especificidades, tal problemática poderia se 

tornar pauta constante e concreta de ações do poder público que visem à promoção 

de seu adequado e sustentável desenvolvimento. 

 

Como contribuição, a presente pesquisa, ao correlacionar assuntos que passam por 

diferentes áreas, desde a geografia até a sociologia, constitui-se de instrumento que 

busca fomentar um entendimento acerca do fenômeno urbano nessas cidades, 

considerando seus diversos aspectos que são, por natureza, transdisciplinares.  

 

A interação entre o sujeito que habita e o lugar que é habitado deve ser entendida 

como uma construção mútua: ao produzir determinadas espacialidades, o indivíduo é, 

também, formatado pelas possibilidades que esse próprio espaço estabelece, numa 

relação simbiótica e contínua. A diversidade de interações interpessoais na urbe está, 

assim, diretamente ligada à diversidade e acessibilidade de sua configuração 

espacial. 

 

Um território é construído, em sua materialidade, pelas pessoas que o ocupam em 

determinado tempo. Questões relativas à memória urbana, as tradições locais e a 

cultura são, assim, também centrais na análise de determinada paisagem. Este 

trabalho traz os conceitos de identidade e imaginário nesta construção. Tal recorte é 

ressaltado analisando a cidade pequena enquanto paradigma de um modo de vida 

especificamente propiciado por sua escala, de um cotidiano bucólico, tranquilo. O 

imaginário em torno disso é que constrói, muitas vezes, a própria identidade local.  
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Artes, Urbanidades e Sustentabilidade em um horizonte transdisciplinar  

 

Para a compreensão dessa cidade, deve-se também situar os mecanismos 

mercadológicos que definem seu desenvolvimento ao capitalizar seus espaços, 

segregando classes e gerando desigualdades, amparados por um Estado que não 

consegue assegurar a função social urbana e que é extensivamente falho na 

promoção de políticas voltadas para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Esta 

pesquisa, no âmbito das premissas do Programa Interdepartamental de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade - PIPAUS, e 

delimitando-se dentro da Linha de Pesquisa 1 - Processos Criativos, tem a intenção 

de defender como imprescindível que a própria criação da cidade seja uma ação 

poética. A prática em artes3, ao lado da teoria que define conceitos e estrutura o 

trabalho, é assimilada também como um processo que auxilia nesta compreensão. A 

cidade como fruto de criação poética é, assim, colocada de frente à cidade produto da 

desigualdade e da hegemonia de interesses particulares.    

 

Sendo coerente com o caráter transdisciplinar do Programa, esta pesquisa busca na 

convergência de diversos saberes a construção do entendimento acerca do objeto de 

estudo proposto. A arquitetura e o urbanismo, como campos de formação e atuação 

generalistas que estão em contato contínuo com inúmeras outras áreas do saber, 

constituem-se como vias naturalmente abertas para um trabalho transdisciplinar.  

 

A cidade é, por extensão, o palco principal para onde confluem esses conhecimentos, 

e tudo e todos que existem na cidade o fazem, de uma forma ou de outra, 

politicamente. É através da maneira que se organiza, em sua complexidade e 

diversidade, que a sociedade constitui o território habitado. A urbanidade, definida 

como qualidade do que é urbano, é sinônimo de cortesia, de civilidade4, embora tais 

adjetivos nem sempre se apliquem à paisagem analisada.  Esta pesquisa, ao colocar 

o sujeito, suas relações com seus pares e os agentes que possam vir a interferir nelas 

como pilar central do processo de desenvolvimento urbano, busca correlacionar os 

 
3 O PIPAUS tem como um de seus pilares formais a arte como meio de aplicação propositiva que 

caminha junto - ou, pode-se dizer, caracterizando-se como a própria - atividade de pesquisa. 
4 Segundo definição de FERREIRA (2001): urbanidade: qualidade de urbano; cortesia, civilidade.  
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conceitos de imaginário e identidade como atores culturais na formação das 

paisagens de cidades pequenas.      

 

A sustentabilidade, neste caso, é almejada não como um fim, mas como um meio, um 

pré-requisito operacional básico para o desenvolvimento e funcionamento da cidade. 

Ser sustentável é voltar-se, ou aprender com, as nossas próprias origens, quando as 

relações interpessoais e com o espaço eram menos mediadas pelo consumo e as 

necessidades básicas atendidas mais localmente; é abdicar do supérfluo, sobretudo 

na exploração ambiental e de matérias não renováveis, buscando também fontes 

primárias de produção e fornecimento como alternativa aos produtos industrializados. 

Em cidades pequenas, isto é especialmente viável e está, também, no próprio 

imaginário de sua formação, como o cultivo de hortas, a troca de produtos, a oferta de 

serviços alternativos aos bens de consumo industrializados e as pequenas distâncias 

que permitem o deslocamento por meios não motorizados.  

 

Tudo isso se reflete naturalmente na cidade construída e nas relações sociais 

estabelecidas, o que justifica, também, a urgência de se analisar as paisagens 

contemporâneas dessas cidades, que vem se transformando de maneira radical - e, 

muitas vezes, tornando-se cada vez menos sustentáveis. Este processo deve ser 

considerado, portanto, também na atuação dos agentes que exercem amplo controle 

do desenvolvimento urbano, como o mercado imobiliário, ainda pouco ou nada 

discutidos em cidades de pequeno porte. 

 

Para Leonardo Boff a sustentabilidade deve ser encarada por meio de um novo 

paradigma que articule saberes tradicionais e novos conhecimentos a fim de se dar 

uma resposta atual e concreta para os desafios contemporâneos. O autor defende 

que é preciso “resgatar o sentido originário de sociedade”, perdido na individualização 

inerente à cultura do capital:  

 

A sociedade deriva diretamente da natureza humana, que é 
essencialmente social e política. O ser humano é um indivíduo social. 
As pessoas decidem viver juntas, estabelecem um contrato social 
entre elas, pelo qual definem os objetivos comuns, os valores 
compartilhados e quais comportamentos são aceitáveis e quais não. 
Toda sociedade gira ao redor de três eixos entrelaçados entre si: o 
econômico, pelo qual se garante a infraestrutura material para a vida; 
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o político, que define o tipo de organização que os cidadãos desejam 
e as formas de exercício e distribuição do poder; o ético, que são os 
valores e princípios que informam as práticas e dão sentido coletivo à 
vida social dentro de uma aura espiritual da vida (BOFF, 2016, p. 135). 

 

Nesse sentido, entender as particularidades geográficas do recorte feito a partir das 

cidades de pequeno porte e suas condicionantes sócio-territoriais, que esta pesquisa 

relaciona com as questões de identidade e imaginário na sua construção, é entender 

a sustentabilidade como meio para um desenvolvimento urbano socialmente justo, 

que atue na transformação efetiva da paisagem em prol do coletivo e no 

empoderamento de seus agentes.  

 

O desenvolvimento sustentável se torna viável quanto mais ele surgir 
da interação da comunidade com o seu respectivo ecossistema local 
e regional. [...] O desenvolvimento é endógeno, surge a partir de 
dentro. [...] Neste contexto é importante valorizar o capital social da 
população-alvo. Ela acumulou conhecimentos experimentais, hábitos 
de utilização dos recursos, gerou coesão social e níveis de confiança 
e cooperação, essenciais para a inclusão de todos e a superação da 
pobreza. A cultura desempenha papel importante ao reforçar a 
maneira de viver juntos e potencializar a identidade do grupo mediante 
o cultivo das tradições e das festas locais. Um desenvolvimento de 
rosto humano é um componente importante da sustentabilidade 
(BOFF, 2016, p.149). 

 

É no espaço público que a urbanidade toma sua forma mais ampla e expande-se para 

o restante da cidade, com o potencial de formar uma rede de articulação da 

coexistência coletiva. Jan Gehl coloca o espaço público como palco por excelência de 

um convívio social voltado para a sustentabilidade: 

 

A sustentabilidade social também tem uma importante dimensão 
democrática que prioriza acessos iguais para que encontremos “outras 
pessoas” no espaço público. Um pré-requisito geral é um espaço 
público bem acessível, convidativo, que sirva como cenário atraente 
para encontros organizados ou informais. [...] Para alcançar a 
sustentabilidade social, as tentativas das cidades devem extrapolar as 
estruturas físicas. Se a meta é criar cidades que funcionem, os 
esforços devem concentrar-se em todos os aspectos, do ambiente 
físico e das instituições sociais aos aspectos culturais menos óbvios, 
que pesam na forma como percebemos os bairros individuais e as 
cidades urbanas (GEHL, 2010, p.109).   

 

Se faz importante, portanto, que a cidade se materialize de tal forma a ressaltar os 

valores de sua própria sociedade: desde os espaços cívicos de encontro que para ela 
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são importantes até os seus diversos modos particulares de habitar. Para tanto, é 

necessário que se tenha consciência dos processos de transformação e os interesses 

que atuam na construção do território, para os quais, muitas vezes, a cultura e a 

identidade coletiva não têm importância se não puderem ser financeiramente 

exploradas. 

 

A arte, por meio de seus processos, é designada neste trabalho como instrumento de 

mediação crítica que objetiva apresentar novas referências, sensibilizando-se para 

novas formas de convívio e de experimentação do espaço por meio da releitura de um 

dado objeto ou situação. É, assim, um instrumento de autoconhecimento e 

empoderamento que pode abrir caminhos ricos em possibilidades. 

 

Seu papel, aqui, é atuar nessa conscientização e na leitura dos processos de 

desenvolvimento urbano pelos quais a cidade passa e como isso afeta o seu cotidiano. 

Além disso, é um recurso que guia a modelagem de cenários possíveis da cidade que 

se deseja construir na medida em que permite uma fabulação sem limites dessas 

possibilidades. A arte pode mobilizar de uma maneira mais abrangente um maior 

número de pessoas, articulando com maior rapidez a teoria da pesquisa com uma 

prática mais perceptível e penetrável na comunidade ao dar uma visibilidade mais 

material, tangível, livre e presente às questões que motivam esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

O pequeno município: contextualizações gerais 

 

 

1.1 As cidades e suas escalas 

 

A classificação dos municípios de acordo com seu tamanho é uma definição que varia 

nos diferentes períodos históricos, acompanhando a própria dinâmica de crescimento 

dos centros urbanos. No início do século XX, por exemplo, somente quatro cidades 

brasileiras contavam com mais de 100 mil habitantes5 (SANTOS, 1993). Se naquela 

época elas eram as grandes cidades do país, em meados da segunda metade do 

século XX seu tamanho as classificaria como cidades médias e, hoje, cidades 

pequeno-médias. Da mesma forma, cidades com população em torno de 20 mil 

habitantes, antes consideradas médias, hoje situam-se no nicho classificatório das 

pequenas aglomerações. 

 

Para além da questão de sua escala demográfica, essa classificação é dificultada pela 

dinâmica de crescimento dessas cidades e pela heterogeneidade de seus poderes 

políticos e econômicos, complexidade esta que implica em uma flexibilização dos 

limiares de análise quanto à questão quantitativa. Essa hierarquia poderia ser 

analisada, assim, por outro lado, pela região de influência exercida por cada cidade 

em contextos locais, regionais e nacionais, como as aglomerações em metrópoles, 

por exemplo. A hierarquização se referiria, portanto, também ao papel de centralidade 

do município dentro de uma rede, e não somente ao seu tamanho bruto populacional6. 

  

O IBGE estabelece, entretanto, faixas de grupos de municípios que vão daqueles com 

menos de 5 mil habitantes até aqueles com mais de 500 mil habitantes. Pela 

necessidade de se estabelecer um recorte, será nos grupos com até 20 mil habitantes, 

em sua configuração atual, que esta análise preliminar se concentrará, aqui tratando-

os como pequenas cidades. 

 
5 A saber: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. 
6 No Capítulo 6, com o texto “Rede Urbana”, parte da publicação do Atlas Nacional do Brasil Milton 

Santos, do IBGE, Maria Monica O’Neill analisa a formação da rede urbana brasileira através da 
hierarquia de escala de seus municípios. 
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Milton Santos (1993) analisa o processo de urbanização brasileiro situando a 

tendência de crescimento de aglomerações em núcleos com mais de 20 mil habitantes 

a partir do que chamou de revolução demográfica dos anos 1950. Segundo o autor, 

na década de 1940, apenas 15% do total de municípios se enquadrava neste recorte 

de tamanho, número que saltou para 28,43% em 1960 e para 51% em 1980. Mais 

tarde, esse total retrocede para 31,7% em 20177, fato explicado pela intensificação na 

emancipação de pequenas localidades. Segundo João Carlos Magalhães (2007), o 

processo de emancipação municipal no Brasil, depois de ter experimentado um 

aumento nas décadas de 1950 e 1960, se intensificou após o término dos governos 

militares, tendo na Constituição de 1988 um marco que a eles atribuiu papel mais 

relevante na organização administrativa do país.  

 

Dos 1.405 municípios instalados entre 1984 e 2000, segundo Magalhães, 94,5% eram 

localidades com menos de 20 mil habitantes, o que alterou consideravelmente o 

panorama nacional quanto à classificação das cidades por tamanho populacional. 

Segundo dados do IBGE de 2017, 68,3% dos municípios brasileiros se enquadram 

neste recorte, onde vive 15,5% da população total do país.  

 

Segundo Santos (1993), 

 

Os mesmos números que revelam um processo de metropolização 
prestam-se a outra interpretação desde que demos prioridade ao 
processo de macrourbanização. Levando em conta uma 
desagregação maior da população urbana segundo o tamanho dos 
aglomerados, pode levar-nos à conclusão de que, paralelamente ao 
crescimento cumulativo das maiores cidades do País, estaria havendo 
um fenômeno de desmetropolização, definida como a repartição com 
outros grandes núcleos de novos contingentes de população urbana 
(SANTOS, 1993, p. 81). 

 

Percebe-se, portanto, dois movimentos: primeiro, o de aumento populacional das 

metrópoles e grandes cidades e, segundo, o de aumento do número de municípios de 

pequeno porte, como mostra o Gráfico 1: 

 
7 Fonte: Estimativa Populacional para o ano de 2017. IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, 

Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. 
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Gráfico 1: Distribuição da população brasileira e dos municípios, segundo grupos de tamanho de 
municípios (2017). Fonte: Estimativa Populacional para o ano de 2017. IBGE. Formatado pelo autor. 

 

Neste mesmo contexto, a análise das taxas de crescimento dos municípios por faixa 

de tamanho populacional indica que aqueles de médio porte, incluídos na faixa que 

vai de 100.001 a 500.000 habitantes, são os que mais se desenvolveram nos últimos 

anos. Por outro lado, o grupo de cidades com até 20 mil habitantes vem 

experimentando um movimento de decréscimo na totalidade de sua população, como 

indicam os Gráficos 2 e 3. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Distribuição dos municípios segundo número de habitantes e taxa geométrica de crescimento 
(2000-2010). Fonte: IBGE - Censo demográfico 2000/2010. Formatado pelo autor. 
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Gráfico 3: Taxa média geométrica de crescimento anual da população residente, segundo as classes 

de tamanho da população dos municípios (2000-2010). Fonte: IBGE - Censo demográfico 2000/2010. 

Formatado pelo autor. 

 

Apesar da queda na taxa de fecundidade indicar uma desaceleração do crescimento 

total da população brasileira, de 2016 para 2017 a população total do país passou de 

206,1 milhões para 207,7 milhões de pessoas8. Essas disparidades, com a queda nas 

taxas de crescimento dos municípios pequenos, podem ser um indício de que sua 

população continua vendo a emigração para centros urbanos maiores como uma 

saída para se alcançar melhores condições de vida, melhores oportunidades de 

estudo e trabalho. 

 

De fato, em relação às cidades com mais de 20 mil habitantes, os pequenos 

municípios apresentam indicadores sociais bem abaixo da média, recorte que é 

agravado considerando o fator cor ou raça na análise. Toma-se como exemplo, 

primeiramente, o valor médio do rendimento mensal total nominal das pessoas com 

10 anos ou mais de idade. Nas faixas de classificação dos municípios com até 20 mil 

habitantes, esse valor é praticamente o mesmo, oscilando gradativamente de maneira 

positiva, de acordo com a curva de aumento das suas classes de tamanho, como 

mostra o Gráfico 4. Por outro lado, a análise dos índices de analfabetismo na 

 
8 Fonte: Estimativa Populacional para o ano de 2017. IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, 

Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. 
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população com 15 anos ou mais segue padrão oposto, decrescendo à medida em que 

a concentração populacional é maior, como apontado no Gráfico 5, ou seja, as taxas 

de escolaridade são diretamente associadas à elevação do rendimento per capita. 

 

Gráfico 4: Rendimento mensal total nominal das pessoas de 10 anos ou mais de idade (2010). Fonte: 
IBGE - Censo demográfico 2010. Formatado pelo autor. 
 

 

Gráfico 5: Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade (2010). Fonte: IBGE - 
Censo demográfico 2010. Formatado pelo autor. 
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Essas disparidades sociais se refletem, também, na própria constituição dos espaços 

da cidade e de sua adequação ambiental. Toma-se como exemplo os índices de 

saneamento básico segundo as classes de tamanho da população. Quanto menor o 

município, mais restrito é o acesso ao saneamento adequado. Nas cidades de até 20 

mil habitantes essas taxas giram em torno de 30%, enquanto em municípios com mais 

de 500 mil habitantes elas passam de 80%, como mostra o Gráfico 6: 

 

 

Gráfico 6: Proporção de domicílios com saneamento adequado segundo as classes de tamanho 
populacional (2010). Fonte: IBGE - Censo demográfico 2010. Formatado pelo autor. 
 

Outro dado complementar a esta análise é o que indica o crescimento da violência em 

cidades pequenas. O último Atlas da Violência (2019), organizado e publicado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA9, mostra que municípios com menos 

de 100 mil habitantes registraram aumento de 113% no número de homicídios entre 

1997 e 2017. Também foram analisados os dados dos outros grupos de cidades, 

definidos pelo Instituto de acordo com seu tamanho populacional. Municípios de porte 

médio, entre 100 mil e 500 mil habitantes, tiveram um aumento bem menor, de 12,5%. 

Municípios grandes, com mais de 500 mil habitantes, por outro lado, apesar de 

 
9 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/21/atlas-da-violencia-dos-municipios-

brasileiros-2019 
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naturalmente apresentarem números absolutos maiores, sofreram uma redução de 

4,5% nas taxas de homicídios no mesmo período.  

 

Segundo o mesmo Atlas, municípios menores e antes mais pacíficos passaram a 

sofrer com a alta das taxas de violência devido a uma difusão e interiorização do crime 

e do tráfico de drogas, decorrente também do aumento da renda média de seus 

habitantes, que diversifica o mercado consumidor também em seus aspectos ilícitos. 

Este aumento foi especialmente verificado nas regiões Norte e Nordeste. A cidade de 

Alto Alegre, em Roraima, por exemplo, possuía em 2017 15.933 habitantes. Naquele 

ano, registrou a ocorrência de 35 assassinatos, ou 224,6 por 100 mil habitantes, maior 

índice de homicídios do Brasil. 

 

Outro fator citado como importante para o aumento da violência nas cidades diz 

respeito às condições socioeconômicas. Foram consideradas as taxas de educação 

infanto-juvenil, pobreza, mercado de trabalho, habitação, gravidez na adolescência e 

vulnerabilidade juvenil, e constatou-se uma correlação direta entre os baixos índices 

de desenvolvimento humano e os índices de homicídios. A análise mostra também 

que, dentro da própria cidade, existem territórios específicos mais propensos ao crime 

- as áreas ocupadas pelas populações de menor renda e maior vulnerabilidade social, 

processo que se repete também nos pequenos municípios.   

 

Esses dados expõem o grande desafio governamental que esses municípios 

enfrentam, ou deveriam enfrentar, no que tange à busca de soluções e recursos para 

a solução de seus problemas. Como indica Magalhães (2007), o governo local de 

pequenas cidades depende em maior nível dos repasses do Fundo de Participação 

dos Municípios, que é distribuído, sobretudo, com base no tamanho de suas 

populações.  

 

A realocação dos recursos públicos para regiões pouco exploradas é 
capaz de desenvolver ou aprimorar potencialidades locais das regiões 
em processo de esvaziamento populacional. Esse desenvolvimento 
incentiva os moradores a permanecerem com suas famílias e evita, 
assim, o êxodo para os centros maiores. A redução do processo 
imigratório para os grandes centros urbanos representa um grande 
benefício indireto para esses centros, pois diminui vários custos de 
aglomeração, como violência urbana, desemprego, processos de 
favelização, trânsito, queda dos salários reais da mão-de-obra pouco 
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qualificada (em razão do aumento da oferta), entre outros. Ou seja, se 
por um lado as grandes cidades perdem uma parte das transferências 
de recursos para os pequenos municípios, por outro, elas deixam de 
gastar com programas e políticas para resolver problemas sociais 
advindos do processo imigratório. Outro importante aspecto [...] refere-
se à necessidade de recursos públicos para o alcance de um 
desenvolvimento espacial mais igualitário. (MAGALHÃES, 2007, p. 
20). 

 

 

Dentro desta nova dinâmica socioeconômica, é importante que seja explicitado o 

papel dos pequenos municípios na constituição territorial e paisagística do país e sua 

ressignificação enquanto elemento articulador de novas centralidades nesse território, 

sobretudo no que diz respeito à interação campo-cidade na escala dos pequenos 

produtores e da agricultura familiar, ou de quaisquer que sejam suas principais 

atividades econômicas. Apesar de suas dimensões continentais, a maior parte da 

população brasileira e a maior parte das grandes cidades estão localizadas em 

regiões mais próximas ao litoral e à porção sul do país. Essas pequenas cidades, 

estabelecidas em rede, poderiam atuar na articulação do território de maneira mais 

sustentável, também servindo, em escala local, como eixos ordenadores dessa 

ocupação. 

 

Segundo Roberto Corrêa (2007, p. 63) “as diferenças sócio-espaciais são inevitáveis 

e necessárias ao capitalismo”. Colocando o que chama de práticas espaciais em uma 

perspectiva mais ampla, defende que essas diferenciações sócio-espaciais tornam-se 

complementares quando analisadas no contexto de suas escalas, seja em relação a 

uma rede de cidades e ao tamanho e função de cada cidade nessa rede, ou seja em 

relação à própria dinâmica intra-urbana destas cidades: 

 

Objetos e ações que ocorrem em uma das escalas estão relacionados 
a objetos e ações que ocorrem na outra. Assim, decisões tomadas no 
núcleo central, negócios da grande cidade, na escala do espaço intra-
urbano, portanto, podem afetar a vida econômica, social e política de 
pequenas cidades e de zonas de produção agro-pastoril. 
Inversamente, uma crise no mundo agrário, provocada, por exemplo, 
por variações internacionais no preço de produtos agrícolas, ou 
decorrentes do processo de modernização e industrialização do 
campo, podem afetar a organização do espaço intra-urbano, gerando, 
por exemplo, a expansão de favelas cujos habitantes são, em grande 
parte, provenientes de áreas agropastoris em transformação 
(CORRÊA, 2007, p. 63-34). 
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Na escala da rede urbana, o autor considera como um dos elementos de diferenciação 

o tamanho demográfico das cidades e suas relações com os territórios agrários. Na 

escala intra-urbana considera-se a divisão econômica e a divisão social dos espaços, 

criando zonas de ocupação heterogênea nos usos e hierarquias com áreas centrais e 

periféricas (CORRÊA, 2007, p. 65). 

 

As práticas espaciais constituem ações espacialmente localizadas, 
engendradas por agentes sociais concretos, visando a objetivar seus 
projetos específicos. Constituem ações individuais, não 
necessariamente sistemáticas e regulares, caracterizadas por uma 
escala temporal limitada. A natureza pontual no espaço e no tempo 
estabelece a distinção entre prática espacial e processo espacial. Por 
intermédio dessa noção, é possível estudos de casos, envolvendo a 
ação de um agente individual sobre uma pequena área. A 
singularidade da prática espacial transforma-se, pela ação 
sistemática, regular e de maior escala temporal, envolvendo uma 
ampla porção do espaço, em processo espacial. As práticas espaciais, 
no entanto, e à semelhança dos processos espaciais, são meios pelos 
quais a diferenciação sócio-espacial pode ser alterada, mantida ou 
ainda, de modo específico às práticas espaciais, podem estar sendo 
anunciadas alterações (CORRÊA, 2007, p. 68-69). 

 

E é na relação rural-urbano, ou agrícola-urbano, como definiu Santos (1993), que as 

cidades pequenas encontram uma de suas maiores potencialidades, não só como via 

produtiva para a economia, mas também como força motriz de sua própria urbanidade 

- que melhor se define, justamente, por causa de sua escala; quanto maior o 

aglomerado urbano, mais diversificados são seus serviços e menos diretamente 

dependente dessa relação ele é. Segundo Santos, 

 

Graças à evolução contemporânea da economia e da sociedade e 
como resultado do recente movimento de urbanização e de expansão 
capitalista do campo, podemos admitir, de modo geral, que o território 
brasileiro se encontra, hoje, grosseiramente repartido em dois grandes 
subtipos que agora vamos denominar de espaços agrícolas e espaços 
urbanos. Utilizando, com um novo sentido, a expressão região, 
diremos que o espaço total brasileiro é atualmente preenchido por 
regiões agrícolas e regiões urbanas. Simplesmente, não mais se 
trataria de “regiões rurais” e de “cidades”. Hoje, as regiões agrícolas 
(e não rurais) contém cidades; as regiões urbanas contêm atividades 
rurais. Na presente situação socioeconômica, as cidades 
preexistentes, nas áreas de povoamento mais ou menos antigo, 
devem adaptar-se às demandas do mundo rural e das atividades 
agrícolas, no que refere tanto ao consumo das famílias quanto ao 
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consumo produtivo, isto é, o consumo exigido pelas atividades 
agrícolas ou agroindustriais. (SANTOS, 1993, p. 65) 

 

Portanto, essa oposição generalista, segundo o autor, estaria agora entre o urbano, 

que englobaria as grandes cidades, e o agrícola, ao qual se incorporariam as 

pequenas cidades, ao invés da dicotomia cidades e território rural. As relações 

estabelecidas nesses espaços é o que definiria esta distinção (SANTOS, 1993, p. 67). 

Enquanto a região urbana se caracteriza, economicamente, sobretudo pela 

industrialização, pelo comércio e pela prestação de serviços, a região agrícola 

 

tem sua unidade devida à inter-relação entre mundo rural e mundo 
urbano, representado este por cidades que abrigam atividades 
diretamente ligadas às atividades agrícolas circundantes e que 
dependem, segundo graus diversos, dessas atividades. [...] nas 
regiões agrícolas é o campo que, sobretudo, comanda a vida 
econômica e social do sistema urbano (SANTOS, 1993, p. 67-68).     

 

O entendimento do rural como todo território não ocupado por cidades, abrangendo 

áreas de atividade agrícola ou não, deixa mais clara a importância de outros 

elementos na formação da paisagem, como áreas extrativistas, de preservação 

ambiental ou turísticas. Na análise da constituição paisagística das pequenas cidades, 

essa observação é de fundamental importância. 

 

E, de fato, a própria cidade pequena é rural, como indica o Gráfico 7. Segundo os 

dados do IBGE, nos municípios de até 20 mil habitantes cerca de 40% da população 

reside em zonas rurais, taxa que tende a zero nos municípios com mais de 500 mil 

habitantes. 
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Gráfico 7: Distribuição das pessoas, por situação do domicílio, segundo as classes de tamanho da 
população dos municípios (2010). Fonte: IBGE - Censo demográfico 2010. Formatado pelo autor. 
 

Todas as cidades, enquanto territórios de uma organização de indivíduos em 

comunidade, independentemente de seu tamanho, possuem problemáticas 

parecidas, que vão variar, entretanto, de grau e intensidade nas mais diversas áreas, 

desde a habitação, passando pelos transportes, até os serviços públicos (SANTOS, 

1993, p. 95). Se, por um lado, a cidade é o “teatro de conflitos crescentes”, por outro 

é, também, “o lugar geográfico e político da possibilidade de soluções”. Segundo 

Santos, estas soluções, 

  

para se tornarem efetivas, supõem atenção a uma problemática mais 

ampla, pois o fato urbano, seu testemunho eloquente, é apenas um 

aspecto. Daí a necessidade de circunscrever o fenômeno, identificar 

sua especificidade, mensurar sua problemática, mas sobretudo buscar 

uma interpretação abrangente (SANTOS, 1993, p. 11).  

  

Apesar das evidentes particularidades que envolvem a constituição urbana dos 

pequenos municípios, não só os investimentos, mas muitas vezes também a atenção 

dos estudos acadêmicos e da atuação institucional pública se concentram em cidades 

de maior porte. O Estatuto da Cidade, Lei Federal de 2001, regulamenta os artigos 

relacionados ao desenvolvimento de políticas urbanas e da função social da 

propriedade da Constituição Federal. É o Estatuto que apresenta instrumentos 
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ordenadores do território, como o Plano Diretor. Guardadas as devidas críticas à 

efetividade e eficácia destes Planos, é significativo notar que eles são obrigatórios 

somente para municípios com mais de 20 mil habitantes, indicando uma grande 

desatenção com as cidades de pequeno porte que, a rigor, não conseguem 

estabelecer legislação própria para seu adequado desenvolvimento urbano e 

salvaguarda de suas paisagens culturais. 

 

Esse contraste de escalas não se restringe à uma conjuntura quantitativa. É 

importante traduzir as relações campo-cidade, e aqui mais especificamente na relação 

do rural como constituinte da pequena cidade, em seu viés histórico e social.   

 

Situando o rural no contexto contemporâneo das relações capitalistas, com suas 

formas de poder e hegemonia aplicadas no território, o geógrafo João Rua (2006) 

analisa a interação espacial rural-urbano, onde o campo torna-se mercadoria com 

papel cada vez mais proeminente nesta relação, embora ainda subjugado pela 

dominância da cidade. Mas, para além desta dependência mercadológica, Rua 

contextualiza uma “ressignificação do rural” de acordo com seus atributos únicos, 

muitas vezes imateriais, que o valorizariam, como a natureza, a paisagem e o próprio 

fazer, ou modo de viver, campestre. É na interação desta identidade com o 

capitalismo, dada de forma comumente desigual, que se encontra a potência 

denominada pelo autor de “urbanidades no rural” (Rua, 2006, p. 83). 

 

O capitalismo, assim, “recria o rural”. E, na dialética relacional entre campo e cidade, 

a representação desse espaço rural explicita ao mesmo tempo contradições, como a 

industrialização da agropecuária, com sua mecanização e sua dependência de uma 

complexa estrutura administrativa e logística; e resistências, como os movimentos 

sociais rurais, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  

 

Na persistência da pequena produção familiar, mesmo já inserida dentro da lógica 

capitalista, mantendo de certa forma seus modos operacionais e sua identidade, e, 

por outro lado, na diversificação de suas atividades, com o uso da tecnologia e da 

aproximação da cidade, está o que o autor define de “um novo rural”. Encontra-se aqui 

uma reverberação das ideias de Santos (1993).  
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Estas novas relações remetem para uma outra conceituação de 
urbano e rural, mas também de agrícola. Rural torna-se, cada vez 
mais, diferente de agrícola. Ao mesmo tempo, distingue-se cidade e 
urbano explicitando a crescente complexidade que marca tais 
relações. Rural e urbano fundem-se, mas sem se tornarem a mesma 
coisa, já que preservam suas especificidades (RUA, 2006, p. 85).    

 

Neste novo rural, portanto, encontrar-se-ia urbanidade; nas palavras do autor, uma 

“(re)organização do espaço pelo capitalismo” que colocaria novos desafios àqueles 

que o habitam. Frente à homogeneização do espaço urbano-rural, a afirmação da 

identidade local deve se manifestar como resistência, entendida agora no contexto 

destas “territorialidades híbridas” (Rua, 2006, p. 88). 

 

Devemos propor um outro modo de ver a realidade, oposto àquele 
fundado em dois pólos distintos – rural e urbano, retomando a idéia de 
um espaço híbrido, isto é, um conjunto inseparável de sistemas de 
objetos e sistemas de ações (variando em cada momento histórico), 
definição, para espaço, consagrada por Milton Santos. Essa idéia de 
híbrido, buscada em Bruno Latour (1994), referindo-se às relações 
sociedade-natureza, pode ser apropriada por nós ao recorrermos a 
Santos (1996, p. 82) quando define o espaço como um híbrido e 
escreve que “a sua existência geográfica (dos objetos) é dada pelas 
relações sociais a que o objeto se subordina, e que determinam as 
relações técnicas ou de vizinhança mantidas com outros objetos”. Ao 
lembrar que a noção de forma-conteúdo é, em geografia, o correlato 
dessa idéia de mistos ou híbridos, esse autor, auxilia-nos a rever o 
rural (em sua multiplicidade) como uma variedade de híbridos, em que 
a “pureza” da distinção com relação ao urbano, se algum dia existiu, 
não se percebe atualmente (RUA, 2006, p. 88). 

 

A pequena cidade enquanto um espaço híbrido - de um lado, com sua identidade e 

suas relações socioeconômicas ainda profundamente vinculadas ao imaginário rural 

e, de outro, com seu desenvolvimento urbano contemporâneo transformando sua 

feição, sua morfologia e as maneiras como os sujeitos nela se relacionam - coloca 

esta questão em outra perspectiva: como a experiência do rural sobrevive nesse 

urbano? Segundo Rua, 

 

Podemos dizer que a produção de um rural híbrido transcende as 
condições materiais e os processos que lhes dão origem. Tal origem 
está também relacionada à produção de discursos sobre o rural e de 
poderosas imagens e símbolos, através dos quais o rural é 
representado como o “outro”, em relação ao urbano. Isto implica em 
múltiplas narrativas que relacionam as práticas materiais, 
representacionais e simbólicas, cada uma apresentando 
características particulares que internalizam relações dialéticas. O 
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hibridismo re-apresenta um processo de produção de espaços, feitos 
territórios, em um movimento de vir-a-ser e de perpétua transgressão 
(criação) (RUA, 2006, p. 89). 

 

Esses limites, segundo o autor, não são rígidos; ele busca, ao contrário, “uma visão 

mais integradora das territorialidades em que o urbano e o rural se mesclam definindo 

particularidades e singularidades que marcam cada localidade” (Rua, 2006, p. 90). O 

foco de atenção na análise de Rua não é, como acontece com Milton Santos e Henri 

Lefebvre, o urbano, mas sim o rural, para quem o espaço rural mantém suas 

especificidades mesmo sob a interferência do urbano.   

 

Acerca da análise do local em suas singularidades, em uma leitura particularizada - 

tendo a pequena cidade e a construção de sua identidade como objetos -, este 

trabalho faz uma bifurcação neste pensamento e entende que a reverberação e a 

percepção do rural no urbano da pequena cidade perde potência na 

contemporaneidade com suas transformações morfológicas, mercantis e sociais, e, 

mesmo que não se apaguem completamente, modificam profundamente os modos 

pelos quais os sujeitos ocupam os espaços e relacionam-se entre si. Ocorreria, assim, 

um enfraquecimento das “ruralidades no urbano”.  

 

Não se trata de se estabelecer uma oposição entre urbano e rural, portanto; mas, 

entendendo a pequena cidade como território próximo do rural, dele associado, 

culturalmente e imageticamente, interpretar a formação deste universo simbólico na 

própria construção da cidade e na relação de seus sujeitos, assunto que será 

abordado no decorrer deste trabalho.  

 

É nesse sentido que Rua fala de “novas territorialidades”: 

 

Não se pode pensar o urbano e o rural, o local e o global, como 
polaridades, mas como interações assimétricas que não devem 
silenciar as intensas disputas sócio-espaciais que obrigam a 
permanentes reconfigurações das escalas de ação. O território 
“urbanizado”, numa escala mais ampla, em geral, está relacionado a 
espaços de dominação que impõem suas representações. Na escala 
local, essas representações também se fazem presentes nas relações 
assimétricas que aí, também, vigoram. Entretanto, é aí, que se 
processam os movimentos de resistência e de criação de alternativas 
e/ou estratégias de sobrevivência que podem se manifestar como 
releituras daqueles movimentos mais gerais que marcam o espaço 
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contemporâneo. O local e o geral/global aparecem integrados pelas 
escalas da ação (RUA, 2006, p.99). 

 

Sendo a escala local o ponto de partida ideal para uma ação de resistência e 

ressignificação do espaço, e considerando-se este espaço um território híbrido, 

formado por diversas condicionantes, faz-se importante também entender as 

diferenças sócio-espaciais dentro desta escala local. Na pequena cidade inserida na 

dinâmica capitalista, os processos de desenvolvimento urbano também acentuam 

essas desigualdades. 

 

 

1.2 Espaço, sociedade e sustentabilidade: a cidade como produto mercantil 

 

Falar sobre o desenvolvimento urbano contemporâneo das pequenas cidades 

brasileiras exige uma contextualização que englobe as principais questões que se 

colocam como essenciais nesse processo. A cidade ambientalmente sustentável e 

socialmente justa, concebida na teoria como ideal, é palco de interesses econômicos 

e processos políticos complexos e obscuros que fazem dela um território desigual e 

fragmentado. Segundo Pereira, 

 

a articulação entre agentes, produtos e segregação constitui 
referência fundamental para a compreensão das cidades e do 
significado que a produção social do espaço assume mundialmente 
em face dos imperativos da globalização [...] na contemporaneidade. 
Atualmente, um novo padrão socioespacial vem se constituindo por 
meio de diversos processos de reestruturação, que apesar da 
aparência nova, se revelam parte do conjunto de persistentes conflitos 
da construção social das cidades e dos impasses na superação 
coletiva das contradições da gestão urbana (PEREIRA, 2011, p. 7).  

 

A contradição entre seus interesses individuais é o elo que une, pela discordância, os 

diversos agentes dentro de uma conjuntura que transforma o acesso à cidade em 

mercadoria: “o imobiliário (mercantil) é que, sob a hegemonia da forma de produção 

para mercado, toma a direção do processo urbano e da construção da cidade” 

(PEREIRA, 2011, p. 25).  
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Segundo Pereira, faz-se necessário reconhecer que os agentes imobiliários foram os 

responsáveis pela emergência de um novo padrão de cidade, ponto a partir do qual 

deve-se elucidar seus aspectos contraditórios; e  

 

na compreensão crítica da formação, distribuição e apropriação do 
valor imobiliário, como uma relação particular entre a propriedade da 
terra e do capital na construção da cidade se poderá encontrar o 
melhor remédio para a superação dessas tradicionais mazelas 
urbanas. [...] A lógica da ação e das ilusões que envolvem os agentes 
da produção imobiliária e urbana só poderá ser rompida pela reflexão 
sobre suas condições de existência e, também, das suas próprias 
práticas sociais, como crítica das relações de exploração e expoliação 
(PEREIRA, 2011, p. 27). 

 

Para o autor (2011), ao compreender o papel destes agentes, seus processos e suas 

contradições, o sujeito, individualmente ou em grupo, se instrumentaria para 

empenhar-se na reivindicação de um desenvolvimento mais justo, democrático e 

participativo.      

 

Isto se faz importante tendo em vista que, historicamente, a decisão sobre o futuro 

das cidades sempre esteve centralizada de maneira autoritária. Carlos Vainer (2003) 

situa as intenções dos principais movimentos de transformação urbana em modelos 

utópicos com intenções específicas. Segundo o autor, “todo e qualquer projeto de 

cidade está ancorado, inclusive aqueles mais conservadores, de maneira explícita ou 

implícita, em uma utopia. E aqui entende-se utopia como modelo, ideal de cidade” 

(VAINER, 2003, p. 26). 

 

Essa contextualização é dada, primeiro, com a utopia higienista que, com a Revolução 

Industrial de meados dos séculos XVIII e XIX, foi colocada como essencial para a 

resolução dos problemas da cidade densa, desordenada, insurgente e dizimada por 

pestes. Depois, progressivamente com a utopia Modernista, onde a cidade seria o 

lugar da funcionalidade, da racionalidade e da produtividade capitalista. No Brasil, Rio 

de Janeiro, com as reformas de Pereira Passos e Oswaldo Cruz no início do século 

XX, e Brasília, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, são os maiores exemplos, 

respectivamente, de tais utopias que “tem um elemento essencial em comum: elas 

são lideradas por um saber técnico - o médico-sanitarista, o engenheiro-arquiteto-

urbanista” (VAINER, 2003, p. 27). 
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Como afirma o autor, este modelo tecnocrático, que centraliza autoritariamente as 

decisões que definem os rumos da cidade, entra em colapso ao mesmo tempo em 

que movimentos urbanos entram em ascensão, quando emerge o que ele define como 

um novo paradigma de desenvolvimento: o da utopia democrática, ao lado da qual 

concomitantemente “foi se apresentando e fortalecendo um novo modelo: o modelo 

da cidade-empresa, da cidade-mercadoria” que, como negócio, deve ser competitiva 

(VAINER, 2003, p. 28). 

 

Em A cidade do pensamento único (2000), obra de autoria de Vainer juntamente com 

Otília Arantes e Ermínia Maricato, o mesmo autor coloca que tal modelo “depende, 

em grande medida, do banimento da política e da eliminação do conflito e das 

condições de exercício da cidadania” (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000, p. 78). 

Oriundo do planejamento empresarial, o chamado planejamento estratégico, como 

modelo de desenvolvimento urbano no contexto da cidade-empresa, deve ser 

questionado em sua eficiência “para fazer frente às novas condições impostas pela 

globalização às cidades e aos poderes locais” (ARANTES; VAINER; MARICATO, 

2000, p. 78). Segundo Vainer, o planejamento estratégico instaura-se como um 

discurso e um projeto de cidade: 

 

Tendo invocado em sua origem a necessidade de descentralização do 
poder, e sua conseqüente democratização na esfera municipal, o 
planejamento estratégico urbano e seu patriotismo de cidade 
desembocam claramente num projeto de eliminação da esfera política 
local, transformada em espaço do exercício de um projeto empresarial 
encarnado por uma liderança personalizada e carismática. 
Transfigurando-a em mercadoria, em empresa ou em pátria, 
definitivamente a estratégia conduz à destruição da cidade como 
espaço da política, como lugar de construção da cidadania 
(ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000, p.98). 

 

Nesta cidade-empresa, segundo Arantes (2000), a cultura tornou-se mercadoria; e a 

própria “lógica do capitalismo contemporâneo tornou-se cultural”, colocando-se de 

maneira determinante nos modos empresariais de desenvolvimento urbano. A 

contradição entre o valor de uso (para seus habitantes) e o valor de troca (para os 

especuladores) dos lugares determina a forma da cidade (ARANTES; VAINER; 

MARICATO, 2000, p. 26). Concentrando o poder em suas mãos, o capital empresarial, 
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assim, a constrói, e o faz de maneira semelhante em todos os lugares do mundo, 

uniformizando paisagens (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000, p. 30).   

 

A identidade cultural local se torna, dessa forma, uma estratégia publicitária na 

competição estabelecida entre as cidades-empresa. O patrimônio histórico, quando 

preservado, serve a este fim, e as áreas “reabilitadas” trazem consigo a marca da 

gentrificação, por exemplo. O que essas áreas vão abrigar, e quem terá acesso a elas 

é “uma estetização do poder, da qual o desenho arquitetônico é um dos instrumentos 

mais aparatosos"10 (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000, p. 33). Defende a autora 

que “hoje em dia a cultura não é o outro ou mesmo a contrapartida, o instrumento 

neutro de práticas mercadológicas, mas é parte decisiva do mundo dos negócios e o 

é como grande negócio” (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000, p. 48).  

 

Este processo raso de modernização da imagem da cidade apresenta-se de maneira 

incoerente, segundo Arantes, por se dar sem desenvolvimento real, sem uma maior 

homogeneização social. E, para Vainer, sem o consenso da grande maioria da 

população, a cidade-empresa não conseguiria “construir política e intelectualmente as 

condições de legitimação de um projeto de encolhimento tão radical do espaço 

público, de subordinação do poder público às exigências do capital internacional e 

local” (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000, p. 91). 

 

Nesse sentido, coloca-se aqui a questão do desenvolvimento sustentável no próprio 

contexto que torna sua discussão tão importante: o capitalismo como sistema que 

rege uma dinâmica de ocupação e exploração territoriais predatória e sobrepujante. 

Dentro desse sistema, o termo sustentabilidade também carrega consigo 

predefinições dissimuladas e usos deturpados, como instrumento de marketing para 

seu próprio proveito. O termo greenwash (ou “cobrir de verde”) surgiu para definir 

empresas e entidades que procuram vender-se como sustentáveis, mas que, em suas 

práticas produtivas e comerciais, não se mostram ambiental e socialmente corretas.  

 

 
10 Pesquisa complementar, na escala do edifício, foi empreendida por Pedro Fiori Arantes em sua Tese de 

Doutorado junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, publicada pela Editora 
34 e intitulada Arquitetura na era digital-financeira: desenho, canteiro e renda da forma, onde o autor investiga 
como trabalho de um seleto grupo de arquitetos contemporâneos se insere em um modelo econômico e político 
voltado ao consumo e à espetacularização publicitária da obra.  
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Essa banalização do termo exige, portanto, cuidado em sua caracterização, seja 

quando se fala em sustentabilidade ambiental ou social. Souza (2009) mostra que é 

necessário um rigor metodológico ao se tratar desta temática que, mesmo na 

Academia, tem bases pouco consistentes. Isto se deu também pelo fato de que o 

conceito de sustentabilidade foi importado sem uma revisão epistemológica e 

interdisciplinar, no mesmo momento em que o capitalismo precisava se reinventar em 

seu domínio enquanto modelo econômico (SOUZA, 2009). 

 

Segundo a autora, para se tratar de temas tão complexos e compreendê-los, como 

meio ambiente e desenvolvimento sustentável, deve-se alicerçar argumentos a partir 

de conceitos sólidos. Tais temas seriam metáforas ou discursos políticos. “Afinal, 

sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, questão ambiental, não dizem 

respeito ao futuro? Logo, não podem ser examinados como planos meramente 

analíticos, técnicos, estáticos do ponto de vista metodológico” (SOUZA, 2009, p. 106).  

 

Colocamos, então, a própria ação do homem como objeto principal. É a ação que 

modifica o ambiente, e não como ela se define nominalmente. Isso reverbera em um 

exemplo dado pela autora: “o problema essencial do planejamento dos recursos 

hídricos não é a Terra (isto é, a água em si mesma), mas a sociedade e sua ‘relação’ 

com a água” (SOUZA, 2009, p. 107). E, para se discutir sobre a água, faz-se 

necessária uma metodologia que a entenda não apenas de forma analítica, mas 

também de maneira técnica e científica em seu complexo sistema cíclico. Neste 

processo, sociedade e espaço são entidades intrínsecas:    

 

Quando se descola a sociedade do espaço, transformando este em 
um palco, abre-se mão da compreensão da totalidade e da 
intencionalidade, prerrogativas do funcionamento do mundo de hoje. 
Espaço e Sociedade são o mesmo, como diria Heidegger. O espaço 
geográfico é uma instância social, como quer Milton Santos (SOUZA, 
2009, p. 108).   

 

Voltando ao exemplo da água, a autora defende que ela deva ser vista de maneira 

integral: associada às possibilidades técnicas atuais e contextualizadas em sua 

importância e acessibilidade econômica e social nas diferentes partes do planeta 

(SOUZA, 2009, p. 109). É importante entender como ela se constitui, onde ela se 

encontra, como funciona seu ciclo geográfico, quem tem mais ou menos acesso a ela, 
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como seu uso é entendido em uma perspectiva de futuro, como ele se associa a um 

planejamento socioeconômico, político e territorial e, por fim, que o foco final não é no 

elemento água em si, mas sim no seu modelo de uso e apropriação, que definem sua 

disponibilidade atual e futura.  

          

Assim, falar da água sobre a perspectiva do meio ambiente e do desenvolvimento 

sustentável é falar, como trata a ecologia, da espécie humana, das suas atividades e 

do meio onde elas ocorrem. Segundo Souza, 

 

Para alguns, essa abordagem da ecologia política é um novo passo 
dos movimentos de emancipação da humanidade. Chegam mesmo a 
propor que ela seja a exasperação do ideal de cidadania. Neste tempo 
novo, ainda que lidando com algo aparentemente simples como a 
questão da água, ideais de autonomia, solidariedade e 
responsabilidade são definições que não podem deixar de se juntar 
aos princípios éticos de trato do Planeta (SOUZA, 2009, p. 112). 

 

Na complexidade desse sistema e suas técnicas, segundo a autora, a sustentabilidade 

passaria a ser uma poderosa metáfora que ocultaria um tema mais urgente, a 

desigualdade. Uma sociedade fragmentada e insustentável espacial e politicamente 

definiria, assim, através de seus processos, como a natureza seria explorada. 

 

Neste contexto, a partir das ressalvas feitas e não abandonando o termo 

sustentabilidade - que, investigado em suas origens, ainda guarda a potência 

representativa de seu significado etimológico, sustentar, garantir o equilíbrio, resistir -

, esta pesquisa adiciona a ele o termo social com a intenção de reforçar justamente a 

ideia de ação. 

 

Leonardo Boff (2016) é outro autor que questiona a intenção dos usos atuais do termo 

sustentabilidade e sua mercantilização, defendendo também que sua aplicação 

isolada, como no reflorestamento de uma área específica, por exemplo, por mais 

correta e importante que seja, não é suficiente perante a dimensão da crise sócio-

ambiental pela qual passa o planeta. Faz-se necessária uma grande mudança de 

paradigma, urgente, revolucionária e global. Sustentabilidade significa, segundo o 

autor, 
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o conjunto dos processos e ações que se destinam a manter a 
vitalidade e a integridade da Mãe Terra, a preservação de seus 
ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos 
que possibilitam a existência e a reprodução da vida, o atendimento 
das necessidades da presente e das futuras gerações, e a 
continuidade, a expansão e a realização das potencialidades da 
civilização humana em suas várias expressões (BOFF, 2016, p. 14). 

 

E as cidades, como expressão maior da ocupação humana na Terra e concentrando 

a maior parte de seus habitantes, são locais oportunos (e necessários) para a 

experiência de se “criar um modo sustentável de vida”. A concepção de 

sustentabilidade, em uma escala que vai do local ao global, 

 

não pode ser reducionista e aplicar-se apenas ao 
crescimento/desenvolvimento, como é predominante nos tempos 
atuais. Ela deve cobrir todos territórios da realidade, que vão das 
pessoas, tomadas individualmente, às comunidades, à cultura, à 
política, à indústria, às cidades e principalmente ao Planeta Terra com 
seus ecossistemas (BOFF, 2016, p. 16). 

 

Da macroescala à micro, considera-se as particularidades locais, os modos 

específicos de habitar das diversas populações e suas expressões culturais. Este 

contexto reitera a necessidade de se falar sobre o desenvolvimento de pequenas 

cidades, considerando-o em sua dimensão não somente ambiental, mas também 

social e, como acrescenta Boff (2016), psicológica e espiritual, no que diz respeito aos 

seus sujeitos.    

 

Essas questões exigem que se repense o modelo econômico que rege as relações 

humanas. É possível encontrar brechas e tornar-se resistência no sistema exploratório 

capitalista, como indica o autor ao apresentar a economia solidária como uma espécie 

de microssutentabilidade viável (BOFF, 2016), onde o sujeito, e não o capital, estariam 

no centro, de maneira solidária e democrática, e não competitiva e centralizada. Ainda 

segundo Boff, este modelo é viabilizado pelo trabalho em “cooperativas de produção 

e consumo, pelos fundos rotativos de crédito, pelas ecovilas, pelo banco de sementes 

crioulas, pelas redes de lojas de comércio justo e solidário [...]” (BOFF, 2016, p. 61).     

 

Sustentabilidade (social), assim, colocada como ação. E ações como algumas citadas 

remetem a algo em comum: origem. Na origem das relações humanas, também como 

base do modo de habitar dos povos tradicionais, a vida em sociedade e o trabalho 
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coletivo, em estreito e respeitoso contato com o ambiente ao redor, colocava-se, não 

necessariamente sem impacto algum no meio, mas sim, de maneira mais sustentável. 

“Se quisermos uma sustentabilidade viável, precisamos, consoante a Carta da Terra, 

de um ‘novo começo’. Isso equivale a dizer: temos que construir um novo paradigma 

civilizatório” (BOFF, 2016, p. 75).       

 

Paul Singer (2004) ecoa o discurso de Boff. No contexto hegemônico do sistema 

capitalista, defende o que chama de desenvolvimento solidário como reação que se 

instrumentaliza por meio de novas maneiras produtivas e relacionais a fim de estimular 

processos sustentáveis e socialmente justos de desenvolvimento. Colocam-se assim 

o bem-estar e os valores coletivos e ambientais como objetivos primordiais do 

desenvolvimento, não ignorando os avanços científicos e tecnológicos atuais, mas 

submetendo-os a favor do bem comum (SINGER, 2004, p. 7). 

 

Seria natural ao sistema capitalista gerar desigualdades, pois ele não é para todos; 

ao contrário, é heterogêneo e seletivo nas diversas escalas territoriais. Singer defende 

que, embora historicamente ele tenha produzido a melhora da qualidade de vida de 

grande parte da classe trabalhadora, isto somente se deu por meio da luta destes 

pelos seus direitos (SINGER, 2004, p. 10). Segundo o autor, 

 

A economia solidária surgiu historicamente como reação contra as 
injustiças perpetradas pelos que impulsionam o desenvolvimento 
capitalista. Foi assim desde a primeira revolução industrial e continua 
sendo hoje, quando o mundo passa pela terceira. A economia solidária 
não pretende opor-se ao desenvolvimento, que mesmo sendo 
capitalista, faz a humanidade progredir. O seu propósito é tornar o 
desenvolvimento mais justo, repartindo seus benefícios e prejuízos de 
forma mais igual e menos casual (SINGER, 2004, p. 11).  

 

Para tanto, Singer defende que os avanços tecnológicos deveriam beneficiar universal 

e livremente a humanidade; os meios de produção deveriam ser de propriedade 

social, estabelecendo uma nova forma de organização produtiva; e os mercados, 

sujeitados a um controle (a partir do Estado) que cuide da inclusão de todos no 

sistema econômico, abolindo assim a divisão da sociedade em classes mais ou menos 

favorecidas (SINGER, 2004).   
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Embora tão distantes deste cenário, lacunas e as recorrentes crises econômicas nos 

dão um indício da necessidade de reinvenção do sistema capitalista enquanto modelo 

hegemônico, e elementos do desenvolvimento solidário podem dialogar na busca de 

soluções:  

 

O desenvolvimento econômico ao longo dos dois últimos séculos não 
tendeu a eliminar os modos de produção não-capitalistas - a pequena 
produção de mercadorias, a economia social e solidária e a economia 
estatal - e nas últimas décadas reforçou a presença e o papel destes 
outros modos de produção no seio da formação socioeconômica 
dominada pelo capitalismo. O desenvolvimento vem tornando a 
economia mais mista, ou seja, uma combinação cada vez mais 
complexa de modos de produção (SINGER, 2004, p. 21).  

 

Desse modo, os embates ideológicos e políticos entre esses dois modelos não 

impedem, segundo o autor (2004), que ao lado da competição haja também uma certa 

articulação entre eles no campo econômico.  

 

Stengers (2015), porém, é mais cética quando se trata do papel do Estado no 

processo de articulação entre os interesses do capital e o desenvolvimento 

sustentável, pois os grupos de resistência que se colocam como objeção, que exigem 

a legitimação de seus papéis enquanto agentes participativos, são ignorados e 

banidos. Para a autora, é a partir de “novas narrativas” e “novos modos de resistência, 

que recusam o esquecimento da capacidade de pensar e de agir conjuntamente 

exigido pela ordem pública”, que se daria uma mudança estrutural (STENGERS, 2015, 

p. 71).  

 

Situando o capitalismo em tempos de crises recorrentes, Stengers defende que nos 

recordemos e apliquemos uma “arte de ter cuidado” no trato com Gaia, ou a Mãe-

Terra. A brutalidade da inconsequente ação humana na terra, movida por esse 

domínio capitalista, é também respondida por Gaia com brutalidade. A arte de ter 

cuidado é, assim, a arte de aprender a se relacionar com ela de um modo que não 

seja bárbaro. Esta é uma resposta que deve ser dada, segundo a autora, com a 

contribuição de cientistas, técnicos e juristas, por meio da coletividade (STENGERS, 

2009). 
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Se estamos em suspenso, alguns já estão engajados em 
experimentações que buscam criar, a partir de agora, a possibilidade 
de um futuro que não seja bárbaro - aqueles e aquelas que optaram 
por desertar, por fugir dessa “guerra suja” econômica, mas que, 
“fugindo, procuraram uma arma”, como dizia Gilles Deleuze. E, aqui, 
“procurar” quer dizer, antes de tudo, criar, criar uma vida “depois do 
crescimento econômico”, uma vida que explora conexões com novas 
potências de agir, sentir, imaginar e pensar. Estes já escolheram 
modificar sua maneira de viver, efetiva mas também politicamente: 
eles não agem em nome de uma preocupação culpada por “sua 
pegada ecológica”, mas experimentam o que significa trair o papel de 
consumidores confiantes que nos é atribuído. Ou seja, o que significa 
entrar em guerra contra o que atribui esse papel e aprender, 
concretamente, a reinventar modos de produção e de cooperação 
(STENGERS, 2015, p. 14-15). 

 

O líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak (2019) é um destes sujeitos 

engajados, na discussão acerca do modelo de progresso capitalista, corporativista, 

que define modos de vida, de habitar e de conviver. O título do seu livro, “Ideias para 

adiar o fim do mundo”, foi tomado de uma palestra proferida na Universidade de 

Brasília, organizada dentro de um evento sobre desenvolvimento sustentável. Sobre 

este encontro, diz o autor: 

 

Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da 
sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto 
que fazem à nossa ideia de natureza. Fomos, durante muito tempo, 
embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso 
- enquanto seu lobo não vem -, fomos nos alienando desse organismo 
de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma 
coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem 
alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é 
natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza (KRENAK, 2019, 
p. 16-17). 

 

A autor fala de um exemplo de autocuidado com a história, os hábitos e a cultura a 

partir de sua experiência com povos originais e sua resistência frente aos mais de 500 

anos de ataques por eles sofridos. O capitalismo e o acelerado processo de 

urbanização transformaram a vida humana na Terra, destituindo coletivos e seus 

territórios de origem. “Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua 

memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão 

ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos” (KRENAK, 2019, p. 14). 

 

A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da terra, vivendo numa 
abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a 
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pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Oferece o 
mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua 
para todo mundo [...]. Para citar o Boaventura de Sousa Santos, a 
ecologia dos saberes deveria também integrar nossa experiência 
cotidiana, inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos 
viver, nossa experiência como comunidade. Precisamos ser críticos a 
essa ideia plasmada de humanidade homogênea na qual há muito 
tempo o consumo tomou o lugar daquilo que antes era cidadania 
(KRENAK, 2019, p, 22-24). 

 

As particularidades do habitar a pequena cidade (ou suas possibilidades mais 

evidentes) ecoam aqui. Uma maior proximidade à terra e ao rural, seja no campo ou 

mesmo nos quintais das casas, o contato humano mais direto com pessoas que se 

encontram, dada a escala do urbano, com maior frequência, suas possibilidades de 

troca e cuidado cotidiano. O próprio modo de vida desse urbano em menor escala, 

não como modelo que se pretende ideal ou hegemônico, mas sim como modelo que 

acrescenta diversidade à rede de cidades e às possibilidades de interação com o 

ambiente e os modos de habitá-lo. Por isso também a importância da análise de como 

é dado e o que representa o desenvolvimento urbano e paisagístico atual das cidades 

pequenas na contemporaneidade.   
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CAPÍTULO 2 

Espaço e existências: a multidimensionalidade do lugar 

 

 

2.1 A cidade e seus processos 

 

Nunca as cidades se transformaram tanto como nas últimas décadas. A infraestrutura 

urbana não estava preparada para os intensos movimentos migratórios campo-cidade 

e o decorrente salto populacional. Com uma legislação urbana falha e ineficiente, o 

desenvolvimento das cidades brasileiras continua comprometido ou, mais do que isso, 

representa um poder público conivente com as ações de mercado que produzem uma 

cidade desigual, onde interesses econômicos privados sobrepõem-se ao bem comum.  

 

A difusão do automóvel particular como conector dos diferentes pontos dessa rede é 

outro fator que transformou drasticamente a feição dos centros urbanos ao demandar 

não somente uma infraestrutura específica para seu funcionamento, como vias de 

tráfego e hierarquia no trânsito que sempre privilegia o automóvel, grandes áreas de 

estacionamentos e garagens, mas sobretudo por determinar uma nova maneira de 

ocupar e se relacionar com os espaços.  

 

Essa cidade, edificada nas bases do paradigma da modernidade, da industrialização 

e do consumo, negligencia a dimensão humana e suas relações, como defende o 

urbanista e pesquisador Jan Gehl: 

 

Por décadas, a dimensão humana tem sido um tópico do planejamento 
urbano esquecido e tratado a esmo, enquanto várias outras questões 
ganham mais força, como a acomodação do vertiginoso aumento do 
tráfego de automóveis. Além disso, as ideologias dominantes de 
planejamento - em especial, o modernismo - deram baixa prioridade 
ao espaço público, às áreas de pedestres e ao papel do espaço urbano 
como local de encontro dos moradores da cidade. Por fim, 
gradativamente, as forças do mercado e as tendências arquitetônicas 
afins mudaram seu foco, saindo das inter-relações e espaços comuns 
da cidade para os edifícios individuais, os quais, durante o processo, 
tornaram-se cada vez mais isolados, autossuficientes e indiferentes 
(GEHL, 2010, p.3).  
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Como fator mais recente, avanços tecnológicos e comunicacionais revolucionaram a 

maneira como as pessoas vivem e interagem entre si e o espaço urbano, contribuindo 

para que um novo paradigma, o da informação, tenha importância crucial nesta 

análise. A transformação dessas relações interpessoais, entretanto, parece acontecer 

de forma muito mais rápida do que a própria transformação do espaço urbano 

construído. Em sua aparência, sua configuração plástica, as cidades aparentam 

sempre apresentar algo de inédito, mas em sua estrutura, em sua configuração 

organizacional, ela repete padrões ambiental e socialmente insustentáveis.   

 

François Ascher, pesquisador francês que defende que a modernidade é um processo 

bem mais amplo e complexo que sua acepção mais comum denota, coloca essa 

dualidade entre os tempos da cidade construída e da sociedade em transformação 

como um desafio central a ser enfrentado na contemporaneidade (ASCHER, 2010). 

Em Os novos princípios do urbanismo (2010), o autor argumenta que os vínculos 

sociais passaram de um movimento de diversificação na transição da sociedade rural 

para a urbana para, na contemporaneidade, se multiplicarem em suas possibilidades 

formais, numerosas porém frágeis. O urbanismo deveria assumir, como um de seus 

novos princípios, que os lugares sejam concebidos em função das novas práticas 

sociais, desta sociedade por ele denominada sociedade hipertexto.        

 

Os condicionantes regionais e locais também devem ser considerados. A urbanização 

brasileira, de maneira semelhante a de outros países da América Latina, guarda 

particularidades que definem desafios específicos. Ao contrário de cidades europeias, 

por exemplo, que muitas vezes são tomadas como modelo mas que se 

desenvolveram ao longo de centenas de anos em uma rede muito mais compacta, as 

cidades brasileiras cresceram de maneira exponencial somente a partir da segunda 

metade do século XX. Em A urbanização brasileira, Milton Santos denomina esta 

mudança tardia do rural para o urbano de “urbanização pretérita”.  

 

Segundo o autor,   

 

O nível da urbanização, o desenho urbano, as manifestações das 
carências da população são realidade a ser analisada à luz dos 
subprocessos econômicos, políticos e socioculturais, assim como das 
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realizações técnicas e das modalidades de uso do território nos 
diversos momentos históricos (SANTOS, 1993, p.11).  

 

Essa rápida urbanização não foi acompanhada de um adequado planejamento, o que 

acentuou também enormes diferenças no acesso à cidade e a construção de 

paisagens precárias e desconexas. Por outro lado, o esvaziamento do campo e a 

expansão das fronteiras agrárias possibilitaram a produção monocultora latifundiária 

nas zonas rurais, relação produtiva que também impacta a própria dinâmica urbana 

no que tange ao abastecimento de mercados e insumos para a indústria, por exemplo.  

 

Considerando, assim, no horizonte dessa análise a urbanização acelerada, a 

especulação e a capitalização do acesso à cidade e aos seus serviços básicos, a falta 

de políticas públicas que estabeleçam parâmetros e guiem o desenvolvimento da 

cidade e os avanços tecnológicos e comunicacionais como fatores que também 

transformam, em sua devida escala, as cidades pequenas, torna-se necessária uma 

leitura dessas paisagens contemporâneas com foco na interação dos indivíduos com 

o espaço habitado.  

 

Em Sociedade e Espaço: A Formação Social como Teoria e como Método, Milton 

Santos declara que  

 

Pode-se dizer que a Geografia se interessou mais pela forma das 
coisas do que pela sua formação. Seu domínio não era o das 
dinâmicas sociais que criam e transformam as formas, mas o das 
coisas já cristalizadas, imagem invertida que impede de apreender a 
realidade se não se faz intervir a História. Se a Geografia deseja 
interpretar o espaço humano como o fato histórico que ele é, somente 
a história da sociedade mundial, aliada à da sociedade local, pode 
servir como fundamento à compreensão da realidade espacial e 
permitir a sua transformação a serviço do homem. Pois a História não 
se escreve fora do espaço, e não há sociedade a-espacial. O espaço, 
ele mesmo, é social. (SANTOS, 1977, p. 82). 

 

Santos ecoa o conceito lefebvreano de espaço como um produto social; espaço social 

e não como objeto, mas como uma segunda natureza (produzida sobre uma primeira 

natureza, "sobre os dados sensíveis, a matéria e as energias (LEFEBVRE, 2006, p. 

5). Henri Lefebvre considera que a mercantilização desse espaço, sobretudo no 

contexto de urbanização massiva do século XX e em nome de uma "modernidade" de 
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efeitos trágicos, gerou espaços desconexos, irracionais, danosos àquela primeira 

natureza e insustentáveis em si mesmos.  

 

Como manter sem novos argumentos a tese (greco-latina: a nossa, a 
da nossa civilização!) segundo a qual a Cité, a Cidade, o Urbano, são 
os centros, os lugares privilegiados, os berços do pensamento, da 
invenção? A relação “cidade-campo” se modificava à escala mundial, 
com interpretações “extremistas” (o campo mundial contra a cidade 
mundial!). Como pensar a Cidade (sua explosão-implosão 
generalizada, o Urbano moderno) sem conceber claramente o espaço 
que ela ocupa, do qual ela se apropria (ou desapropria)? Impossível 
pensar a cidade e o urbano modernos, enquanto obras (no sentido 
amplo e forte da obra de arte que transforma seus materiais) sem de 
início concebê-los como produtos. E isso num modo de produção 
definido, que ao mesmo tempo enfraquece, mostra suas 
conseqüências extremas, por vezes deixa passar “outra coisa”, ao 
menos como alerta, exigência, apelo. Decerto, os ecologistas já 
tinham advertido e opinado: território, meio ambiente, ar e água 
poluídos, a natureza, essa “matéria primeira”, material da Cidade, 
devastada sem escrúpulos. Faltava a essa tendência ecológica uma 
teoria geral da relação entre o espaço e a sociedade, entre o territorial, 
o urbanístico, o arquitetural (LEFEBVRE, 2006, p. 4-5). 

 

Espaço social, assim como proposto por Lefebvre ao seu tempo, era uma terminologia 

inédita. O autor buscou na filosofia uma base para a elaboração desse conceito, 

passando de Descartes a Kant (LEFEBVRE, 2006, p. 13). A matemática, cuja 

linguagem faz o inventário do espaço em uma diversidade de categorias (espaço não-

euclidiano, espaço abstrato etc), não o classificaria em termos sociológicos. Seria 

necessário, portanto, entender o espaço de um ponto de vista prático, social. A 

importância disso vem, assim, como uma resposta às novas dinâmicas urbanas: 

 

Não designando um “produto” insignificante, coisa ou objeto, mas um 
conjunto de relações, esse conceito exigia um aprofundamento das 
noções de produção, de produto, de suas relações. Como dizia Hegel, 
um conceito só aparece quando designa, anuncia, aproxima-se de seu 
fim – e de sua transformação. O espaço não pode mais ser concebido 
como passivo, vazio, ou então, como os “produtos”, não tendo outro 
sentido senão o de ser trocado, o de ser consumido, o de desaparecer. 
Enquanto produto, por interação ou retroação, o espaço intervém na 
própria produção: organização do trabalho produtivo, transportes, 
fluxos de matérias-primas e de energias, redes de repartição de 
produtos. À sua maneira produtivo e produtor, o espaço (mal ou bem 
organizado) entra nas relações de produção e nas forças produtivas. 
Seu conceito não pode, portanto, ser isolado e permanecer estático. 
Ele se dialetiza: produto-produtor, suporte de relações econômicas e 
sociais. Ele não entra também na reprodução, a do aparelho produtivo, 
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da reprodução ampliada, das relações que ele realiza praticamente, 
“no terreno”?  (LEFEBVRE, 2006, p. 7). 

 

Como causa e consequência das mudanças no modo de ocupar o território, a 

interação sujeito-espaço, assim, também se transforma. A arquitetura, o espaço 

urbano, sempre dependerão das pessoas e das relações que elas estabelecem entre 

si para serem ativados, ao mesmo tempo em que definem, de acordo com sua 

qualidade, muitas possibilidades dessa ativação; sua constituição pode, portanto, 

potencializar ou minimizar a própria ação dos indivíduos em determinado cenário. 

 

Assim, coloca-se como hipótese que uma série de agentes tomados como modelos 

ou parâmetros de desenvolvimento contribuam para que a “ambiência”, o “clima de 

interior”, em suma, o que constrói o imaginário em torno da cidade de pequena escala, 

percam expressividade. O maior acesso a automóveis particulares e a outros bens de 

consumo, além da descaracterização de paisagens históricas em favor da ocupação 

por edifícios de valor arquitetônico e urbano questionáveis e massificantes que visam 

a uma maior otimização da renda proveniente do desenvolvimento urbano enquanto 

investimento financeiro são exemplos desses agentes. 

 

Esse processo cede lugar a ambientes genéricos e muitas vezes repulsivos ao que é 

coletivo e à interação social (o que vai de encontro à ideia de que a escala da cidade 

contribuiria para um estilo de vida onde as pessoas seriam mais próximas umas das 

outras, onde “todo mundo conhece todo mundo”). O que aqui convencionou-se 

chamar de “simulacro de cidade grande” e que será conceituado no próximo capítulo 

a partir da ideia de imaginário decorre, portanto, da percepção de que em muitos 

aspectos houve nesses pequenos municípios uma decadência da qualidade 

ambiental, da paisagem cultural urbana, ao se reproduzir um modelo de 

desenvolvimento que (mesmo para a escala de uma metrópole) é questionável, em 

contraponto ao “arquétipo de cidade pequena”. 

 

Este capítulo categoriza o espaço da cidade a partir de três dimensões que, em um 

processo contínuo, não somente se tangenciam, mas também se mesclam. Essa 

estruturação analítica é proposta como metodologia para se sistematizar e 

problematizar os processos pelos quais a construção da cidade contemporânea é 

dada, buscando uma aproximação ao entendimento de como um sistema abstrato de 
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relações sociais é a própria construção material do espaço, especificamente no 

recorte de micro e pequenas cidades, e sempre a partir da perspectiva do sujeito. 

 

Primeiro, a cidade será considerada em sua virtualidade, ou seja, em seu potencial de 

vir a ser algo, nas possibilidades de concretizar-se de uma ou outra forma. Um 

conjunto de leis - ou a ausência dele - em sua especificidade e aplicabilidade efetiva 

podem determinar, ou ao menos guiar, o desenvolvimento urbano em sua morfologia 

e usos, como leis de zoneamento e diretrizes de mobilidade urbana, por exemplo. 

 

A identidade cultural que liga uma sociedade ao território que ela ocupa também deve 

ser considerado como um aspecto importante. O próprio reconhecimento dos 

indivíduos em relação à importância histórica de uma paisagem, por exemplo, pode 

ser agente decisivo na sua permanência, gerando movimentos em torno de sua 

preservação. Outros fatores, como os avanços tecnológicos na construção civil e a 

difusão do acesso a eles, também são considerados nessa virtualidade. 

 

Pode-se dizer, portanto, que a cidade está virtualmente contida nas próprias 

condicionantes que determinam sua materialização, sejam elas uma série de 

instrumentos legais, a apropriação cultural da população que ajude na salvaguarda e 

planejamento de paisagens ou a disponibilidade de tecnologias que restrinjam ou 

ampliem as possibilidades construtivas. 

 

No segundo eixo, a cidade será analisada enquanto objeto concreto. A morfologia da 

paisagem construída torna-se o objeto de análise principal. Nesse sentido, coloca-se 

lado a lado a cidade antes e depois do momento em que os agentes que transformam 

sua paisagem mais drasticamente, notoriamente o mercado imobiliário, começam a 

atuar de forma mais intensa - quando emerge o que Milton Santos (1993) define de 

“cidade corporativa” ou, como visto pela definição de Arantes, Vainer e Maricato 

(2000), a “cidade empresa”. Se o espaço é um produto social, como veremos adiante 

a partir de Lefebvre (2006), esse produto também sintetiza os próprios conflitos de 

classe inerentes à estratificação social e suas relações de poder. 

 

A terceira dimensão analisada se volta para a cidade enquanto local por excelência 

da experiência humana em relação ao próprio espaço e em relação aos seus 
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semelhantes. O existir, segundo Santos, dá-se no espaço, a sociedade só se realiza 

existindo através do território (SANTOS, 2016). A experiência e a observação desse 

espaço geram uma compreensão sobre ele, e essa compreensão pode virtualizar a 

maneira como ele será materialmente constituído, retroalimentando o ciclo.  

 

A estruturação em três dimensões aqui proposta visa entender o fenômeno urbano, 

portanto, em três tempos: enquanto projeto ou intenção, enquanto materialidade 

delineada por essas intenções e, por último, enquanto experiência possibilitada por 

essa materialidade. Essa estruturação baseia-se na leitura da análise triádica do 

espaço por Lefebvre (2006). 

 

Lefebvre foi um dos mais profícuos teóricos do pensamento urbano no século XX. 

Marxista, influenciou inúmeros pesquisadores, como Milton Santos e David Harvey. 

Seu trabalho denso e complexo, entretanto, não raro leva à interpretações confusas, 

como mostra Schmid (2012). O autor esclarece o pensamento de Lefebvre, explicando 

sua estrutura a partir do conceito de produção do espaço. O espaço em Lefebvre é 

produto social e não existe enquanto realidade material independente, ou seja, ele 

não existe em si mesmo, ele é produzido, na relação (também social) espaço-tempo, 

“por seres humanos em sua corporeidade e sensualidade, sua sensibilidade e 

imaginação, seus pensamentos e suas ideologias; seres humanos que entram em 

relações entre si por meio de suas atividades e práticas” (SCHMID, 2012, p. 91). 

 

Lefebvre, assim, compreende o espaço (social) formulando-o a partir da estruturação 

de uma dialética tridimensional, em que o significado de cada uma dessas dimensões 

somente se evidenciaria no contexto geral da teoria - sem esse contexto geral, essas 

dimensões não passariam de meras abstrações. Segundo Schmid, 

 

De acordo com esse esquema, o espaço (social) pode ser analisado 
em relação a essas três dimensões. Na primeira, o espaço social 
aparece na dimensão da prática espacial como uma cadeia ou rede 
de atividades ou interações interligadas, as quais por sua parte 
residem sobre uma base material determinada (morfologia, ambiente 
construído). Na segunda, esta prática espacial pode ser 
linguisticamente definida e demarcada como espaço e, neste caso, 
constitui uma representação do espaço. Esta representação serve 
como um esquema organizador ou um quadro de referência para a 
comunicação, que permite uma orientação (espacial) e, assim, ao 
mesmo tempo, co-determina a atividade. Na terceira, a “ordem” 
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material que aflora na superfície pode tornar-se ela mesma um veículo 
transmitindo significados. Dessa maneira, um simbolismo (espacial) se 
desenvolve expressando e invocando normas, valores e experiências 
sociais (SCHMID, 2012, p. 100). 

 

O pensamento acerca de cada uma dessas dimensões é desenvolvido a partir da 

leitura da prática social material em Marx, da linguagem e pensamento em Hegel e do 

ato criativo e poético em Nietzsche (SCHMID, 2012, p. 95). Por outro lado, é clara a 

influência da fenomenologia na estruturação dessas dimensões a partir dos termos o 

percebido, o concebido e o vivido (SCHMID, 2012, p. 100), com referências a Merleau-

Ponty que demonstra um espaço fundamentado na relação entre o sujeito e o mundo 

e “distingue um espaço físico construído pela percepção, um espaço geométrico 

conceitualmente compreendido e, finalmente, um espaço vivido [...] mítico, [...] dos 

sonhos, da esquizofrenia e da arte” (SCHMID, 2012, p. 101). Ainda segundo Schmid, 

a análise fenomenológica de Lefebvre encontra pontos de referência nas obras sobre 

o viver e o morar de Martin Heidegger e Gaston Bachelard.  

 

Assim, uma correspondência possível entre a esquematização desta pesquisa e o 

sistema triádico de Lefebvre relacionaria o nosso espaço enquanto virtualidade ao 

concebido, o espaço enquanto concretude ao percebido e o espaço enquanto 

experiência ao vivido do autor francês. Esta é uma aproximação semelhante, em sua 

nomenclatura, à intencionada por Edward Soja na obra Thirdspace (1993)11, que 

estabelece o espaço enquanto mental (para nós, virtual), físico (concreto) e social 

(experiência). Segundo Schmid12, entretanto, Soja constrói essas dimensões de 

maneira independente, ao contrário de Lefebvre, para quem haveria um único espaço 

a ser desvelado a partir dessa dialética tridimensional. Lefebvre declara: 

 

Como denominar a separação que mantém à distância, uns fora dos 
outros, os diversos espaços: o físico, o mental, o social? Distorção? 
Defasagem? Corte? Fissura? Pouco importa o nome. O que interessa 
é a distância que separa o espaço “ideal”, dependente das categorias 
mentais (lógico-matemáticas), do espaço “real”, o da prática social. 

 
11 Ainda sem tradução para o português. 
12 Schmid, além de esclarecer as próprias formulações de Lefebvre sobre o tema, coloca que as 

pesquisas do autor influenciaram inúmeros outros teóricos, que trabalharam a relação triádica da 
formação do espaço à suas próprias maneiras. Isso se deu, segundo Schmid, muitas vezes de forma 
equivocada e enfrentando problemas na interpretação de sua tripla relação dialética. Os principais 
autores a ecoarem as ideias de Lefebvre foram, além de Edward Soja, David Harvey, Rob Shields e 
Stuart Elden. 
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Enquanto cada um implica, põe e supõe o outro (LEFEBVRE, 2006, p. 
22). 

 

Para Lefebvre (2006), o espaço (social) é compreendido por meio da prática (social) 

e suas relações materiais com o corpo.  

 

A triplicidade: percebido-concebido-vivido (espacialmente: prática do 
espaço – representação do espaço – espaços de representação) 
perde seu alcance caso se lhe atribua o estatuto de um “modelo” 
abstrato. Ou ela apreende o concreto (e não o “imediato”), ou ela tem 
uma importância apenas reduzida, a de uma mediação ideológica 
entre muitas outras (LEFEBVRE, 2006, p. 41). 

 

Assim, é através do corpo que acontece a mediação de necessidades, possibilidades, 

sensibilidades, nas três dimensões do espaço, unindo-as na dimensão do sujeito, 

enquanto indivíduo e enquanto membro de uma coletividade. 

 

 

2.2 Espaço mental: a cidade enquanto virtualidade 

 

As representações do espaço, ou seja, o espaço concebido, aquele 
dos cientistas, dos planificadores, dos urbanistas, dos tecnocratas 
“retalhadores” e “agenciadores”, de certos artistas próximos da 
cientificidade, identificando o vivido e o percebido ao concebido (o que 
perpetua as sábias especulações sobre os Números: o número de 
ouro, os módulos e “canhões”). É o espaço dominante numa 
sociedade (um modo de produção). As concepções do espaço 
tenderiam [...] para um sistema de signos verbais, portanto, 
elaborados intelectualmente (LEFEBVRE, 2006, p. 40). 

 

A cidade, em sua complexidade, espacializa relações de poder e de domínio. As 

diferenças que constituem o território mostram que o desenvolvimento urbano é 

política, e que o controle dela não é, de fato, público. Isso não só afeta o cotidiano da 

sociedade, mas o define estruturalmente. 

 

Assim, os caminhos e as consequências decorrentes da pré-concepção analisada 

qualitativamente devem ser consideradas. O desenho da cidade, seus lugares e a 

diversidade social que a ela tem acesso estrutura vivências e possibilidades que 

devem ser pautadas no bem-estar coletivo, mas passa por instâncias imprecisas e 

processos complexos. O que está por trás da construção da cidade? 
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Pierre Lévy, em O que é o virtual?, analisa os processos de contemporâneos de 

comunicação e de trocas no espaço sócio-econômico através do conceito de 

virtualização que, como movimento abrangente e global, “põe em jogo processos de 

criação, abre futuros, perfura poços de sentido sob a platitude da presença física 

imediata” (LEVY, 1996, p. 2).     

 

O virtual em Lévy não é um termo oposto ao real. Não se pretende opor o abstrato ao 

concreto, ou o inexistente ao existente. Virtual é colocado enquanto possibilidade, 

potência13. Segundo o autor, 

 

o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente ao 
possível, estático e já constituído, o virtual é como o complexo 
problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma 
situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e 
que chama um processo de resolução: a atualização. Esse complexo 
problemático pertence à entidade considerada e constitui inclusive 
uma de suas dimensões maiores (LÉVY, 1996, p. 3). 

 

Assim, o processo de virtualização é o oposto complementar do processo de 

atualização. Passa-se do atual para o virtual. Enquanto a atualização é “a solução de 

um problema”, a virtualização é a dinâmica dessa problemática geral que lhe é 

inerente (LÉVY, 1996).  

 

Para Lévy, o virtual “não está presente”, o que não impede sua existência: ela é 

nômade, possibilitando uma rede de interações sociais desterritorializadas (LÉVY, 

1996, p. 9). Os fluxos de comunicação, de corpos e objetos no espaço se dão, por 

exemplo, em diferentes velocidades, e a diferenciação entre essas velocidades é o 

primeiro grau de virtualização. (LÉVY, 1996). Outra característica do virtual, segundo 

o autor, é o cruzamento entre os limites do “privado e público, próprio e comum, 

subjetivo e objetivo”, pois “as coisas só têm limites claros no real” (LÉVY, 1996, p. 12). 

  

Aqui traça-se um paralelo com o espaço mental de Lefebvre. Uma rede de interações, 

a ser desvelada, constitui as instâncias onde a cidade é idealizada, conscientemente 

ou não. Segundo Lefebvre,  

 
13 Segundo Lévy, a palavra virtual deriva do termo latino virtus, que significa força, poder, potência. 
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Uma forte corrente ideológica (fortemente agarrada à sua própria 
cientificidade) exprime, de forma admiravelmente inconsciente, as 
representações dominantes, portanto, aquelas da classe dominante, 
talvez as contornando ou delas desviando. Uma certa “prática teórica” 
engendra um espaço mental, ilusoriamente exterior à ideologia. Por 
um inevitável circuito ou círculo, esse espaço mental torna-se, por seu 
turno, o lugar de uma “prática teórica” distinta da prática social, que se 
erige em eixo, pivô ou centro do Saber (LEFEBVRE, 2006, p. 16). 

 

Segundo Lefebvre, o espaço urbano é a projeção controlada dos “aspectos, 

elementos e momentos da prática social” sujeitada ao poder do Estado, em que o 

conhecimento seria empregado de maneira política na manutenção das relações 

sociais de produção mascarando conflitos, e onde uma utopia tecnológica simularia o 

futuro através da tecnocracia dos projetos arquiteturais, urbanísticos e planificadores 

(LEFEBVRE, 2006, p. 18). Segundo o autor,  

 

O espaço urbano é, assim, fundamentado na sua concepção, através de projetos, 

intenções, desejos, poderes e sua atuação na realidade física, que não existiria sem 

essa energia. Enquanto produto, o espaço é reproduzido por esse conhecimento; as 

coisas do espaço testemunham os discursos sobre ele: 

 

Pode-se rebater que as representações do espaço tenham um alcance 
prático, que elas se inserem, modificando-as, nas texturas espaciais, 
emprestadas de conhecimentos e de ideologias eficazes. As 
representações do espaço teriam assim um alcance considerável e 
uma influência específica na produção do espaço. Como? Pela 
construção, ou seja, pela arquitetura, concebida não como a 
edificação de tal “imóvel” isolado, palácio, monumento, mas como um 
projeto se inserindo num contexto espacial e numa textura, o que exige 
“representações” que não se perdem no simbólico ou no imaginário 
(LEFEBVRE, 2006, p. 42). 

 

Essas representações, ou concepções do espaço, deveriam se traduzir em 

particularidades dadas pelas próprias diferenças culturais locais, seus saberes 

relativos e suas práticas sociais. A homogeneização dos espaços, entretanto, é 

também reflexo da mercantilização das cidades e do direito e dos modos de habitar, 

da massificação dos aparatos tecnológicos e da permissividade das legislações 

urbanísticas.  

 

Assim, primeiro, o próprio mercado imobiliário guia a construção da cidade através da 

eleição dos lugares de privilégio, do modelo de ocupação - shoppings ou lojas de rua, 
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edifícios verticais ou habitações unifamiliares, da aparência estética e do nível de 

diálogo na fronteira com o espaço público. Vai-se, portanto, moldando um novo modo 

de viver (e consumir) a cidade. Ainda, os aspectos relacionados à legislação urbana 

e seus instrumentos de aplicação indicam a presença ou ausência do Estado no 

controle do desenvolvimento das cidades em um jogo de interesses complexo e 

burocrático. 

 

A difusão de novas tecnologias construtivas, por sua vez, potencializa as 

possibilidades de transformação dos espaços permitindo, por exemplo, sua 

verticalização (viabilizada pela implantação do elevador e do desenvolvimento técnico 

no cálculo da estrutura), além de sua reconfiguração estética, dada pela chegada de 

novos materiais e maneiras de usá-los. 

 

Tudo isso é determinante do aspecto morfológico das cidades. Percebe-se então que, 

na prática, o destino das cidades está longe das mãos dos arquitetos, urbanistas e 

outros pensadores e agentes que a planejam. Segundo Rozestraten14,  

 

O movimento moderno trouxe à tona a incômoda questão da 
arquitetura como urbanismo, e ampliou a responsabilidade do 
arquiteto, para além do lote, à escala da cidade. Foi essa ampliação 
de responsabilidades que definiu a formação do profissional arquiteto 
e urbanista moderno. No entanto, nas cidades brasileiras 
contemporâneas onde o planejamento urbano, quando existe, é 
geralmente um instrumento de legalização da especulação imobiliária 
e da injustiça social, parece bastante conveniente que a formação e a 
atuação dos arquitetos concentrem-se cada vez mais nas superfícies 
de fachadas e na decoração de interiores – tidas como socialmente 
inofensivas – do que no cenário de conflitos da “coisa pública”. No 
imaginário brasileiro, o arquiteto é cada vez menos um urbanista, e 
cada vez mais um decorador, quando muito com “responsabilidade 
social” (ROZESTRATEN, 2009).  

 

Para Lefebvre, “o espaço assim produzido também serve de instrumento ao 

pensamento, como à ação, que ele é, ao mesmo tempo, um meio de produção, um 

meio de controle, portanto, de dominação e de potência” (LEFEBVRE, 2006, p. 31). 

Seu controle democrático é almejado, mas não alcançado.  

 

 
14 Em artigo de 2009 intitulado “Ultraecletismo?”, disponível em: 

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.114/16 
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2.3 Espaço físico: a cidade enquanto concretude 

 

A prática espacial de uma sociedade secreta seu espaço; ela o põe e 
o supõe, numa interação dialética: ela o produz lenta e seguramente, 
dominando-o e dele se apropriando. Para a análise, a prática espacial 
de uma sociedade se descobre decifrando seu espaço. O que é a 
prática espacial no neo-capitalismo? Ela associa estreitamente, no 
espaço percebido, a realidade cotidiana (o emprego do tempo) e a 
realidade urbana (os percursos e redes ligando os lugares do trabalho, 
da vida “privada”, dos lazeres). Associação surpreendente, pois ela 
inclui em si {pressupõe} a separação exacerbada entre esses lugares 
que ela religa. A competência e a performance espaciais próprias a 
cada membro dessa sociedade só se examinam empiricamente. A 
prática espacial “moderna” se define, portanto, pela vida cotidiana de 
um habitante de HLM15 no subúrbio, caso-limite e significativo; o que 
não autoriza negligenciar as auto-estradas e a aeropolítica. Uma 
prática espacial deve possuir uma certa coesão, o que não quer dizer 
uma coerência (intelectualmente elaborada: concebida e lógica) 
(LEFEBVRE, 2006, p. 39-40).  

 

Para Lefebvre, os diversos elementos concretos da cidade - os lugares de comércio, 

de moradia, de encontro - em seu uso, determinam uma prática social, significados 

por um paradigma e organizados por uma sintaxe (LEFEBVRE, 2006, p. 23). A prática 

social é, assim, inerente às formas (LEFEBVRE, 2006, p. 24).  

 

Michel de Certeau, em A invenção do cotidiano (2008), investiga o sujeito em sua 

inserção no meio urbano a partir da análise da cidade na escala do bairro. A definição 

territorial desse recorte deve considerar sua constituição histórica, cultural e 

geográfica e, colocado na dimensão do social, ele é delineado como o lugar do qual 

um grupo de usuários se apropria e no qual se reconhecem. É o uso constante desses 

lugares que estabelece uma relação considerada pelo autor como uma “privatização 

progressiva do espaço público”, um espaço transitório entre a intimidade da moradia 

privada e o restante da cidade, ou mesmo do mundo, ainda desconhecido (CERTEAU, 

2008, p. 42). 

 

Reconhecendo que essas definições são flexíveis, Certeau afirma que, a partir da 

habitação como ponto central, uma distinção possível para a ideia de bairro seria a do 

próprio perímetro do caminhante que, de sua casa, circula a pé em um espaço onde 

 
15 HLM (Habitation à Loyer Modéré), ou habitação de aluguel controlado, é um modelo de habitação 

social, pública ou privada, amplamente executado na França para atendimento da população de baixa 
renda do país.   
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os vínculos estabelecidos são mais íntimos. Reverberando o pensamento lefebvriano, 

para o autor a relação do corpo com o espaço é, assim, de fundamental importância; 

é o deslocar desse corpo que cria uma apropriação que, por sua vez, é a própria vida 

da cidade. 

 

Na escala da pequena cidade, a totalidade da extensão urbana pode ser ainda menor 

do que um bairro ou distrito de uma grande cidade (e isso não significa que nele não 

se encontrem particularidades sócio-espaciais que definam territórios distintos entre 

si). O recorte espacial analisado por Certeau é o bairro de origem operária da Croix-

Rousse16, na cidade francesa de Lyon. Na análise que faz de uma família moradora 

do bairro, na década de 1970, descreve seus membros e identifica suas relações 

sociais e maneiras de vivenciar o território. Para tanto, contextualiza dois fatores 

principais. Primeiro, a proximidade de vizinhança com outros membros da família, 

essencial no favorecimento de uma convivência mais próxima e frequente e, segundo, 

a força do hábito, que tem o poder de transformar eventos isolados em atividades 

regulares, por exemplo, um almoço de domingo em família (CERTEAU, 2008).  

 

Metodologicamente, a análise de Certeau parte da relação cotidiana com os objetos 

– o espaço construído em si – basicamente por meio da conexão entre o espaço 

privado (a casa) e o espaço público (o bairro, ou a cidade). Segundo o autor, se o 

bairro é o local de “uma encenação da vida cotidiana”, o espaço público é seu palco 

por excelência, onde o sujeito urbano articula seu comportamento de acordo com os 

“benefícios simbólicos que se espera obter pela maneira de se portar no espaço do 

bairro” (CERTEAU, 2008, p. 38).    

 

A experiência se daria, assim, em dois níveis: na escala da habitação particular e na 

escala da própria cidade. Tal como o interior da casa que é definido pelo seu morador, 

a ocupação progressiva dos espaços públicos funda uma “vida cotidiana em meio 

urbano” (CERTEAU, 2008, p. 43). Segundo o autor,  

 

 
16 Certeau faz um panorama geral do desenvolvimento histórico do bairro, seu decréscimo populacional 

entre as décadas de 1960 e 1980 e as ressignificações em seu uso com a chegada de um grande 
número de jovens artistas e outros agentes culturais que o renovaram e o revestiram de uma imagem 
moderna e atrativa, tornando-o agora central na vida da cidade, embora não sem os prejuízos de um 
processo gentrificador. 
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O público e o privado não são remetidos um de costas para o outro, 
como dois elementos exógenos, embora coexistentes; são muito mais, 
são sempre interdependentes um do outro, porque, no bairro, um não 
tem nenhuma significação sem o outro. Além disso, o bairro é o espaço 
de uma relação com o outro como ser social, exigindo um tratamento 
especial. Sair de casa, andar pela rua, é efetuar de tudo um ato 
cultural, não arbitrário: inscreve o habitante em uma rede de sinais 
sociais que lhe são preexistentes (os vizinhos, a configuração dos 
lugares etc.). A relação entrada/saída, dentro/fora penetra outras 
relações (casa/trabalho, conhecido/ desconhecido, calor/frio, tempo 
úmido/tempo seco, atividade/passividade, masculino/feminino…). É 
sempre uma relação entre uma pessoa e o mundo físico e social 
(CERTEAU, 2008, p. 43).    

 

A análise prática de Certeau transita da descrição da família para as suas relações 

nos ambientes em que vivem, do particular da casa para o público da rua. A casa é 

caracterizada em seus espaços e como eles são utilizados a partir de sua constituição 

morfológica. Tal como o edifício onde os apartamentos se situam, o contexto urbano 

é explicitado historicamente, pontuando o autor algumas transformações dadas ao 

longo de sua existência e como elas interferiram nos modos de ocupar o espaço. 

 

O espaço urbano é introduzido a partir da rua onde situa-se o prédio da família e 

descrito através das relações que esta vai estabelecendo com o mundo ao seu redor, 

primeiro, com os comerciantes, por exemplo. A presença do comércio é fator essencial 

no movimento das ruas e os hábitos de consumo fazem o cliente e o proprietário se 

conhecerem pelo nome, estabelecendo outros laços de proximidade. 

 

A rotina cotidiana de deslocamentos pela cidade também é um indício de como se dá 

a relação do sujeito com o espaço. Certeau fala especificamente daquele que 

geralmente é o principal desses deslocamentos: da moradia ao lugar de trabalho. Para 

o autor, a relação entre esses lugares passa a ser pautada pela necessidade de se 

percorrer uma maior distância em um mínimo de tempo, fazendo o sujeito “entrar em 

uma cidade indiferenciada, afundar em um magma de sinais inertes como em um 

lodaçal, sendo somente guiado pelo imperativo da hora certa (ou do atraso). Somente 

importa a sucessão de ações que sejam as mais unívocas possíveis em vista de 

melhorar a pertinência da relação espaço/tempo” (CERTEAU, 2008, p. 44). 

 

A velocidade de deslocamento, ou o deslocamento por ele mesmo, é oposto ao que o 

autor denominou de “prática do bairro”, que demanda que o sujeito dedique, ao 
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contrário dos deslocamentos apressados, uma maior quantidade de tempo a um 

menor recorte espacial. A apreensão do espaço encontra potencialidade no caminhar 

a pé, vagaroso, que permite uma maior atenção e diálogo com o ambiente 

circundante. Os fluxos, assim, deixam de ser meramente funcionais, permitindo um 

número sem fim de interações:  

 

a caminhada de quem passeia pelo seu bairro é sempre portadora de 
diversos sentidos: sonho de viajar diante de uma certa vitrine, breve 
sobressalto sensual, excitação do olfato sob as árvores do parque, 
lembranças de itinerários enterradas no chão desde a infância, 
considerações alegres, serenas ou amargas sobre seu próprio 
destino, inúmeros “segmentos de sentido” que podem ir um tomando 
o lugar do outro conforme se vai caminhando, sem ordem e sem regra, 
despertadas ao acaso dos encontros, suscitadas pela atenção 
flutuante aos “acontecimentos” que, sem cessar, se vão produzindo na 
rua. (CERTEAU, 2008, p. 44). 

  

A experiência cotidiana é caracterizada, assim, pelas próprias relações estabelecidas 

pelos sujeitos no espaço, que reflete em sua constituição morfológica as próprias 

desigualdades sociais. E diferentes classes se identificam, não necessariamente de 

maneira passiva, com diferentes territórios. O sujeito é integrado, segundo Certeau,  

 

em um processo de reconhecimento que mostra que o sistema 
territorial é correlativo do sistema relacional. Este processo autoriza a 
apropriação do espaço urbano enquanto ele é o lugar onde se 
encontram sem cessar a pertença social e as redes de itinerários 
urbanos que têm por função significá-la (CERTEAU, 2008, p. 84).  

 

É possível estabelecer um diálogo entre a pesquisa realizada por Certeau e o trabalho 

do sociólogo brasileiro Roberto DaMatta, mais especificamente com a obra A casa e 

a rua - espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil (1997), em que o autor destaca a 

dualidade entre os espaços privados (casa) e públicos (rua) como motores para a 

compreensão da sociedade brasileira em um sentido que vai além do espacial, 

representando sobretudo seus valores e ideias, ou sua “categoria sociológica”:  

 

Quando digo então que “casa” e “rua” são categorias sociológicas para 
os brasileiros, estou afirmando que, entre nós, estas palavras não 
designam simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas 
comensuráveis, mas acima de tudo entidades morais, esferas de ação 
social, províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais 
institucionalizados e, por causa disso, capazes de despertar emoções, 
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reações, leis, orações, músicas e imagens esteticamente emolduradas 
e inspiradas (DAMATTA, 1997, p. 08). 

 

Por casa, entende-se moradia e maneiras de habitar, e, por rua, o espaço público em 

geral. DaMatta refere-se não ao espaço material em si, mas ao seu significado. O 

privado, familiar e íntimo da casa opõe-se, de maneira complementar, ao aberto e 

coletivo da rua. 

 

Segundo o autor, na historiografia brasileira a casa foi entendida como palco 

privilegiado da dinâmica social do país. Entretanto, ele acrescenta que ela “somente 

se define e deixa apanhar ideologicamente com precisão quando em contraste ou em 

oposição a outros espaços e domínios [...], quando em oposição ao mundo exterior: 

ao universo da rua” (DAMATTA, 1997, p. 08). Nesse contexto, o “espaço moral” da 

casa é definido por meio de “contrastes, complementaridades, oposições”, em um 

sentido de escala afetiva: casa poderia ser desde o quarto de um indivíduo, instância 

máxima da privacidade, até uma rua, um bairro, cidade ou mesmo país, em uma 

direção mais coletiva e pública: 

 

é preciso notar também que a oposição casa/rua tem aspectos 
complexos. É uma oposição que nada tem de estática e de absoluta. 
Ao contrário, é dinâmica e relativa porque, na gramaticidade dos 
espaços brasileiros, rua e casa se reproduzem mutuamente, posto que 
há espaços na rua que podem ser fechados ou apropriados por um 
grupo, categoria social ou pessoas, tornando-se sua "casa", ou seu 
“ponto”. Neste sentido, como já acentuei uma vez (Cf. DaMatta, 1979), 
a rua pode ter locais ocupados permanentemente por categorias 
sociais que ali “vivem” como se “estivessem em casa”, conforme 
salientamos em linguagem corrente (DAMATTA, 1997, p. 39). 

 

A rua torna-se, assim, espaço de proximidade que transita em diferentes níveis. Para 

Certeau, o bairro é “também o lugar de uma passagem pelo outro, intocável porque 

distante, e no entanto passível de reconhecimento por sua relativa estabilidade. Nem 

íntimo, nem anônimo: vizinho” (CERTEAU, 2008, p. 43). 

 

A dimensão entre público e privado diferenciam-se, na visão de DaMattta, a partir de 

suas concepções morfológicas. O lugar público coloca-se como imponente, como 

monumento e marca de um poder, como espaço para sua manifestação. Nele, o 

coletivo torna-se eterno, e o indivíduo, frágil e finito:   
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Não é preciso especular muito para descobrir que temos espaços 
concebidos como eternos e transitórios, legais e mágicos, 
individualizados e coletivos. Tudo o que diz respeito ao poder político 
é, na nossa sociedade, conotado como duradouro ou eterno e 
marcado pelos monumentos e palácios. O poder como ordenador 
supremo de um mundo penetrado por todo tipo de conflito situa-se 
naqueles espaços de confluência do tempo e de unidades sociais 
contraditórias ou problemáticas. Assim, nas cidades ocidentais, as 
praças e adros (que configuram espaços abertos e necessariamente 
públicos) servem de foco para a relação estrutural entre o indivíduo (o 
líder, o santo, o messias, o chefe da igreja ou do governo) e o “povo”, 
a “massa”, a coletividade que lhe é oposta e o complementa [...] Não 
é, pois, por mero acaso que sinalizamos os espaços urbanos que se 
pretendem eternos com palácios e igrejas, mercados, quartéis; ou 
seja, tudo aquilo que representa a possibilidade de emoldurar a vida 
social num sistema fixo de valores e de poder. Nas nossas cidades, 
então, e agora quero me referir especialmente às cidades ibéricas e 
brasileiras, a praça abre um território especial, uma região 
teoricamente do “povo” (DAMATTA, 1997, p. 30-31).  

 

O espaço é, assim, “uma esfera de significação social”, “esferas de sentido que 

constituem a própria realidade e que permitem normalizar e moralizar o 

comportamento por meio de perspectivas próprias” (DAMATTA, 1997, p. 33). Nesse 

sentido, o espaço público é vivenciado diferentemente do espaço privado, através de 

hábitos, maneiras de se portar e apresentar, gestos e papéis sociais. 

 

Nesse amplo espectro de possibilidades de leitura da experiência social, segundo 

DaMatta, o público e o privado são complementares. Por um lado, é dado pela 

perspectiva da casa, que ressalta o sujeito no seio familiar e suas emoções e, por 

outro, pela perspectiva da rua, que de maneira rígida introduz outros processos 

sociais, universais, burocráticos. Em casa, o sujeito se submete à hierarquia da 

família, enquanto que, na rua, o faz à hierarquia das autoridades e da coletividade, 

passando por esse processo de maneira anônima e, não raro, indiferente. A casa traz 

aconchego e proteção, enquanto a rua é o espaço perigoso a ser evitado. 

Hospitalidade e repouso em oposição ao autoritarismo e subordinação, como duas 

diferentes temporalidades, daquilo que é impessoal em relação àquilo que é pessoal. 

E, introduzindo um terceiro ponto de vista, o autor afirma que uma leitura mais 

inclusiva seria dada pelo “prisma do outro mundo”, dimensão que emergiria da 

dialética entre a casa e a rua, apontando suas misérias e indicando uma nova 
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concepção social ordenada pela lógica idealizada de uma igualdade entre os sujeitos 

(DAMATTA, 1997).  

 

 
Inicialmente pode-se dizer que o outro mundo está marcado pelo signo 
da eternidade e da relatividade. O outro mundo é - a meu ver - um local 
de síntese, um plano onde tudo pode se encontrar e fazer sentido [...] 
é também uma realidade social marcada por esperanças, desejos que 
aqui ainda não puderam se realizar pessoal ou coletivamente 
(DAMATTA, 1998, p. 111). 
 
É pois em contato com o outro mundo que somos capazes de construir 
as compensações que muitas vezes não conseguimos realizar quando 
confrontamos com o conflito “deste mundo” de casas e de ruas, de 
amigos e de leis impessoais, de desejos individuais e demandas 
morais coletivas (DAMATTA, 1997, p. 112). 

 

É na intersecção entre a rua e a casa, através da concepção morfológica na escala 

do espaço arquitetônico, que tem-se a possibilidade de potencialização das fronteiras 

estabelecidas entre os espaços públicos e privados, seja para realçar essa interface 

enquanto barreira ou seja para construí-la enquanto espaço de troca. A interconexão 

entre as diferentes dimensões do espaço é relevante, pois o cruzamento entre 

fronteiras, como visto em Lévy (1996), é uma característica da virtualização.    

 

Na escala do edifício, alguns elementos “fazem a ponte entre o interior e o exterior – 

como as janelas, varandas, salas de visita, cozinhas [...] e quintais” (DAMATTA, 1997, 

p. 40). E os espaços urbanos, em sua complexa estruturação, “relacionam-se por seus 

subespaços – praças, adros, mercados, jardins, portos, janelas, cozinhas e varandas” 

(DAMATTA, 1997, p. 43).  

 

Assim, em outras palavras, o público (rua) também é diretamente transformado pelo 

privado (casa) no sentido que eles só existem em sua fronteira: se a fronteira entre 

eles não existisse, nada os diferenciaria, tudo seria uma só coisa. Essa fronteira pode 

se materializar de inúmeras maneiras distintas, intensificando uma segregação ou 

pulverizando seus limites. É a fachada, enquanto fronteira, que faz a mediação entre 

o público e o privado, que é o “elemento relacional” entre essas esferas. A qualidade 

desse diálogo também se assenta sobre a qualidade morfológica dos espaços.  
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2.4 Espaço social: a cidade enquanto experiência 

 

Os espaços de representação, ou seja, o espaço vivido através das 
imagens e símbolos que o acompanham, portanto, espaço dos 
“habitantes”, dos “usuários”, mas também de certos artistas e talvez 
dos que descrevem e acreditam somente descrever: os escritores, os 
filósofos. Trata-se do espaço dominado, portanto, suportado, que a 
imaginação tenta modificar e apropriar. De modo que esses espaços 
de representação tenderiam (feitas as mesmas reservas precedentes) 
para sistemas mais ou menos coerentes de símbolos e signos não 
verbais (LEFEBVRE, 2006, p. 40). 

 

O espaço vivido lefebvriano é o espaço da experiência social, de sujeitos enquanto 

indivíduos e enquanto coletivos. É o espaço que marca as relações de reprodução 

biológica e familiares e as relações produtivas e hierarquias sociais (LEFEBVRE, 

2006, p. 35).  

 

Experiência que se dá também no contato com os espaços anteriores, mental e físico: 

a existência do sujeito é uma performance que enfrenta a burocracia daquele, com 

seu “excesso de regulamentos draconianos” e a dureza deste, com seus “muros de 

concreto, difíceis de modificar um pouco que seja” (LEFEBVRE, 2006, p. 54). Segundo 

o autor, os espaços vividos (espaços de representação)  

 

não seriam produtivos, senão de obras simbólicas, freqüentemente 
únicas, por vezes determinando uma direção “estética”, esgotando-se 
ao fim de um certo tempo depois de ter suscitado uma série de 
expressões e de incursões no imaginário (LEFEBVRE, 2006, p. 42). 

 

Certeau aborda o conceito de conveniência em relação ao trato cotidiano entre os 

sujeitos da cidade como um conjunto de códigos sociais que estabelecem limites e 

regras ao que ele chamou de “coletividade de bairro”: o encontro entre pessoas não 

tão próximas, como membros de uma mesma família ou amigos, e nem tão distantes, 

como desconhecidos de regiões ou cidades diferentes. A convivência, segundo o 

autor, é mediada entre a “proximidade imposta pela configuração pública dos lugares” 

e a “distância necessária para salvaguardar a sua vida privada”:  

 

Assim definida, a coletividade é um lugar social que induz um 
comportamento prático mediante o qual todo usuário se ajusta ao 
processo geral do reconhecimento, concedendo uma parte de si 
mesmo à jurisdição do outro (CERTEAU, 2008, p. 47). 
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O corpo é, para Certeau (2008), o principal meio de comunicação do sujeito no 

espaço, exprimindo emoções gestuais e predileções estéticas. O comportamento de 

acordo com as conveniências socialmente colocadas determinaria, dessa forma, os 

benefícios simbólicos alcançados por essa adequação, como se sentir pertencente a 

um grupo. 

 

Assim, segundo Certeau, “a conveniência é o gerenciamento simbólico da face pública 

de cada um de nós desde que nos achamos na rua” (CERTEAU, 2008, p. 49) a partir 

de regras subjetivamente colocadas que inibem ou condenam determinados perfis ou 

atitudes (as “repressões minúsculas”, como ao indivíduo bêbado em público, por 

exemplo); da “transparência social do bairro” (CERTEAU, 2008, p. 50), onde a cada 

sujeito é imputado um papel (a criança, o comerciante, o aposentado, etc.); do 

“consumo e postura do corpo” (CERTEAU, 2008, p. 51), quando o consumo frequente 

de um indivíduo em determinado local torna-se um hábito e, assim, é propiciada uma 

identificação entre as partes; e, por último, “o trabalho social dos sinais” (CERTEAU, 

2008, p. 53), conjunto de manifestações gestuais (como um aceno de mão ao 

cumprimentar um conhecido na rua) que complexifica o comportamento social no 

espaço público.   

 

O autor também coloca em perspectiva a questão de gênero, suas representações e 

os locais que geralmente ocupam. De maneira talvez antiquada aos dias atuais, opõe 

o bar, local que seria essencialmente masculino, ao pequeno comércio, ambiente mais 

doméstico e feminino. 

 

É na intimidade estabelecida com o espaço urbano que o sujeito, segundo Certeau, o 

“poetiza”, consumindo-o e ordenando-o de sua própria maneira. Isso se dá pelo uso 

cotidiano, com proximidade com os lugares, trajetos, comércios e vizinhos, numa 

relação que é política e econômica. Assim, “o espaço urbano se torna não somente o 

objeto de um conhecimento, mas o lugar de um reconhecimento” (CERTEAU, 2008, 

p. 45).    

 

Esse reconhecimento parte também, segundo o autor, de uma seleção: as relações 

humanas se dão em um recorte do território que lhes seja cultural e politicamente 
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significante. E completa: “o fato de pertencer a um bairro, quando corroborado pela 

pertença a um meio social específico, em a ser uma marca que reforça o processo de 

identificação de um grupo determinado” (CERTEAU, 2008, p. 83-84). 

 

Assinatura que atesta uma origem, o bairro se inscreve na história do 
sujeito como a marca de uma pertença indelével na medida em que é 
a configuração primeira, o arquétipo de todo processo de apropriação 
do espaço como lugar da vida cotidiana pública (CERTEAU, 2008, p. 
44). 

 

Assim, o bairro – ou a pequena cidade, diga-se – é tido como uma marca da identidade 

coletiva, identidade esta que é única, de uma população em seu território. “O espaço 

é a morfologia social; é portanto ao ‘vivido’ isto que é ao organismo vivo sua própria 

forma, intimamente ligada às funções e estruturas” (LEFEBVRE, 2006, p. 81). 

 

No caminho traçado por Lefebvre, novamente identifica-se a possibilidade de diálogo 

entre Certeau (2008) e DaMatta (1997). O território, enquanto espaço possível de 

manifestação cultural e poética, é propulsor do encontro e da coletividade, espaço 

social. DaMatta defende a existência de um “sistema ritual brasileiro”, com suas festas, 

cerimônias, rituais e solenidades, que estabeleceria um elo de ligação, ou uma relação 

permanente, entre a rua, a casa e o outro mundo (DAMATTA, 1997, p. 43).  

 

A festa seria, portanto, um “mecanismo social” por meio do qual haveria a 

possibilidade de se observar o espaço enquanto unidade, mas não sem uma 

dicotomia: de um lado, estariam os ritos públicos, legais, mas controlados pelo Estado 

ou pela Igreja e que acontecem na esfera pública e, de outro, ritos domésticos, como 

festas, aniversários e casamentos quando, segundo o autor, o espaço da casa 

tornaria-se público (DAMATTA, 1997, p. 44).  

 

Seriam as festas movimentos a partir de espaços específicos? Seriam 
discursos e apelos visando a obter uma coerência numa sociedade 
cuja pedra de toque é a heterogeneidade? [...] os rituais serviriam 
como mecanismo visando à unificação geral do sistema e sempre 
teriam um caráter inclusivo. Mais do que celebrações ou 
comemorações de um certo domínio, data, princípio estrutural, 
categoria social, eles seriam verdadeiros focos por onde todo sistema 
poderia ser visto como uma totalidade (DAMATTA, 1997, p. 45). 
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Para DaMatta, o espírito festivo do brasileiro decorre justamente da multiplicidade 

desconexa desses espaços, sendo a festa “um dos mecanismos mais importantes 

para relacionar esses domínios segregados e afastados uns dos outros [...] realizando 

uma experiência fundamental de vivência da totalidade” (DAMATTA, 1997, p. 76). Os 

aspectos relacionais da festividade, assim, são colocados como estruturantes da 

sociedade brasileira17.  

 

Sobretudo em relação ao contexto atual no Brasil de desmonte de políticas sociais, 

de perseguição a minorias e de avanço do autoritarismo, entende-se os postulados 

de DaMatta como possibilidades interpretativas de um caminho de diálogo (entre os 

espaços público e privado como “esferas de ação e significado social”) e não como 

leitura polarizante dos embates políticos e sociais que vivemos. Como diz o autor, 

 

será que podemos falar de uma só concepção de cidadania como uma 
forma hegemônica de participação política, ou temos de 
necessariamente discutir a hipótese de uma sociedade com múltiplas 
formas de cidadania, tantas quantas são as esferas de ação que 
existem em seu meio? (DAMATTA, 1997, p.56). 
 
a totalização pela festa, pela ideologia e pelo messianismo populista 
(valha a redundância) parece ser uma função muito clara de uma 
sociedade dividida em muitos domínios e éticas [...]. É possível que a 
acentuada vocação carnavalesca das sociedades tradicionais seja 
precisamente um elemento básico a permitir uma totalização - uma 
experiência de conjunto e não-conflitiva do sistema, quando todas as 
suas partes estão presentes, mas em equilíbrio, algo impossível 
quando se trata de fazê-lo por meio dos instrumentos apresentados no 
mundo cotidiano da economia e da política (DAMATTA, 1997, p. 76).   

 

É pelo ritual festivo que a sociedade se aproximaria de uma “experiência de conjunto 

e não-conflitiva do sistema”, encarando suas ambiguidades, algo que seria impossível, 

segundo o autor, por meio de uma mediação convencional do campo político e 

econômico (DAMATTA, 1997, p. 76). Identidade e lugar fundem-se, assim, na imagem 

dos sujeitos enquanto indivíduos e coletivos; integradas, as dimensões do espaço vão 

basear a construção de uma ideia de paisagem.  

 

 
17 Segundo DaMatta (2008, p. 108), a sociedade brasileira está tão assentada sobre suas bases 

relacionais que até a morte é entendida em um aspecto de continuidade, com a permanência da figura 
do morto desde as cerimônias de sepultamento até a elevação de sua alma a algo que é continuamente 
rememorado. 
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CAPÍTULO 3  

Pequenas cidades: a paisagem como cena 
 
 

3.1 Por uma definição de paisagem 

 

A paisagem é entendida não apenas como um conjunto morfológico de espaços 

construído pelas relações humanas, suas técnicas e necessidades em um 

determinado tempo, mas, sobretudo, é entendida como sendo essas próprias relações 

humanas. Presume-se assim que o espaço construído, por sua vez, carrega consigo 

os significados socioculturais dessas relações. 

 

Para Sandeville Jr. (2005), a palavra paisagem tem um sentido coloquial amplamente 

difundido que pode dificultar sua compreensão enquanto conceito. Sua percepção não 

deveria ser limitada, também, à mera representação plástica de uma cena. Segundo 

o autor, 

 

Como se nota, a palavra portuguesa paisagem deriva de país, que se 
refere não apenas ao espaço físico, mas a uma apropriação peculiar 
do espaço, à construção de um território e de um povo, para então se 
tornar, talvez, a imagem desse território. E temos, em imagem, uma 
outra palavra complexa (do latim imago, incorporada a partir do século 
XIII, com o mesmo sufixo agem encontrado em paisagem), a qual 
remete à ideia de forma, semelhança, aspecto, aparência. Há aqui a 
ideia tanto de imitação (correspondência, similitude) quanto de 
representação (criação, imaginação). Todas as palavras - país, 
paisagem, imagem - remetem a um forte conteúdo cultural, 
associando espaço e representação: lugar, território, cultura, 
imaginação. É desse universo de significação que emerge, 
secundariamente, o sentido de forma e aparência. Aparência de um 
conteúdo, a “alma do lugar” do pitoresco, da construção de um lugar 
social, mesmo quando a ideia de natureza se torna determinante, cuja 
estetização coloca, em primeiro plano, a forma das coisas, cujo arranjo 
passa a ser visto como paisagem (SANDEVILLE JR, 2005, p. 51). 
 
Portanto, para um conceito válido de paisagem, além dos aspectos 
visuais e perceptivos, precisamos incluir o sentido de lugar e de 
territorialidade, da vida (considerada como experiência e não apenas 
como sistema) no território. (SANDEVILLE JR, 2005, p. 56). 

 

Cauquelin, em A invenção da paisagem (2007), também aborda a construção da 

paisagem para além de um fato pictórico. De sinônimo de natureza, ela passa a ser 
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entendida em aspectos mais amplos, o que se acentua fortemente na 

contemporaneidade: 

 

A mescla dos territórios e a ausência de fronteiras entre os domínios 
são uma marca bem própria do contemporâneo; a paisagem não foge 
a essa regra. Sua esfera se ampliou e oferece um panorama bem mais 
vasto em apoio à tese construtivista; ela compreende noções como a 
de meio ambiente, com seu cortejo de práticas, ao passo que as novas 
tecnologias audiovisuais propõem versões perceptuais inéditas de 
paisagens “outras”. Longe de essa ampliação relegar a paisagem a 
um segundo plano, ou de recobrir sua imagem, essas extensões dão 
a ver com muita precisão o quanto a paisagem é fruto de um longo e 
paciente aprendizado, complexo, e o quanto ela depende de diversos 
setores de atividades (CAUQUELIN, 2007, p. 8).  

 

Segundo a autora, essas novas dimensões que a noção de paisagem toma se dão 

principalmente por dois meios de interpretação: tendo-a como “natural” ou como 

“artificial”. Como ambiente físico, material, transforma-se a partir da ação humana, 

sendo ocupado e agressivamente degradado. A devastação ambiental é, assim, a 

devastação da paisagem; e a preocupação ecológica, com suas ações de 

recuperação e conscientização, é construída a partir da formulação de uma “ideia de 

paisagem” (CAUQUELIN, 2007, p. 11).  

 

a proposição segundo a qual a noção de paisagem e sua realidade 
percebida são justamente uma invenção, um objeto cultural 
patenteado, cuja função própria é reassegurar permanentemente os 
quadros da percepção do tempo e do espaço, é, na atualidade, 
fortemente evocada e preside a todas as tentativas de “repensar” o 
planeta como eco-sócio-sistema” (CAUQUELIN, 2007, p. 12).  

 

Em tempos de intensa devastação ambiental, a paisagem idealizada a partir de uma 

visão do “natural” representaria uma espécie de refúgio que levaria os indivíduos de 

volta a sua origem. Por outro lado, a paisagem constantemente se mostra como 

“artificial”, como um cenário onde objetos são agenciados e ordenados de maneira a 

apresentar uma dada percepção do mundo (CAUQUELIN, 2007, p. 14). Esse arranjo 

perceptivo-espacial, segundo a autora, onde o espaço construído e o modo de 

vivenciá-lo são uma só coisa, seria mais facilmente entendido por sujeitos externos a 

ele, que vivem em outra realidade sócio-espacial:   

 

em nossa própria cultura, temos grande dificuldade em imaginar que 
nossa relação com o mundo (com a realidade, diga-se) possa 
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depender de um tecido tal que as propriedades atribuídas ao campo 
espacial por um artifício de expressão - qualquer que seja ele - 
condicionem a percepção do real (CAUQUELIN, 2007, p. 14).  

 

Por isso a autora defende a necessidade do treinamento do olhar e da aproximação 

às experiências dos sujeitos ao nosso redor, tomando cuidado para entender o que a 

construção da ideia de paisagem pode carregar consigo. Não somente a 

representação da paisagem mudou, mas também, enquanto conteúdo, a própria 

paisagem em si. Consequentemente, é importante “reconhecer que, se os conteúdos 

mudaram, a experiência do mundo passa sempre pelos mesmos caminhos” o que 

determina um novo “conjunto de valores ordenados em uma visão, ou seja: uma 

paisagem” (CAUQUELIN, 2007, p. 16). 

 

Nesse sentido, os processos tecnológicos, em seus diversos aspectos, não somente 

definiriam as maneiras pelas quais uma paisagem poderia ser construída, mas 

também a forma como elas seriam representadas e apropriadas. 

 

A percepção da paisagem seria, assim, por definição, produto de uma construção 

mental, artificialmente organizada. Cauquelin a coloca como um “projeto”, elaborado 

como fato visível a partir de seus “limites (a moldura), seus elementos necessários 

(formas de objetos coloridos) e sua sintaxe (simetrias e associações de elementos)” 

(CAUQUELIN, 2007, p. 26). A percepção individual de uma cena passa, portanto, pelo 

acúmulo das próprias percepções do coletivo: 

 

Inocentemente presos à armadilha, contemplávamos não uma 
exterioridade, como acreditávamos, mas nossas próprias construções 
intelectuais. Acreditando sair de nós mesmos mediante um êxtase 
providencial, estávamos muito simplesmente admirados com nossos 
próprios modos de ver. [...] é certo que existe um saber não sabido, 
aquilo que não sabemos saber daquilo que sabemos. Sobreveio, 
naquele momento, um estado de suspensão das certezas até então 
possuídas (CAUQUELIN, 2007, p. 27). 

 

Diante dessa constatação, a autora passa a questionar a imagem, dissecando-a 

enquanto construção cultural, histórica, afetiva e, portanto, subjetiva. Isto é necessário 

porque “a paisagem parece traduzir para nós uma relação estreita e privilegiada com 

o mundo, representa como que uma harmonia preestabelecida, inquestionável, 

impossível de criticar sem se cometer sacrilégio” (CAUQUELIN, 2007, p. 28).  
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Cauquelin desvela o conceito de paisagem a partir de sua constituição enquanto 

recorte, pintura, imagem emoldurada ou a vista de uma janela. “A moldura corta e 

recorta, vence sozinha o infinito do mundo natural, faz recuar o excedente, a 

diversidade. O limite que ela impõe é indispensável à constituição de uma paisagem 

como tal” (CAUQUELIN, 2007, p. 137). Por isso, a autora evoca a descoberta da 

perspectiva como construção de uma estrutura representativa, que ordena objetos e 

formas no espaço. Assim, paisagem é, ao orientar percepções, construída como 

elaboração pictórica, como cenário: 

 

Pois essa “forma simbólica” estabelecida pela perspectiva não se 
limita ao domínio da arte; ela envolve de tal modo o conjunto de nossas 
construções mentais que só conseguiríamos ver através de seu 
prisma. Por isso é que ela é chamada de “simbólica”: liga, num mesmo 
dispositivo, todas as atividades humanas, a fala, as sensibilidades, os 
atos (CAUQUELIN, 2007, p. 38). 

 

Quando os conceitos de natureza e paisagem se confundem, as distinções sobre elas 

se dissipam. Enquanto a natureza representaria o original, o cenário virgem, a 

paisagem compõe-se de “milhares e milhares de dobras, de milhares e milhares de 

memórias” (CAUQUELIN, 2007, p. 31). E toda dobra parte de uma ação. Segundo 

Risério (2012),  

 

Toda iniciativa habitacional humana - por mais precária e provisória 
que seja, limitando-se a introduzir modificações mínimas no meio 
ambiente, a apenas arranhar de leve o mundo natural - procura 
sempre marcar sua diferença frente ao entorno. Pouco importa que 
isto se faça com riscos no chão, incisões em árvores ou a abertura de 
uma clareira (RISÉRIO, 2012, p. 175). 

 

Para Lefebvre (2006), o espaço enquanto produto social implica, primeiro, em um 

“espaço-natureza” como terreno original para a ação humana e, segundo, em uma 

diversidade de espaços decorrente da diversidade de sociedades e modos de 

produção.  

 

O “espaço natureza”, que é o espaço físico, palco original que foi sendo modificado 

pela ação social, está na cena como “fundo do palco” e, “mais que cenário, ele persiste 

e cada detalhe, cada objeto da natureza se valoriza tornando-se símbolo”. É “fonte e 

recurso”, presente no imaginário como matriz autêntica a ser protegida, mas sua 
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realidade é outra: é “matéria prima sobre a qual operam as forças produtivas de 

sociedades diversas para produzir seu espaço”. De “mito poderoso, se transforma em 

ficção, em utopia negativa”. E cada sociedade, ocupando diferentes territórios, em 

diferentes tempos e através de diferentes dinâmicas produtivas, produz e modela seu 

seu próprio espaço (LEFEBVRE, 2006, p. 34). 

 

Definir a paisagem enquanto produto social é, assim, defini-la enquanto feito cultural 

particular de determinado grupo em determinado território. E diferentes 

temporalidades vão ordenar diferentes concepções morfológicas e de uso do espaço 

físico.  

 

Independentemente de seus tamanhos, as cidades são constituídas de paradoxos, 

são heterogêneas e complexas. Entretanto, a paisagem forma-se também a partir do 

imaginário sobre o que constitui uma cidade grande e sobre o que constitui uma cidade 

pequena. Do caos da metrópole à pacatez da vila, do cotidiano agitado à vida 

tranquila, das multidões de pessoas e carros ao bucolismo da proximidade do rural.    

 

Para Georg Simmel, em A Filosofia da Paisagem (1996), a ideia de paisagem surge 

da leitura particular, que varia de acordo com o sujeito espectador, de um conjunto 

organizado de fenômenos que se dão no espaço. Assim, a paisagem não seria uma 

mera compilação de elementos, mas se daria por meio da compreensão destes, da 

consciência de suas formas pré-existentes e sua articulação dentro da totalidade 

maior que é a Natureza. 

 

Simmel (1996) apresenta, assim, o conceito de Stimmung18 como o sentimento do 

sujeito perante a paisagem, suas percepções estéticas a partir de suas vivências 

afetivas. Stimmung é a atmosfera que une as partes de uma cena outrora 

decompostos pelo pensamento, possibilitando a leitura da paisagem.  

 

Cada paisagem possui sua própria Stimmung. Segundo Simmel, 

 

 
18 Stimmung (Stimmungen, no plural) é termo de origem alemã que surge no século XVIII e mais tarde vai ser 

trabalhado por diversos pensadores modernos no campo da estética e fenomenologia.  
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a Stimmung de uma paisagem de que se trata aqui, só é a Stimmung 
daquela paisagem e de nenhuma outra; não se confundirá nunca com 
a de uma outra, se bem que todas duas se deixem subsumir a um 
conceito geral, por exemplo o da melancolia. Emprestar-se-á talvez 
Stimmungen semelhantes à paisagem anteriormente acabada; mas a 
Stimmung que lhe é própria de imediato, e que se tornaria outra desde 
que se modificasse a menor linha, essa então é inata à paisagem, e 
indissoluvelmente ligada à emergência da sua unidade formal 
(SIMMEL, 1996, p. 23-24).  

 

O espaço visível tem sentido a partir da estruturação de uma totalidade que, por sua 

vez, é portadora de significados. A percepção do Stimmung da paisagem parte, assim, 

de imagens do espaço concreto. Norberg-Schulz (2008) coloca a paisagem como 

estrutura perceptiva através de uma análise fenomenológica que acontece em um 

dado lugar, com sua substância material, forma, textura e cor determinando uma 

atmosfera (cujo conceito aproximamos ao de Stimmung). Essa atmosfera é a essência 

do lugar, seu caráter peculiar, ao qual relaciona-se a vida cotidiana (NORBERG-

SCHULZ, 2008, p. 445). 

 

Para o autor, é através da fenomenologia que seria possível retornar ao lugar do 

cotidiano e entendê-lo em sua estrutura. Duas categorias são assim colocadas: a de 

espaço enquanto organização tridimensional de elementos e a de caráter enquanto 

atmosfera, ou Stimmung, como abordado. Segundo Norberg-Schulz (2008),  

 

“Caráter” é um conceito ao mesmo tempo mais geral e mais concreto 
do que “espaço”. Por um lado, indica uma atmosfera geral e 
abrangente e, por outro, a forma e a substância concreta dos 
elementos que definem o espaço. Toda presença real está 
intimamente ligada ao caráter. Uma fenomenologia do caráter deve 
compreender uma pesquisa sobre os caracteres observáveis bem 
como um exame de seus determinantes concretos [...]. O caráter é 
determinado pela constituição material e formal do lugar. Devemos 
então perguntar como é o solo em que pisamos, como é o céu sobre 
nossas cabeças, ou de modo mais geral, como são as fronteiras que 
definem o lugar. O modo de ser de uma fronteira depende de sua 
articulação formal, que está novamente relacionada com a maneira 
pela qual ela foi “construída”. Olhando uma construção desse ponto 
de vista, temos de examinar como ela repousa sobre o solo e como se 
ergue para o céu. Uma atenção especial deve ser dedicada às 
fronteiras laterais, ou paredes, que contribuem decisivamente para 
determinar o caráter do ambiente urbano [...]. O caráter de uma 
“família” de construções que constitui um lugar geralmente está 
“condensado” em motivos característicos, como certos tipos de 
janelas, portas e telhados. Esses motivos se tornam às vezes 
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“elementos convencionais” que servem para transpor o caráter de um 
lugar para outro (NORBERG-SCHULZ, 2008, p. 451). 

 

Citando Heidegger19, o autor relaciona o caráter do lugar à maneira como as coisas 

são materializadas, o que é determinado pela tecnologia de cada época. Por isso, é 

necessário que a fenomenologia entenda as implicações das técnicas e métodos 

construtivos na articulação formal do lugar. Por outro lado, a natureza enquanto sítio 

a ser ocupado também indica caminhos para o estabelecimento dessa ocupação 

humana, através da visualização de suas propriedades geográficas, como a 

topografia; da tradução simbólica dessas propriedades através das particularidades 

de determinado grupo e da reunião desses significados simbólicos através de uma 

representação que materialize seu universo. (NORBERG-SCHULZ, 2008).    

 

Se, por um lado, “o propósito existencial do construir (arquitetura) é fazer um sítio 

tornar-se um lugar, isto é, revelar os significados presentes de modo latente no 

ambiente dado”, por outro, sua estrutura está em constante transformação, mas sua 

identidade permanece estável por algum tempo (NORBERG-SCHULZ, 2008, p. 454). 

A partir do conceito de genius loci, ou espírito do lugar, 

 

Usamos a palavra “habitar” para nos referirmos às relações entre o 
homem e o lugar [...]. Quando o homem habita, está simultaneamente 
localizado no espaço e exposto a um determinado caráter ambiental. 
Denominarei de “orientação” e “identificação” as duas funções 
psicológicas implicadas nessa condição. Para conquistar uma base de 
apoio existencial, o homem deve ser capaz de orientar-se, de saber 
onde está. Mas ele também tem de identificar-se com o ambiente, isto 
é, tem de saber como está em determinado lugar (NORBERG-
SCHULZ, 2008, p. 455). 

  

Norberg-Schulz cita o conceito de “imagem ambiental” de Kevin Lynch20, para quem 

as pessoas, ao se orientarem na cidade através da percepção e relação com suas 

estruturas, poderiam ter uma “sensação de segurança emocional” por meio da 

qualidade e organização dos espaços construídos, de seus caminhos e suas partes. 

 
19 Martin Heidegger (1889-1976). Em Construir, habitar, pensar (título de conferência proferida pelo autor em 

1951 na Alemanha), Heidegger aborda as relações entre o construir e o habitar como fenômenos discutidos 
através da experiência humana cotidiana no espaço. 

20 Kevin Lynch, A imagem da cidade. 
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Essa morfologia geraria imagens mentais no sujeito que evidenciariam a qualidade 

ambiental do espaço (NORBERG-SCHULZ, 2008, p. 455).  

 

Não somente a fluidez de leitura do espaço e a dimensão estética da paisagem (bases 

para a orientação do sujeito no espaço, segundo Lynch) são importantes, mas 

também o fator identidade é essencial na construção da relação entre o sujeito e o 

lugar. Identificar-se com o ambiente, sentir-se “em casa”. “‘Identificação’ significa [...] 

ter uma relação ‘amistosa’ com determinado ambiente”, que por sua vez é “vivido 

como portador de um significado” (NORBERG-SCHULZ, 2008, p. 456-457). Segundo 

o autor: 

 

os objetos de identificação são propriedades concretas do ambiente e 
as pessoas geralmente desenvolvem relações com elas durante a 
infância [...]. A identidade de uma pessoa se define em função dos 
sistemas de pensamento desenvolvidos, porque são eles que 
determinam o “mundo” acessível. Esse fato é confirmado pelo uso 
corrente da linguagem [...]. Por isso, é importante não só que nossa 
ambiência possua uma estrutura espacial que facilite a orientação, 
mas também que esta seja constituída de objetos concretos de 
identificação. A identidade humana pressupõe a identidade do lugar 
(NORBERG-SCHULZ, 2008, p. 457). 

 

Assim, para Norberg-Schulz, identificação e orientação são fundamentais para o 

habitar humano. Habitar, por sua vez, é “concretizar o mundo em construções e 

coisas” e, através da arquitetura enquanto arte e poesia, pode-se “concretizar o genius 

loci” na aproximação do homem ao lugar (NORBERG-SCHULZ, 2008, p. 458-459). 

 

Para Pallasmaa (2008), a arquitetura, a partir do modernismo, perdeu algo de sua 

capacidade de sensibilização com suas formas impessoais e distanciadas de uma 

poética do cotidiano, demonstrando isso através de uma abordagem fenomenológica, 

assim como aquela de Norberg-Schulz (2008). É pela imaginação e pelo devaneio que 

a arquitetura se coloca como arte e poesia capazes de trazer significados e 

percepções mais próximas à existência do sujeito. Sua alta especialização e 

tecnologização, entretanto, inseriram novos valores que a extenuaram em seus 

significados históricos (PALLASMAA, 2008). 
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Desse modo, sua composição formal passou a ser preponderante no seu 

entendimento e julgamento, em detrimento de sua compreensão enquanto símbolo. 

Para o autor, “a análise da estrutura formal de uma obra arquitetônica não revela 

necessariamente a qualidade artística da construção ou como seu efeito se produz”; 

ao contrário, “seus significados não estão contidos nas formas, mas nas imagens 

transmitidas pelas formas e na força emocional que elas carregam” (PALLASMAA, 

2008, p. 484). 

 

A riqueza de uma obra de arte está na vitalidade das imagens que ela 
desperta e - paradoxalmente - as imagens que permitem maior 
número de interpretações são despertadas pelas formas mais simples, 
mais arquetípicas. [...] a arquitetura tem origens próprias e, se ela se 
afasta demais dessas origens, perde sua eficácia. Renovar uma arte 
significa redescobrir sua essência mais profunda. A linguagem da arte 
é a linguagem dos símbolos que podem ser identificados com nossa 
existência. Se lhe falta um contato com as memórias sensoriais que 
vivem em nosso subconsciente e ligam nossos vários sentidos, a arte 
fica inevitavelmente reduzida a mera decoração sem significado. A 
experiência da arte é uma interação entre nossas memórias 
corporificadas e nosso mundo [...]. Ela também é vital se quisermos 
descobrir por experiência própria o significado da arquitetura e 
perceber que o efeito da construção deve ter uma contrapartida no 
mundo da experiência do observador (PALLASMAA, 2008, p. 484-
485).  

 

Segundo Pallasmaa, olhar fenomenologicamente para a arquitetura significa 

contemplá-la a partir da consciência que a vivencia, entendendo-a em sua constituição 

interna, e não a dissecar a partir de sua composição formal e estilística (PALLASMAA, 

2008, p. 485). Ela é, assim, uma “experiência multissensorial”, combinando fatores 

“do biológico e do cultural, do coletivo e do individual, do consciente e do inconsciente, 

do analítico e do emocional, do mental e do físico” (PALLASMAA, 2008, p. 488). A 

partir dessa experiência se constrói o imaginário acerca dos lugares.   

 

Yázigi (1999) reconhece a importância do psiquismo no entendimento da paisagem e 

acrescenta que é necessário também contextualizá-la a partir do papel do que chama 

de fantasia (e também espetáculo, quando relacionado ao turismo21) na representação 

e concepção dos espaços. A fantasia, segundo o autor, dá sentido à paisagem:  

 

 
21 O autor trata, em particular, da questão do planejamento para o turismo (YÁZIGI, 1999). 
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Nem toda fantasia é exteriorizada lato sensu, mas quando ocorre 
impregna o meio: na arquitetura e seus adornos; em variada gama de 
símbolos; nos mais diversos arranjos da natureza; na animação e nas 
próprias relações dos homens entre si e com seus meios. O espaço 
reflete fantasias pessoais que realizam auto-representações e 
representações cósmicas. E também, ao contrário do que se tem 
vulgarizado, nem toda fantasia é feita para ser vendida ou é 
propriamente nociva (YÁZIGI, 1999, p. 256).  

 

Se a fantasia pode ser instrumentalizada pelo mercado para a construção de um 

cenário meramente turístico, pode também ser colocada como determinante na 

construção da paisagem enquanto cenário do cotidiano dos sujeitos da cidade. “Para 

Otávio de Souza a fantasia é o meio pelo qual o homem constrói determinados 

padrões de gozo e estabelece caminhos e estratégias para atingi-los” (YÁZIGI, 1999, 

p. 258). A fantasia, segundo o autor, pode partir de um indivíduo ou de um coletivo e 

tem poder real de denúncia, de criação e transformação, manifesta-se também como 

a identidade e, citando Ethel S. Person, defende que ela “nos libera do tédio da vida 

diária, das restrições de tempo e lugar, da armadilha do presente estupidificante” 

(YÁZIGI, 1999). 

 

Para o autor, toda cultura é encenada, não somente aquela apresentada ao turismo, 

mas também a do cotidiano. Por isso, não é a fantasia (enquanto espetáculo) em si 

que é condenável, mas sim a profanação de seu uso. Para além da cidade enquanto 

matéria de um imaginário, fantasiamos também, por exemplo, o corpo e suas 

indumentárias, os rituais cívicos e religiosos, as inter-relações pessoais e as diversas 

modalidades de manifestações artísticas (YÁZIGI, 1999). Nesse sentido, Yázigi 

relaciona fantasia ao conceito de tradições inventadas, de Hobsbawm (1997): “a 

sociedade moderna está, igualmente, ressuscitando ou inventando tradições sob 

forma de espetáculo” (YÁZIGI, 1999, p. 279).  

 

Segundo Yázigi (1999) a fantasia do lugar é alimentada pelas suas paisagens 

privilegiadas, e não aquelas das periferias pobres ou dos ricos bunkers isolados. 

Citando um suposto “culto ao feio” em curso no Brasil, o autor ignora em seu debate 

tensões políticas, sócio-econômicas e o embate de classes na produção dos espaços. 

Entretanto, sua preocupação com a constituição morfológica desses espaços a partir 

da fantasia, que é também uma colocação estética, é relevante e pode contribuir para 
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o desenvolvimento sustentável e digno de territórios negligenciados e para o 

planejamento da paisagem (YÁZIGI, 1999, p. 284).  

 

As observações do autor em relação à morfologia urbana e à “personalidade do lugar” 

(YÁZIGI, 1998) complementam esse diálogo. A adequada constituição do espaço 

físico construído contribuiria, portanto, para a preservação da identidade de um local, 

assim como a deterioração da paisagem corresponde à deterioração do cotidiano dos 

seus habitantes. O autor relaciona esses modelos na construção da paisagem à uma 

esfera pública e à uma ingerência governamental acerca de seu planejamento, 

citando, para tanto, casos de cidades do interior e do litoral de São Paulo e 

questionando seu desenvolvimento a partir de sua constituição histórica, de suas 

condicionantes geográficas (por exemplo, campo ou mar) e suas respectivas 

atmosferas. O imaginário, assim, também tem a ver com o genius loci em um sentido 

poético.    

 

 

3.2 Imaginário e representação nas artes e na literatura  

 

A imagem construída pela fantasia, mentalmente, é diferente da imagem que é 

representada materialmente. A paisagem real, capturada ou descrita em um instante 

que é único no espaço-tempo, enquanto cena que envolve sujeitos e suas relações 

subjetivas e complexas, poderia ser definida por meios pictóricos ou literários? Seu 

Stimmung, atmosfera, caráter, se deixa representar? E suas relações de poder?   

 

Para Lefebvre (2006), a representação do espaço não é o espaço em si, mas sim uma 

de suas dimensões:  

 

Decifrados, uma paisagem ou um monumento remetem a uma 
capacidade criadora e a um processo significante. Essa capacidade 
contém aproximadamente uma data: é um fato histórico [...]. A 
capacidade criadora, é sempre a de uma comunidade ou coletividade, 
de um grupo, de uma fração de classe atuante, de um “agente” ou 
“actante” [...]. A descrição é necessária, mas insuficiente. Seria 
completamente insuficiente, para conhecer o espaço, descrever 
paisagens rurais, depois paisagens industriais, depois uma 
espacialidade urbana. A passagem de uma a outro é essencial. A 
pesquisa da capacidade produtiva e do processo criativo remonta em 
muitos casos, até um poder (político) [...]. Se existe ainda produção do 
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espaço, é segundo a ordem do Poder; produz-se sem criar, reproduz-
se (LEFEBVRE, 2006, p. 97-98). 

 

Enquanto produto social, o espaço tem história, em um conjunto de relações (de 

poder) e formas. Para o autor, ele não é o “inventário dos objetos no espaço”, assim 

como não é as representações ou discursos sobre ele, pois o que o conforma de fato 

são os vínculos entre suas dimensões e a prática social (LEFEBVRE, 2006, p. 98). 

Segundo o autor, 

 

A nomenclatura (descrição, classificação) dos objetos propicia alguma 
coisa à história clássica, se o historiador se preocupa com os 
modestos objetos cotidianos, a alimentação, os utensílios de cozinha, 
os pratos e os comidas – ou ainda as vestimentas, - ou a construção 
de casas: materiais e materiais de fabricação etc. Esta vida cotidiana 
toma figura nos espaços de representação, ou lhe dá figura 
(LEFEBVRE, 2006, p. 98). 

 

As imagens do mundo visível, entretanto, com seus mistérios, formas e diversidade 

de linguagens, retroalimentam o imaginário do espectador. Materializadas em um 

suporte físico, expressam determinado olhar, e se abrem à diferentes leituras. Em 

relação à fotografia, segundo Benjamin (1987), 

 

A natureza que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar; é 
outra, especialmente porque substitui a um espaço trabalhado 
conscientemente pelo homem, um espaço que ele percorre 
inconscientemente [...]. Mas ao mesmo tempo a fotografia revela 
nesse material os aspectos fisionômicos, mundos de imagens 
habitando as coisas mais minúsculas, suficientemente ocultas e 
significativas para encontrarem um refúgio nos sonhos diurnos 
(BENJAMIN, 1987, p. 94) 

 

A partir do trabalho de Eugène Atget22, particularmente de suas fotografias de ruas 

vazias de Paris, sem figuras humanas, Benjamin discorre sobre a percepção do 

espaço através do conceito de aura:    

 

Em suma, o que é aura? É uma figura singular, composta de 
elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa 
distante, por mais próxima que ela esteja. Observar, em repouso, 
numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um 
galho, que projeta sua sombra sobre nós, até que o instante ou a hora 

 
22 Fotógrafo francês (1857-1927). 
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participem de sua manifestação, significa respirar a aura dessa 
montanha, desse galho. Mas fazer as coisas se aproximarem de nós, 
ou antes, das massas, é uma tendência tão apaixonada do homem 
contemporâneo quanto a superação do caráter único das coisas, em 
cada situação, através da sua reprodução (BENJAMIN, 1987, p. 101). 

 

Ao retratar lugares vazios, Atget os priva de sua atmosfera, libertando para “o olhar 

politicamente educado o espaço em que toda intimidade cede lugar à iluminação dos 

pormenores” (BENJAMIN, 1987, p. 102). Se a imagem enquanto recorte não 

consegue reproduzir todos os sentidos e percepções possíveis de uma paisagem, ela 

pode, entretanto, enfatizar a leitura das formas apresentadas pela relação de primazia 

que mantém com a visão. “Cada um de nós pode observar que uma imagem, uma 

escultura e principalmente um edifício são mais facilmente visíveis na fotografia que 

na realidade” (BENJAMIN, 1987, p. 104).      

 

A dimensão sensível do viver no espaço físico, seja ele urbano ou rural, e suas 

paisagens enquanto cenário de uma vida performada por indivíduos e coletivos, são 

temas de constantes representações nas artes, na literatura e em outros meios. Nas 

diversas dimensões que o espaço toma, o sujeito também é paisagem, e, enquanto 

presença que se faz física ou mental, observá-la é diferente de vivenciá-la.  

 

Ao mesmo tempo em que há algo na paisagem que só pode ser apreendido em uma 

relação direta do sujeito com o espaço, as imagens e representações artísticas abrem 

espaço para a construção do lugar em outros sentidos: sonho, desejo, medo, aflição, 

utopia… O imaginário funciona, assim, como uma ponte entre a obra e o sentimento 

do lugar. Nesse sentido, “a imagem nunca é uma realidade simples”, como coloca 

Rancière (2012): 

 

imagem designa duas coisas diferentes. Existe a relação simples que 
produz a semelhança de um original: não necessariamente sua cópia 
fiel, mas apenas o que é suficiente para tomar seu lugar. E há o jogo 
de operações que produz o que chamamos de arte: ou seja, uma 
alteração da semelhança. Essa alteração pode assumir mil formas [...]. 
É nesse sentido que a arte é feita de imagens, seja ela figurativa ou 
não, quer reconheçamos ou não a forma de personagens e 
espetáculos identificáveis. As imagens da arte são operações que 
produzem uma distância, uma dessemelhança. Palavras descrevem o 
que o olho poderia ver ou expressam o que jamais verá, esclarecem 
ou obscurecem propositalmente uma ideia. Formas visíveis propõem 
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uma significação a ser compreendida ou a subtraem (RANCIÈRE, 
2012, p. 15.) 

 

Segundo o autor, a pluralidade de relações formais e intenções indicam, em relação 

à arte, que a imagem é dessemelhante e que ela não é uma exclusividade do visível: 

 

Há um visível que não produz imagem, há imagens que estão todas 
em palavras. Mas o regime mais comum da imagem é aquele que põe 
em cena uma relação do dizível com o visível, uma relação que joga 
ao mesmo tempo com sua analogia e sua dessemelhança 
(RANCIÈRE, 2012, p. 16). 

 

A construção imagética apresenta-se, assim, como um jogo de percepções: as 

aparências ora enganam, ora revelam. Boehm (2015) coloca que o pensamento sobre 

a imagem parte daquilo que ela apresenta e como ela o faz: “a lógica das imagens [...] 

é uma lógica da mostração: as imagens nos dão a ver alguma coisa, nos colocam 

alguma coisa ‘sob os olhos’ e sua demonstração procede, portanto, de uma 

mostração” (BOEHM, 2015, p. 23). Mostrar como representar, através da fala, da 

escrita, da fotografia, da pintura, do desenho. 

 

Cauquelin (2007) descreve um cenário em seus pormenores que, de maneira onírica, 

foi a ela apresentado por sua mãe. Fala da incidência da luz e das sombras dela 

decorrentes, do modo como ela indicava a passagem do tempo durante o correr do 

dia, da inesperada presença de algum animal. Pormenoriza os detalhes das 

construções, seus jardins e a relação das janelas e portas na intermediação entre o 

interior, particular, e o exterior, de onde frui suas percepções. A partir dessa descrição 

ordenada de uma cena, ou de uma cena representada por uma pintura, a autora 

questiona-se (CAUQUELIN, 2007, p. 21) como se daria o significado de “paisagem” 

sem a construção de uma narrativa, ou a construção dessa imagem mental.  

 

Como se o gesto que faz surgir a “paisagem” estivesse ligado a um 
ritual, a um modo de existir graças aos objetos - uma porta que bate, 
a posição das mãos, minha mãe sentada naquela poltrona, aquele 
gesto, ou um outro. [...] Porque é verdade que aquilo que chamamos 
de paisagem se desenvolve em torno de um ponto, em ondas ou em 
vagas sucessivas, para voltar a se concentrar sobre esse único objeto, 
reflexo no qual vêm se dar, ao mesmo tempo, a luz, o odor ou a 
melancolia.  (CAUQUELIN, 2007, p. 22). 
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Esta construção afetiva contribui para que se descortine na mente da autora a ideia 

de paisagem, de tal forma simbólica, que suas próprias percepções a tomam por 

modelo: 

 

Essa dobra, essa imposição silenciosa a ser tomada como única e 
verídica paisagem no instante dessa aparição, teriam elas atuado para 
produzir a percepção de tais ou quais paisagens, sob tal luz, em tal 
momento? Bastaria remeter-se à imagem do jardim tão perfeito 
descrito por minha mãe? Seria ele justamente o paradigma de todas 
as construções que depois passei a chamar de “paisagens”? 
(CAUQUELIN, 2007, p. 23). 

 

Representam-se, assim, as dobras que constituem a paisagem. E a ideia de paisagem 

descrita pela mãe da autora poderia ser a mesma ideia apresentada por um pintor 

impressionista ou um escritor de literatura a partir de modelos do imaginário, como “a 

projeção de um gosto fabricado ou a marca de certa cultura, de uma norma. Tratava-

se do que era ‘preciso’ amar sob pena de retroceder” (CAUQUELIN, 2007, p. 24).  

 

O que se mostra evidencia uma visão acerca da paisagem. O genuis loci, para 

Norberg-Schulz (2008), é determinante neste processo:    

 

Artistas e escritores buscam inspiração no caráter local e tendem a 
“explicar” fenômenos da vida cotidiana e da arte por referência a 
paisagens e ao contexto urbano. Goethe, por exemplo, afirmou: “É 
claro que o olho é educado pelas coisas que vê desde a infância e, por 
isso, os pintores venezianos enxergam tudo com mais clareza e 
alegria do que outros povos”. Em 1960, Lawrence Durrell escreveu: “À 
medida que você vai conhecendo a Europa, saboreando lentamente 
seus vinhos, queijos e as qualidades peculiares dos diferentes países, 
começa a perceber que o determinante mais importante de qualquer 
cultura é, no fim de tudo, o espírito do lugar”. O turismo moderno 
comprova que as pessoas têm grande interesse pela experiência de 
diferentes lugares, embora, ao que parece, esse também seja um dos 
valores em declínio nos dias de hoje (NORBERG-SCHULZ, 2008, p. 
455). 

 

A leitura da paisagem não acontece com facilidade, ao contrário, segundo Cauquelin, 

ela é “uma longa travessia de signos. Idas e vindas entre imagem e fala, entre ideia e 

imagem. Mundos sucessivos, onde entramos com dificuldade” (CAUQUELIN, 2007, 

p. 98). Para Lefebvre (2006), a percepção desta paisagem representada depende 

ainda do sujeito que a observa: 
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um camponês não percebe “sua” paisagem como um citadino que lá 
passeia. Suponhamos um amador culto que observa um quadro. Seu 
olhar não é nem de um profissional, nem de um inculto. Ele vai de um 
objeto a outro entre os que o quadro contêm; ele começa por discernir 
relações entre esses objetos no quadro; de início, ele se deixa tomar 
pelo efeito ou efeitos desejados pelo pintor [...]. Mas este amador já 
sabe que o quadro está enquadrado, que as relações internas entre 
cores e formas são regidas pelo conjunto. Ele passa, assim, dos 
objetos no quadro, ao quadro como objeto, e do que ele percebeu no 
espaço pictural ao que ele discerniu desse espaço. [...] As descobertas 
de nosso distinto amador se situam ao nível do espaço (pictural). [...] 
Sua percepção “estética” se situa então em múltiplos níveis 
(LEFEBVRE, 2006, p. 96-97) 

 

Segundo Pallasmaa (2008), a arquitetura enquanto fenômeno experienciado também 

pode ser entendido a partir de suas representações em outros campos da arte: 

 

Na poesia, é comum encontrar imagens ligadas a construções, e elas 
compõem o material do livro de Gaston Bachelard, A poética do 
espaço. Bachelard também escreveu um estudo fenomenológico 
sobre a poética do devaneio (A poética do devaneio), que tem muitos 
pontos de contato com a arte de construir, embora não se trate de um 
tema arquitetônico. Nos romances, no cinema, na fotografia e na 
pintura, a linguagem secreta pela qual a paisagem, os edifícios e os 
objetos influenciam as pessoas também desempenha muitas vezes 
papel decisivo. Há exemplos nos clássicos da literatura russa, nos 
filmes de [Alfred] Hitchcock e de [Andrei] Tarkovski, nas fotografias de 
Walker Evans, ou na arquitetura mostrada nas pinturas, desde as 
miniaturas medievais até as paisagens metafísicas da solidão de 
Edward Hopper e nas salas de Balthus, cheias de ansiedade erótica. 
Um escritor, um diretor de cinema, um pintor, precisa providenciar um 
cenário, um lugar, ao acontecimento humano que apresenta e, por 
isso, tem de executar um trabalho de projeto arquitetônico sem um 
cliente, sem cálculos estruturais e sem um alvará de construção. A 
apresentação da arquitetura por outras artes é a “pura observação” da 
criança que experimenta as coisas, porque as regras da disciplina não 
regulamentam a experiência ou o modo de apresentá-la 
(PALLASMAA, 2008, 486).  

 

A arte constrói as cidades e suas identidades através dos tempos de forma direta 

(como atestam a herança das obras barrocas coloniais até expressões 

contemporâneas, como o grafite) e também as tem como assunto de suas 

representações. No Brasil, Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) – Fig. 1, José 

Pancetti (1902-1958) – Fig. 2, Cândido Portinari (1903-1962) – Fig. 3, Tarsila do 

Amaral (1886-1973) – Fig. 4, além de inúmeros representantes da chamada arte naif, 

de exploradores-viajantes do período colonial e de artistas contemporâneos têm em 

seu universo temático a pequena cidade como assunto.             
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Fig. 1: Paisagem imaginante, Alberto da Veiga Guignard e Fig. 2: São João del-Rei, José Pancetti, 1945 

 

 

Fig. 3: Roda infantil, Cândido Portinari, 1932 e Fig. 4: Juatuba e Carmo da Matta, Tarsila do Amaral, 1924 

 

Essas relações também podem ser consideradas para a paisagem representada por 

meio da literatura. Lefebvre cita os franceses Céline (1894-1961), Baudelaire (1821-

1867), Victor Hugo (1802-1885) e Lautréamont (1846-1870) e suas descrições de 

lugares parisienses e seu cotidiano; o inglês Quincey (1785-1859) e suas errâncias 

pelas ruas de Londres; além de Platão e seus ensaios sobre o espaço cósmico e da 

cidade. “A partir de quando a análise busca o espaço nos textos literários, ela o 

descobre em tudo e por todo lado: incluído, descrito, projetado, sonhado, especulado” 

(LEFEBVRE, 2006, p. 20). 

 

A concepção do espaço nas artes e na literatura na formação do Brasil moderno e 

seus contrastes é citada por Lima (2011). Por esses meios, os conflitos sociais entre 
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o país urbanizado da zona litorânea e aquele dos sertões, rural e afastado deste 

projeto de modernização, foram difundidos:  

 

No Brasil, a percepção mais aguda dos contrastes entre campo e 
cidade pode ser identificada no final do século XIX e esteve associada 
à disseminação de um modo de vida urbano e burguês, cujas origens 
Gilberto Freyre, em seu livro Sobrados e mucambos (1936), atribuiu à 
transferência da corte portuguesa em 1808. Em muitos outros ensaios 
sociais e políticos, e também na arte, abordou-se o tema. Essa 
produção intelectual e artística teve lugar em uma sociedade rural e 
que assim permaneceu até a década de 1960, quando o Brasil 
ingressou na faixa estatística das nações urbanas. Os dados 
censitários não nos permite explicar, entretanto, os significados 
atribuídos a campo e cidade no pensamento social brasileiro. A partir 
de diferentes perspectivas, importantes intérpretes apontaram no 
mundo rural os fundamentos da vida política no país, com efeitos 
duradouros no curso do processo de urbanização (LIMA, 2011, p. 71).     

 

A autora menciona, além de Gilberto Freyre, escritores como Euclides da Cunha 

(1866-1909), Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) e Antonio Candido (1918-2017) 

como referências na construção do pensamento social brasileiro. Candido é autor de 

Os parceiros do Rio Bonito, onde analisa o modo de vida caipira do estado de São 

Paulo e suas transformações associadas às mudanças socioculturais que chegaram 

na esteira dos processos de urbanização e industrialização no interior paulista. 

“Segundo Antonio Candido, esse padrão de sociabilidade sofre profunda alteração na 

transição da economia de subsistência para a capitalista, quando a vida social do 

caipira se fecharia no grupo familiar, implicando a perda dos laços organizados em 

torno do bairro” (LIMA, 2011, p. 77).  

 

Segundo Risério (2013), o imaginário do Brasil moderno ainda difundiu a fantasia de 

que a autenticidade nacional concentrava-se no campo, desde o surgimento da 

arquitetura neocolonial como “retomada fraudulenta do modelo da casa-grande 

patriarcal em contexto urbano”, passando pela difusão da música e da literatura 

regionalistas, até as obras do cinema novo, de cineastas como Glauber Rocha 

(RISÉRIO, 2013, p. 216). Para o autor, entretanto, o cenário contemporâneo é outro. 

Se na primeira metade do século XX essas manifestações artísticas tratavam de 

realidades que lhe eram atuais,  

 
no século XXI, o horizonte é outro [...]. Hoje, é difícil - viveria de 
produzir, principalmente, novelas e romances históricos. A realidade 
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de que se nutriu o regionalismo deu lugar a tratores e colheitadeiras. 
Às experiências científicas inovadoras da Embrapa. E o computador 
chegou ao curral. O campo foi e continua sendo tecnologizado. Está, 
cada vez mais, high tech. E exporta montanhas de grãos para o mundo 
inteiro [...]. Euclydes ficaria perplexo com o vale do São Francisco 
produzindo uvas, graças à tecnologia da irrigação. Com um sertão de 
antenas parabólicas e lan houses. Enfim, o campo já não é mais 
criação de Deus. E cidades vêm crescendo e nascendo em suas 
extensões. Cidades que, como as do litoral, também se fazem de 
fascínio e dor (RISÉRIO, 2013, p. 216-217) 

 

Se, por um lado, o rural e a pequena cidade inserem-se na dinâmica do mundo 

capitalista globalizado, por outro, resguardam, por meio de sua história e de seus 

aspectos culturais um imaginário construído também através da literatura. Guimarães 

Rosa (1908-1967) escreveu sobre paisagens interioranas em livros e cadernos de 

viagem; Monteiro Lobato (1882-1948), entre tantas obras, descreve o cotidiano 

decadente das pequenas cidades do Vale do Paraíba paulistano em Cidades Mortas; 

Cecília Meireles (1901-1963), no Romanceiro da Inconfidência, deixa entrever, ao 

relatar o movimento, a sociedade mineira do século XVIII. Ruth Guimarães (1920-

2014), escritora negra do interior rural paulistano, ecoou suas memórias de infância 

“caipiras” no romance Água funda, e Mailson Furtado (1991-) traduz em poesia o 

cotidiano que vive em uma pequena cidade do interior do Ceará.    

 

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) cresceu testemunhando as intensas 

transformações da paisagem de sua cidade natal, Itabira. Com suas poesias, parece 

buscar na paisagem do Rio de Janeiro a calmaria rural do interior de Minas, como 

pode-se interpretar através do poema Ruas23, de 1968:  

 

Por que ruas tão largas? 
Por que ruas tão retas? 
Meu passo torto 
foi regulado pelos becos tortos 
de onde venho. 
Não sei andar na vastidão simétrica  
implacável. 
Cidade grande é isso? 
Cidades são passagens sinuosas 
de esconde-esconde 
em que as casas aparecem-desaparecem 
quando bem entendem 

 
23 In: ANDRADE, Carlos Drummond de. Boitempo: Esquecer para lembrar. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.  
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e todo mundo acha normal. 
Aqui tudo é exposto 
evidente 
cintilante. Aqui 
obrigam-me a nascer de novo, desarmado.   

 

O conflito entre uma realidade interiorana e outra, de uma grande cidade, também foi 

descrito por Caetano Veloso (1942-) ao mudar-se de Santo Amaro para a capital 

bahiana. O autor hesita acerca das transformações da cidade24: 

 

E o operário de capacete era uma novidade que, em Santo Amaro 
(onde eu continuava passando as férias de verão), aparecera 
recentemente com a Petrobrás, para a alegria de muitos jovens que, 
em comparação com a vida que levariam não fosse por isso, sentiam-
se ricos com os salários que lhes permitiam renovar as fachadas das 
casas, o que destruiu, em pouco tempo, grande parte do tesouro 
arquitetônico do recôncavo. [...] embora eu me sentisse dividido 
quanto ao que pensar ou mesmo sentir diante da descaracterização 
de minha cidade [...], de um lado, eu sentia saudade da unidade visual 
a que me acostumara [...], de outro, eu próprio tinha o desejo das 
casas modernas taqueadas e até mesmo sonhava em morar num 
apartamento novo e retilíneo que me livrasse do peso daqueles 
casarões cobertos de limo em meio aos quais eu nascera e crescera 
(VELOSO, 1998, p. 115). 

 

As mudanças contemporâneas da paisagem são a temática de muitas narrativas 

recentes sobre as pequenas cidades. A diversidade de meios, linguagens e produtos 

mostra uma infinidade de cenários; fabulosos, degradantes, bonitos, problemáticos, 

oníricos, reais, afetuosos ou detestáveis, mas sempre interessantes, como os 

cenários daquelas Cidades Invisíveis, de Calvino25.     

 

 

3.3 Figurações morfológicas: o arquétipo de cidade pequena e o simulacro de 
cidade grande 
 

Agamben (2009) ao questionar o que é o contemporâneo, afirma que, para se 

enxergar seu próprio tempo, é necessário antes certo afastamento: 

 

 
24 VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

25 CALVINO, Italo. As Cidades Invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.   
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Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, 
nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, 
inatural; mas, exatamente por isso, exatamente através desse 
deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os 
outros, de perceber e apreender o seu tempo. [...] A 
contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio 
tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; 
mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere 
através de uma dissociação e um anacronismo (AGAMBEN, 2009, p. 
58-59).  

 

Define o autor, também, a contemporaneidade como aquilo que “mantém fixo o olhar 

no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro”. Perceber o escuro é 

não cegar-se pelas luzes de seu tempo, é mergulhar na sombra - inseparável da luz - 

e alcançar também o oculto. É entender a correspondência entre outros tempos, 

passado e futuro, na construção da própria noção de temporalidade (AGAMBEN, 

2009). 

 

a contemporaneidade se escreve no presente assinalando-o antes de 
tudo como arcaico, e somente quem percebe no mais moderno e 
recente os índices e as assinaturas do arcaico pode dele ser 
contemporâneo. Arcaico significa: próximo da arké, isto é, da origem. 
Mas a origem não está situada apenas num passado cronológico: ela 
é contemporânea ao devir histórico e não cessa de operar neste, como 
o embrião continua a agir nos tecidos do organismo maduro e a 
criança na vida psíquica do adulto. A distância - e, ao mesmo tempo, 
a proximidade - que define a contemporaneidade tem o seu 
fundamento nessa proximidade com a origem, que em nenhum ponto 
pulsa com mais força do que no presente (AGAMBEN, 2009, p. 69). 

 

Segundo Agamben, “a chave do moderno está escondida no imemorial e no pré-

histórico”; o entendimento do contemporâneo está numa arqueologia que tem no 

passado algo não a ser revivido, mas compreendido no contexto atual; 

permanecendo, assim, como sua origem. “A atenção dirigida a esse não-vivido é a 

vida do contemporâneo. E ser contemporâneo significa, nesse sentido, voltar a um 

presente em que jamais estivemos” (AGAMBEN, 2009, p. 70).    

 

o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do 
presente, nele apreende a resoluta luz; é também aquele que, 
dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de 
colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de modo 
inédito a história, de “citá-la” segundo uma necessidade que não 
provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência à 
qual ele não pode responder (AGAMBEN, 2009, p. 72). 
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Ser contemporâneo é, assim, investigar as camadas do tempo em que se vive, 

entendendo as camadas anteriores, o passado, como uma potência que o constitui. 

Esta potência resta em vestígios materiais na paisagem, no entendimento e difusão 

de sua história e também como fundamento do imaginário. Merleau-Ponty (1999), 

discorrendo sobre a experiência do sujeito no espaço, o coloca como fundamental na 

ativação destas conexões: 

 

Portanto, ou eu não reflito, vivo nas coisas e considero vagamente o 
espaço ora como o ambiente das coisas, ora como seu atributo 
comum, ou então eu reflito, retomo o espaço em sua fonte, penso 
atualmente as relações que estão sob essa palavra, e percebo então 
que elas só vivem por um sujeito que as trace e as suporte 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 328). 

 

São as camadas da matéria e da memória que constituem o espaço e o constróem 

em suas singularidades. E, de todas as experiências que o espaço poderia gerar, a 

mais vasta e importante seria “a sensação de estar em um lugar único” (PALLASMAA, 

2008, p. 488). O autor proxima-se, assim, de uma abordagem metafísica:  

 

A arquitetura existe numa realidade diferente da nossa vida cotidiana 
e das nossas atividades. A força emocional das ruínas, da casa 
abandonada ou de objetos rejeitados nasce do fato de nos fazerem 
imaginar e compartilhar o destino de seus donos. Levam nossa 
imaginação a distanciar-se do mundo das realidades cotidianas. A 
qualidade da arquitetura não reside na sensação de realidade que 
expressa, mas, ao contrário, em sua capacidade de despertar nossa 
imaginação (PALLASMAA, 2008, p. 488). 

 

A construção da paisagem enquanto percepção espacial acontece por um acúmulo 

de experiências, na fruição de sentidos. “A paisagem, sua ‘realidade’ social, uma 

construção que é passada por filtros simbólicos, antigas heranças” (CAUQUELIN, 

2007, p. 96). Na noção de paisagem, as imagens seriam concebidas de maneira 

ficcional, mágica, que filtrariam a paisagem real - construindo o imaginário acerca 

dela. A imagem é, assim, como um artifício para que “se assegure a perenidade, para 

que dure o prazer, a tensão da vida” (CAUQUELIN, 2007, p. 109). Na tradução de 

uma realidade em imagem, estabelece-se o que a autora chama de perspectiva 

legítima, que alimenta uma realidade sensível. O espaço físico complementa-se 

naquilo que, por meio do imaginário, é tido como o que deve ser percebido.  
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Esse processo baseia-se, segundo Cauquelin (2009), em um discurso retórico. Assim, 

a imagem pode ser ilusória, dada por expectativas pré-concebidas. No campo, 

esperamos desfrutar de uma paisagem bucólica, rural; na grande cidade, nos 

preparamos para o frenesi do urbano. Isso parte, segundo a autora, não de uma 

intenção sentimental, de uma construção psicológica ou cultural, mas sim da 

construção retórica acerca do que é a paisagem: termos são associados a imagens, 

enuncia-se a paisagem de determinada forma. E “da constatação deste enunciado na 

experiência com a paisagem decorre a satisfação” (CAUQUELIN, 2009): 

 

Se existe um sentimento de satisfação conferido pela paisagem, é que 
existe uma forma que espera uma satisfação, um preenchimento. Isto 
é, trata-se aqui da adequação de um modelo cultural ao conteúdo 
singular que é apresentado [...]. O preenchimento dessa forma por um 
conteúdo adequado conduz a uma satisfação da mesma ordem que a 
da validade de um contrato [...] o sentimento de que tudo é “justo” ou 
de que é “como deve ser” surge sobretudo como o resultado de um 
trabalho bem feito, o acabamento de uma operação mais ou menos 
laboriosa. A satisfação [...] deriva de um confronto entre o que está 
presente diante de nós e os critérios de validade de outros pontos de 
vista. A obra deve se legitimar (CAUQUELIN, 2009, p. 119-120). 

 

Segundo a autora, a paisagem é entendida enquanto projeto, discurso retórico, 

quando se identifica alguma desconexão entre a imagem e aquilo que a mente espera 

perceber. Produz-se uma confusão, que coloca em dúvida “a conveniência dos 

elementos entre si; isso é tão perturbador quanto um erro de gramática em uma frase 

que a torne incompreensível” (CAUQUELIN, 2007, p. 104).    

 

A paisagem surge, assim, do desapontamento; a expectativa nos faz buscar um 

modelo baseado em dicotomias como “o belo e o feio”, ou “o original e a cópia”. Mas, 

como fruto de relações humanas, ela frequentemente escapa à perfeição. Não é a 

partir da divisão de suas dicotomias, mas sim da relação entre elas, que se pode ter 

uma visão mais abrangente sobre a paisagem (CAUQUELIN, 2006). Assim como é 

necessário afastar-se do contemporâneo para compreendê-lo em suas dimensões 

(AGAMBEN, 2009), a compreensão da paisagem exige que suas partes sejam 

entendidas em conjunto.  

 



92 
 

 

Para Cauquelin (2009), a paisagem é constituída por elementos, e cada elemento nela 

tem seu papel enquanto signo, recompondo-os imageticamente, originando a 

paisagem, idealizando-a pelos sentidos. A autora nos dá como exemplo: “Objeto 

privilegiado das paisagens bucólicas, a oliveira, acompanhada de pastores, de flauta 

agreste e de pradarias fluidas e ondulantes, é indispensável ao pensamento de uma 

paisagem amena, prazenteira” (CAUQUELIN, 2007, p. 155). Esse universo, segundo 

a autora,   

 

pode ser montado em ligação interna consigo mesmo. Mais que um 
deslocamento arbitrário, mas em relação com esse mesmo 
deslocamento, é a ligação que a metáfora realiza. Para a paisagem, a 
metáfora permite e solicita a passagem a uma visão moral da natureza 
[...]. A metáfora transforma, atua sobre formas [...]. Sem elas, não 
veríamos nada além daquilo que vemos, limitados à visão próxima e 
quase justaposta, e não teríamos o sentimento do ilimitado típico da 
paisagem. E mais, não teríamos referência comum alguma para 
designar nosso ambiente, ampliar seus limites, passar de um objeto a 
outro (CAUQUELIN, 2007, p. 159-160). 

 

As relações metafóricas colocam-se como instrumento do imaginário na leitura da 

paisagem. Para Cauquelin (2009), seus elementos, nomes e identidades são 

integrados pelas figuras de linguagem que os caracterizam, ativando a percepção 

sensível do lugar. Segundo Pallasmaa (2008), a partir de um “vocabulário básico”, a 

arquitetura poderia gerar uma série de “sentimentos primordiais” no sujeito, dados 

pelo exemplo de algumas experiências:  

 

- a casa como um signo de cultura na paisagem, a casa como uma 
projeção do homem e um ponto de referência na paisagem; 

- acercar-se de um edifício, reconhecer uma habitação humana ou uma 
determinada instituição na forma de uma casa; 

- entrar na esfera de influência de um prédio, pisar em seu território, 
estar perto do edifício; 

- ter um teto em cima da cabeça, estar abrigado e à sombra; 
- entrar na casa, atravessar a porta, cruzar a fronteira entre exterior e 

interior; 
- chegar em casa ou entrar na casa para uma finalidade específica; 

expectativas e satisfação, sensação de alienação e de familiaridade; 
- estar em um aposento da casa, sensação de segurança, sensação de 

intimidade ou isolamento; 
- estar na esfera de influência dos pontos de convergência da 

construção, como a mesa, a cama ou a lareira; 
- deparar com a luz ou a escuridão que domina o espaço, o espaço de 

luz; 

- olhar pela janela, a ligação com a paisagem (PALLASMAA, 2008, p. 
487).  
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Estas experiências originam-se de um espaço material, cujo desenho e suas relações 

de densidade, cheios e vazios, usos e morfologia, continuidade e descontinuidade, 

dão a ver algo. Partindo-se de lugares-comuns do imaginário, identificam-se, assim, 

elementos que constituiriam uma “imagem primordial” da pequena cidade para 

analisá-la à luz dos conceitos de arquétipo e simulacro, onde a ideia de arquétipo 

relaciona-se com a reafimação, no espaço construído, do imaginário acerca da 

pequena cidade e a ideia de simulacro, por sua vez, como uma mimetização da 

espacialidade da cidade grande. 

 

Pallasmaa (2011) identifica o conceito de arquétipo como linguagem essencial da 

arquitetura. Para o autor, a arquitetura coloca em evidência a experiência humana de 

estar no mundo a partir dos atributos do espaço. “O encontro mais fundamental 

mediado pela arquitetura é o confronto do ser com o mundo. Todas as outras formas 

de arte ativam momentaneamente essas dialéticas existenciais fundamentais, mas a 

arquitetura as estrutura como nossa condição de vida permanente” (PALLASMAA, 

2011, p. 58-59). E, segundo Sudjic (2010), 

 

Uma vez criado, um arquétipo fica em nossa memória, uma 
recordação pronta para ser usada novamente, às vezes de formas 
muito diretas. Foi isso o que o grupo de arquitetos e designers que 
definiu o conceito de pós-modernismo nos anos 1980 começou a 
explorar. O grupo achava que a modernidade não podia simplesmente 
abolir a história e a memória, como os pioneiros haviam afirmado que 
deveria. Foi uma abordagem que passou da arquitetura ao design de 
objetos. A ideia de arquétipos arquitetônicos estava bem estabelecida. 
Por convenção, um museu deveria ter visual de museu, uma igreja 
deveria ser reconhecida como igreja. Certos estilos arquitetônicos 
eram associados a certas funções, ou características [...]. Estruturas 
como essas moldam as paisagens urbanas pelas quais nos definimos, 
e se não conseguimos reconhecê-las, estamos perdidos. Os 
arquétipos podem ser usados para moldar as partes constitutivas de 
um edifício. Portas, porte-cochère, galerias e assim por diante criam 
significado, tanto prático quanto simbólico. Trata-se dos sinais que nos 
mostram como abordar um prédio e circular por ele. Definem as áreas 
públicas e privadas de um prédio, seu desenho significa as estruturas 
que são importantes para uma sociedade. Cada parte tem seu 
significado próprio, e as partes podem ser reunidas de diferentes 
modos para criar níveis mais complexos de significado (SUDJIC, 2010, 
p. 80). 
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Considerado na escala do urbano, o arquétipo da pequena cidade não é sua imagem 

congelada no tempo, mas é uma configuração morfológica de espaços, sejam eles 

históricos ou contemporâneos, que permitem às pessoas vivenciarem um modo de 

vida que gera uma experiência estritamente ligada às possibilidades dadas pela 

escala e pela estruturação do local, reiterando-o enquanto lugar calmo, bucólico, 

perpassado pela ruralidade. 

 

Por outro lado, ao se inserir no contexto do consumo, das novas tecnologias e 

sobretudo da especulação e capitalização massificada dos espaços, a pequena 

cidade passa a mimetizar um cotidiano e uma sociabilidade que já há mais tempo e 

de forma obviamente mais clara acontece nos grandes centros urbanos. Sua 

morfologia transforma-se, sendo definida sobretudo pelo mercado, situação agravada 

nos municípios que não contam com políticas públicas e legislação urbana eficazes. 

Além disso, os próprios hábitos cultivados passam a se espelhar em um modelo 

insustentável: tudo o que antes se plantava, costurava, construía, fazia, desde 

alimentos, roupas, utensílios e manutenção doméstica, hoje se compra. 

 

Jean Baudrillard (1991) coloca o simulacro como uma tentativa de reprodução de uma 

matriz original, mas que nunca poderá replicar também sua essência, tornando-se um 

objeto hiper-real que liquida todos os seus referenciais. Para Risério (2013), a 

“exacerbação extrema e patológica” de um modelo de desenvolvimento urbano 

transforma o espaço: 

 

É claro que existe um vínculo entre a forma como um espaço é 
territorializado - vale dizer, o modo como um determinado segmento 
da superfície terrestre é apropriado, produzido e estruturado - e o 
desenho organizacional da sociedade, com sua estratificação 
classista, seu conjunto de crenças e valores, sua realidade técnica. O 
arranjo espacial sempre tem a ver com o arranjo social - e suas 
dinâmicas se relacionam, provocando-se e respondendo-se entre si 
(RISÉRIO, 2013, p. 210). 

 

Segundo o autor, o urbanismo contemporâneo estaria passando por um momento de 

“penúria formuladora”, de “falta de imaginação tecnoestética”, evidenciado pela 

inexistência de uma visão abrangente em relação às configurações do espaço, 

“formalmente tão desordenadas e socialmente tão segregadoras” (RISÉRIO, 2013, p. 

315). 
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O simulacro de cidade grande seria uma metáfora para a negação do imaginário 

comum acerca da pequena cidade, passando a ser colocado, assim, como modelo de 

desenvolvimento para o progresso e a prosperidade, enquanto o arquétipo de cidade 

pequena passa a relacionar-se a um passado de escassez e de precariedade. Com o 

simulacro de cidade grande, portanto, um novo imaginário começa a ser construído, 

o “progresso” chega e com ele novas imagens, novas formas de estar no mundo e se 

mostrar ao mundo. Assim, arquétipo e simulacro nesta pesquisa só podem ser 

entendidos em paralelo ao conceito de imaginário, e sua análise não se sustenta sem 

atenção à questão da escala. 
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CAPÍTULO 4 

Estudo de caso: São Tiago, uma pequena grande cidade 

 

 

Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia.  

Leon Tolstoi 

 

 

4.1 Breve histórico, aspectos sociais e econômicos 

 

São Tiago é um dos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Assim como 75% dos 

municípios desse estado (e como 68,3% dos municípios brasileiros, segundo dados 

do IBGE de 2017), é uma cidade pequena, com menos de 20 mil habitantes. Desse 

conjunto, e apesar do seu crescimento populacional comedido, ela se destaca pelo 

seu crescimento urbano vertiginoso nos últimos anos, tanto ao verticalizar-se, quanto 

ao expandir-se perifericamente, de maneira pouco ou nada controlada. 

 

Situa-se a cerca de 190 quilômetros de Belo Horizonte, na mesorregião do Campo 

das Vertentes e na microrregião de São João del-Rei. Historicamente, a origem de 

suas cidades está ligada aos movimentos de procura e exploração do ouro no início 

do século XVIII, com a abertura de caminhos para a passagem de pessoas e 

escoamento de mercadorias. Na antiga Comarca do Rio das Mortes, estrategicamente 

localizada entre Ouro Preto e o Rio de Janeiro, capital da colônia a partir de 1763, São 

João del-Rei e São José del-Rei (atual Tiradentes) eram as principais vilas, das quais 

a maioria dos outros núcleos populacionais foram se emancipando ao longo do tempo 

(VIEIRA, 2016, p. 23).   

 

Segundo a tradição oral, a origem da cidade de São Tiago remonta ao ano de 1708, 

quando bandeirantes espanhóis teriam chegado à região da Fazenda das Gamelas, 

na região da Vargem Alegre, a procura de ouro e pedras preciosas e ali teriam 

estabelecido o início do núcleo populacional originário da cidade.  
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Nolasco (2019) atenta para a imprecisão acerca da origem da cidade devido a 

discrepâncias entre os relatos orais e escritos; estes últimos vêm sendo desenvolvidos 

agora com base em documentos históricos, como as cartas de sesmarias e o relato 

de viajantes que passaram pela região26.  

 

Outra possibilidade de investigação da origem da cidade é dada a partir da abertura 

da Picada de Goiás, em 1736, estrada real27 que ligou São João del-Rei ao oeste da 

Capitania de Minas Gerais e à Cidade de Goiás e representou a viabilização de 

inúmeros povoamentos em seu curso. São Tiago, distante cerca de 45 quilômetros de 

São João del-Rei, localiza-se neste caminho, por onde passaram alguns viajantes 

como Saint-Hilaire (1816-1822) que escreveram relatos sobre suas jornadas. 

Segundo Rezende (2017), 

 

No trajeto para Goiás, uma incipiente rede urbana foi se formando, 
apesar das dificuldades que a estrada apresentava. [...] o objetivo dos 
caminhos que adentravam por Minas Gerais era procura de ouro, 
porém algumas localidades surgiram aquém deste ideal, buscando 
servir de apoio para os viajantes, desbravadores e aventureiros que 
seguiam para o oeste mineiro. Partindo de São João del-Rei, na 
direção de São Tiago, Morro do Ferro, Oliveira, Formiga, Bambuí, 
Araxá e finalmente Paracatu, onde os caminhos se uniam e seguiam 
para Goiás (REZENDE, 2017, p. 11).   

 

Nesta mesma época, segundo Nolasco (2019), foram concedidas algumas sesmarias 

localizadas entre os rios do Peixe e Jacaré, marcos geográficos que delimitam o atual 

município de São Tiago.  

 

À parte dessa indefinição, é certo que no ano de 1761 a Arquidiocese de Mariana 

concedeu permissão para a construção de uma capela dedicada a São Tiago Maior 

na região da Fazenda das Gamelas, ao redor da qual os primeiros habitantes 

construíram suas casas, originando o arraial. De acordo com Nolasco (2019),  

 

 
26 Importante trabalho é desenvolvido pelo periódico Sabores e Saberes, sobretudo na figura do 

pesquisador e seu idealizador João Pinto de Oliveira. O boletim viabilizado pelo Sicoob Credivertentes 
tem caráter histórico e cultural e atua na pesquisa e difusão memorialística de São Tiago.  
27 As estradas reais foram os caminhos oficiais estabelecidos pela Coroa Portuguesa para o 

escoamento da produção aurífera com o objetivo de controlar os extravios que aconteciam a partir de 
vias clandestinas. 
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As capelas eram responsáveis pelas normas de comportamento, 
tendo em vista que representavam o núcleo e o eixo central da vida 
dos moradores dos primitivos arraiais. “Em torno das capelas, as 
pessoas se encontravam, buscavam tecer laços de sociabilidade, se 
congregavam em irmandades e expressavam a sua identidade”. A 
capela revelava a estabilidade do povoamento e do seu 
desenvolvimento. Nas minas setecentistas a instituição das sedes 
paroquiais se relacionava à “formação e desenvolvimento dos núcleos 
de povoamento”. Diversos arraiais da região da Comarca do Rio das 
Mortes tiveram na sua origem a capela como centro irradiador de 
sociabilidade (NOLASCO, 2019, p. 17).  

 

A vida religiosa e a organização política, assim, confundiam-se. Através da filiação da 

capela, que ainda no século XVIII recebe por doação as terras onde situava-se e que 

hoje formam a maior parte do tecido urbano da cidade, São Tiago foi arraial 

pertencente a São João del-Rei até 1872, depois de Bom Sucesso, cidade da qual 

emancipou-se em 1948. São João del-Rei continua sendo o principal polo regional na 

zona de influência de São Tiago e, por isso, a população são-tiaguense ainda recorre 

à ela na busca de inúmeros serviços, como a educação superior, especialidades 

médicas e comércio. 

 

Com o declínio da atividade aurífera na região, a agropecuária tornou-se a  principal 

atividade econômica. São Tiago destacava-se na produção de polvilho e, mais tarde, 

no cultivo de café, milho e mandioca, além da criação de bovinos para corte e leite. 

Além disso, possui importantes reservas de minério de ferro, manganês, bauxita e 

tantalita na porção extremo sul de seu território28 (VIEIRA, 2016). Atualmente, pode-

se dizer que a economia da cidade transformou-se completamente nas últimas 

décadas com a implantação de indústrias alimentícias voltadas à produção de 

biscoitos, o que  

 

emerge como a marca maior da cidade, logo assumindo um 
importante papel no cotidiano do município. Os anos 1990 consolidam 

 
28 De acordo com Vieira, “segundo informações da Prefeitura Municipal, existem atualmente três 

empresas cadastradas para operar essas reservas, mas nenhuma delas gera tributos diretos ao 
município (não há estimativa acerca da geração de empregos em São Tiago); suas sedes 
administrativas encontram-se em cidades vizinhas, como Nazareno – município menor que São Tiago 
e que possui o segundo maior PIB da região, que é 126% maior do que o PIB são-tiaguense - e São 
João del-Rei, onde boa parte do material extraído é beneficiado. Essa área mineradora fica às 
margens do Rio das Mortes, o mais importante da região, que divide os territórios de São Tiago e 
Nazareno. Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) de 2014, ao 
menos duas das barragens da região foram classificadas como inseguras e suas estruturas podem 
estar em risco” (VIEIRA, 2016, p. 35). 
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essa vocação com o trabalho da Associação Santiaguense dos 
Produtores de Biscoito (ASSABISCOITO) e a realização da primeira 
Festa do Café-com-Biscoito, em 1999, fruto do empenho de 
instituições locais. Fábricas de pequeno porte foram se estabelecendo 
no tecido urbano, transformando-o e empregando direta ou 
indiretamente boa parte da população. O título de “Terra do Café-com-
Biscoito” é a identidade difundida a partir de então. Em 2013 os 
biscoitos da cidade passaram a contar com o registro de “indicação de 
procedência geográfica”, reconhecimento que os qualifica através da 
garantia de sua origem conferida pelo INPI – Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial. [...] Segundo os últimos dados da 
ASSABISCOITO, atualmente existem na cidade cerca de 60 indústrias 
de biscoito, entre associadas e não associadas; 70% da população da 
cidade estaria envolvida nesse setor direta ou indiretamente (VIEIRA, 
2016, p. 37-38). 

 

Isto vem se refletindo nos indicadores sociais do município. Segundo dados do IBGE 

de 2010, o setor industrial é o que mais gera empregos na cidade, seguido pelo de 

serviços, depois comércio e, por último, pela agropecuária. Apesar disso, o valor 

adicionado bruto advindo da indústria é o que menos contribui na totalidade do PIB 

municipal (VIEIRA, 2016, p. 35). 

 

Ainda segundo o IBGE29, a população da cidade no último censo (2010) era de 10.561 

pessoas e a população estimada para o ano de 2019, de 10.941 pessoas, 80% delas 

vivendo em zona urbana. O PIB per capita em 2016 foi estimado em R$14.683,27. Em 

uma área de 572 km2, localiza-se a sede do município e seus territórios rurais, com o 

distrito de Mercês de Água Limpa e diversas pequenas comunidades. 

 

 

4.2 A constituição espacial da cidade em três tempos 

 

Durante seus três séculos de história o município de São Tiago se transformou 

completamente. Como demonstrado em De volta pra casa: Memória e Projeto em São 

Tiago, Minas (VIEIRA, 2016), pode-se identificar três períodos históricos principais 

que materializaram de diferentes formas e com suas próprias particularidades o 

espaço urbano da cidade: primeiro, o período da herança colonial, abrangendo os 

séculos XVIII e XIX; depois, o período que marcou as primeiras modernizações pelas 

quais a cidade passou, como alinhamentos de ruas, provisão de serviços públicos e 

 
29 Dados disponíveis em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-tiago/panorama 
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mesmo uma legislação urbana que chegou a estabelecer parâmetros urbanísticos 

para a construção de novas edificações na cidade, em meados do século XX; por fim, 

o último e atual período, de crescimento acelerado e pouco ou nada ordenado, com 

sua legislação inexistente, permissiva ou genérica, impulsionado pela nova dinâmica 

econômica na qual a cidade entrou nas últimas décadas. 

 

Cada uma dessas camadas históricas espaciais se sobrepuseram e continuam se 

sobrepondo umas às outras, em um processo que tende à extinção das primeiras, 

como um palimpsesto. Atualmente, iniciativas que visem a preservação do patrimônio 

histórico não são pauta consistente nem de instituições, nem da sociedade. Da cidade 

colonial praticamente nada resta, e no mesmo caminho está a maioria das edificações 

privadas do século XX. A transformação da cidade se dá em todo o seu território, mas 

é especificamente na sua grande praça central, tanto por ser seu marco irradiador de 

ocupação quanto por ser seu espaço mais disputado, que esse processo é mais 

representativo. Ela é o principal ponto cívico, lugar de disputa, enfim, é amostra 

significativa dessas transformações. 

 

A primitiva cidade colonial surgiu no contexto dos movimentos em busca de jazidas 

de outro no início do século XVIII e consolidou-se com a presença marcante da Igreja 

Católica. Na porção mais elevada da extensa gleba que forma a praça principal da 

povoação foi edificada a primeira capela dedicada a São Tiago Maior, demolida, 

segundo relatos orais, no início do século XX para dar lugar à atual Igreja Matriz, 

edificação simples porém sólida. Na porção mais baixa do largo, situava-se outro 

templo, dedicado à Nossa Senhora do Rosário, com paredes de taipa, singela e 

rudimentar, construída por volta de 1820 e demolida em 195530.  

 

Assim, é natural que as primeiras praças, onde aconteciam os 
principais eventos cívicos, festivos e religiosos, tenham sua existência 
intimamente ligada a um templo religioso, também conferindo a ele a 
monumentalidade que representava seu poder na comunidade. Em 
São Tiago, como epicentro da vida civil, a organização espacial da 
praça tem caráter coletivo simbólico ao abrigar também outros 

 
30 Não existe documentação relacionando a existência dessa igreja com a comunidade negra na cidade, 

mas é notório que, à época do Brasil colonial, essa era a principal santa de devoção dos negros. 
Proibidos de frequentarem as igrejas dos homens brancos, eles muitas vezes se organizavam em 
irmandades que acolhiam suas manifestações religiosas. O documentário Memória da escravidão em 
São Tiago, Minas Gerais (2018), de Elizabeth Santos e Saulo Vieira, aborda a questão da memória 
negra na cidade.  
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edifícios públicos como a sede da prefeitura e a primeiro grupo escolar 
(VIEIRA, 2016, p. 53).   

 

O casario colonial ao redor da praça era em sua maioria térrea, sem afastamentos 

frontais mas com grandes quintais nos fundos; com telhados em estrutura de madeira 

e telhas de barro; janelas em abertura tipo guilhotina e portas de madeira em 

dimensões ritmadas. Apesar da precariedade da infraestrutura urbana, essas 

proporções conferiam harmonia a todo o conjunto. 

 

 

Fig. 5: Praça central de São Tiago e Fig. 6: Atual Rua Cel. Benjamin Guimarães. Início do século XX, 
autor desconhecido. 

 

 

Fig. 7: Antiga Praça do Cruzeiro (hoje extinta) e Fig. 8: Atual Rua Viegas, aos fundos. Início do século 
XX, autor desconhecido. 

 

 

A incipiente atividade comercial da cidade também se deu neste meio, onde 

primeiramente instalaram-se um armazém de secos e molhados e uma farmácia 

(VIEIRA, 2016, p. 56). Além das atividades de transporte de cargas e animais, as 

ocupações mais comuns eram a de agricultor para os homens e de costureira para as 
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mulheres. Segundo o censo da Vila de São José Del Rey31, no ano de 1831, São 

Tiago possuía 1.154 habitantes, entre pessoas livres e escravizadas O português 

Raimundo José da Cunha Matos, que anos antes, em 1823, havia passado por São 

Tiago, descreve a localidade: 

 

Este arraial foi mui extenso e teve bons edifícios, a maior parte dos 
quais se acha em ruínas e outros desertos, sorte de todas as 
povoações procedidas da mineração. É tão grande a escassez neste 
arraial, que dificultosamente encontrei duas galinhas e alguns ovos 
para jantar (Boletim Sabores e Saberes, agosto de 2014).  

 

Apesar de nunca ter edificado exemplares de maior exuberância arquitetônica como 

os presentes em cidades históricas vizinhas, o conjunto que existiu era significativo 

da história local e seus modos de habitar; e muitas questões continuam em aberto, 

como as motivações que levaram à demolição da antiga igreja do Rosário. Grande 

parte desse conjunto resistiu até meados do século XX e os raríssimos remanescentes 

encontram-se em risco de extinção. A transição que ocorreu entre a primeira e a 

segunda camada histórica sugere, portanto, que a preservação do patrimônio 

construído já há muito não encontrou espaço de discussão relevante na cidade. 

 

O primeiro impulso transformador entre a cidade colonial e a cidade do século XX deu-

se pela imposição de uma imagem de cidade modernizada, com grande participação 

do poder público na gestão do espaço e mudanças estruturais importantes, como a 

pavimentação de vias urbanas, serviços de iluminação pública e saneamento, além 

da construção de equipamentos públicos de saúde, educação e lazer. Paralelamente, 

novas formas de trabalho, a dinamização do comércio e a renovação nos ambientes 

de moradia reorganizavam a vida na cidade. A influência da Igreja Católica continuou 

a contribuir de maneira decisiva na construção da imagem da cidade, edificando não 

somente seus templos, mas também outros prédios de uso comunitário32, e até o final 

do século XX os principais eventos sociais da cidade ainda estavam intimamente 

ligados à sua vida religiosa (VIEIRA, 2016, p. 67). 

 
31 Dados disponíveis em http://www.projetocompartilhar.org/Censos/1831SaoTiagoMG.pdf  
32 Cita-se como mais relevantes a Vila Ozanan (anos 1950), única experiência em habitação social do 

município; o Albergue São Francisco de Assis (anos 1970), o Orfanato Santo Antônio (anos 1990, mas 
que nunca chegou a ser usado como tal, e hoje é a sede do centro artístico do município).  
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Fig. 9: Praça central de São Tiago, com antigo coreto e Igreja do Rosário, assim como a grande maioria 
das edificações lindeiras, originais de sua primeira ocupação. Início do século XX, autor desconhecido. 

Fig. 10: Praça central de São Tiago já bastante modificada pelas intervenções modernizadoras da 
primeira metade do século XX. 1971, autor desconhecido. 
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Significativa para este período é a chegada de Octávio Leal Pacheco33 na região, onde 

passa a explorar serviços de hidroeletricidade. Depois, se tornaria vereador 

representante de São Tiago junto à Câmara de Bom Sucesso e, mais tarde, com o 

município emancipado deste, por duas vezes seu prefeito. Sua primeira visita à cidade 

foi como recenseador, contabilizando em 1920 5.036 habitantes. Como aponta Assis 

(2009), Pacheco registra suas primeiras impressões do lugar: 

 

São Tiago que nos idos de 1920 então ostentava em beleza e confôrto, 
apenas, a sua privilegiada configuração topográfica. A sede Distrital, 
desprovida de iluminação, era de aspecto desolador [...]. Suas ruas e 
praças sem passeios, eram tortuosas e inúmeros becos, davam a 
impressão de terra abandonada. Seu contacto exterior, era feito pelos 
primitivos meios de transporte e por estradas ínvias e sem 
conservação. Não havia água potável suficiente para o abastecimento 
dos lares existentes, servindo-se a população de chafarizes esparsos 
pelo arraial. Não havia grupo escolar e a Igreja do Rosário [...] 
apresentava desolador aspecto externo. Ao redor da Matriz, tétrico 
cemitério circundado por muro de pedras, empanava a imponência 
daquele templo que, por sua vez, desprovido de passeios em derredor, 
dava-nos a impressão de um corpo sem pés (PACHECO apud ASSIS, 
2009, p. 117-118). 

 

Segundo Assis (2009), a figura de Pacheco era a do estrangeiro que, com seu 

trabalho, renovaria a feição do velho e atrasado arraial. Esta modernização, 

entretanto, se dava somente em sua imagem, pois como político conservador, não 

buscou mudanças estruturais na sociedade. 

 

Idealizou o que chamou de Paradas do Trabalho, mutirões que reuniram 

trabalhadores da cidade para colocar em prática suas obras. Segundo o Boletim 

Sabores e Saberes, 

  

Octavio Leal Pacheco abriu e prolongou ruas, suprimiu becos, colocou 
meios-fios e construiu sarjetas ao longo de vários logradouros públicos 
da antiga sede distrital; extinguiu, por completo, antigo cemitério 
existente em derredor da Igreja Matriz, exumando os cadáveres e 
transladando seus restos mortais para o novo cemitério local; demoliu 
o muro de pedra que até então circundava o antigo Campo Santo e 

 
33 Sobre Pacheco, ver Um lampião dentro da mala: o arquivo pessoal de Octávio Leal Pacheco - 

memória e autobiografia, dissertação defendida por Aílton Alexandre de Assis no Programa de 
Mestrado em Letras da Universidade Federal de São João del-Rei. Fluminense nascido em 1891, 
participou de concessões de linhas de bonde em cidades do interior paulista e, na cidade do Rio de 
Janeiro, viveu de perto as transformações executadas pelo prefeito Pereira Passos, como abertura e 
alargamento de vias, ampliação do saneamento e expulsão da população pobre para zonas periféricas. 
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com o material resultante, construiu o passeio que ainda existe em 
volta do majestoso Templo Católico desta Cidade. Reformou a rodovia 
entre São Tiago e São João del-Rei e construiu grande trecho da que 
nos liga à cidade e município de Oliveira. Construiu, igualmente, a 
ponte sobre o Rio Jacaré, entre esta cidade e Morro do Ferro (Boletim 
Sabores e Saberes, maio de 2015, p.6). 

 

 

Fig. 11: Demolição de residência antiga. Acredita-se que o senhor em primeiro plano seja Octavio Leal 
Pacheco. Data e fotógrafo desconhecidos. Fig. 12: Modelo residencial do projeto urbano de Pacheco. 
1955, fotógrafo desconhecido. 
 

Fig. 13: Praça central de São Tiago no final da década de 1980. Fotógrafo desconhecido. 
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Pacheco funda o Comitê de Propaganda e Melhoramentos de São Tiago, organização 

civil que objetivava a organização dessas ações e políticas modernizadoras. Em sua 

primeira gestão como prefeito, lança o Plano Urbanístico da cidade, lei de agosto de 

1953. De acordo com Assis (2009),  

 

A inspiração modernizante agora é Juscelino Kubitschek, o que foi 
declarado no plano de governo apresentado durante a sua primeira 
campanha eleitoral municipal pelo PSD. […] Leal Pacheco mantém, 
enquanto prefeito, o espírito modernizante já manifesto nas décadas 
anteriores e que agora o aproximava do contexto político brasileiro 
entre as décadas de 1950 e 1960, período caracterizado justamente 
pela “utopia modernizante”, cujo principal símbolo fora JK (ASSIS, 
2009, p. 125). 

  

Assim, a “imagem do progresso” passa a pautar uma rigorosa legislação, com normas 

que versavam sobre as construções no perímetro urbano e estabelecia padrões para 

fachadas, pintura, acabamentos e até tamanho dos cômodos (ASSIS, 2009, p. 126).  

 

A praça, que já era bem extensa, parece ampliar-se ainda mais com a 
nova configuração das residências, que passaram a contar com 
afastamentos laterais e frontal, ocupados por garagens e jardins. Esse 
novo tipo habitacional, térreo e com cobertura em telha francesa, foi 
replicado com diversas variações de tamanho (geralmente estendiam-
se mais ou menos em seu sentido longitudinal) e estilo. Em planta, 
comumente localizavam-se os dormitórios à direita e os outros 
ambientes à esquerda, antecedidos pelo alpendre que se abria para a 
rua (VIEIRA, 2016, p. 79-80). 

 

Gestões posteriores, entretanto, não deram continuidade a esse Plano Urbanístico. 

Suas intervenções referentes às edificações, embora relativamente recentes, já estão 

em vias de extinção, tanto na praça central quanto em outros pontos da cidade 

(VIEIRA, 2016, p. 79). Segundo Assis (2009), 

 

O Comitê de Propaganda e Melhoramentos, instituição criada por Leal 
Pacheco e que zelaria continuamente pelo progresso local, é a 
metáfora da historicidade do projeto: sua imagem permaneceu por 
décadas como um prédio inacabado, até ser definitivamente 
encampado pelo poder público municipal, tornando-se um edifício da 
administração pública, após a morte de Leal Pacheco (ASSIS, 2009, 
p. 130). 

 

A experiência operada São Tiago nesse período é relevante pela peculiaridade em 

que se deu. Se, por um lado, deve-se questioná-la por não pautar reformas sociais 
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mais abrangentes e inclusivas e por não abordar o valor do tecido urbano e dos 

elementos arquitetônicos preexistentes, por outro, deve-se reconhecer sua 

importância enquanto projeto idealizado e executado pelo poder público que, 

sobretudo em tempos atuais, e especialmente em pequenas cidades, comumente não 

consegue administrar tão amplamente os processos de desenvolvimento urbano. 

 

O principal agente que vai atuar na transição entre essa cidade moderna do século 

XX e a cidade atual, de rápido e desordenado crescimento, é o capital privado, que 

passou a estimular o setor imobiliário e, consequentemente, uma intensa 

transformação do espaço urbano.  

 

O período que marcou essas transformações mais agressivas da paisagem da cidade 

caracterizou-se sobretudo pelo direcionamento e consolidação de uma vocação 

econômica industrial de fabricação alimentícia de biscoitos de polvilho e biscoitos 

amanteigados. Na transição de uma base produtiva essencialmente agropecuária 

para uma base que se diversificou através do estabelecimento dessa rede industrial, 

a economia se expandiu, primeiro com os próprios produtores de biscoito, depois com 

a rede de serviços e comércio que se desenvolveu para atender às suas novas 

demandas. Especulação imobiliária, aumento generalizado dos preços de imóveis, 

verticalização e espraiamento periférico, destruição do patrimônio histórico, 

desmatamento e desastres ambientais de grande impacto local34 e vulnerabilidade 

social são alguns dos problemas enfrentados mais intensamente nesta nova cidade. 

 

A população já totaliza mais de 10 mil pessoas e o principal evento passa a ser a 

Festa do Café-com-Biscoito, cuja primeira edição ocorre em 1999. Para grande parte 

da população, os festejos católicos continuam importantes, mas inúmeras outras 

instituições religiosas se instalam no município.  

 

A verticalização se intensifica por toda a cidade, atualmente com a construção de 

edifícios de até 8 pavimentos, com garagens subterrâneas e sem afastamentos 

frontais ou laterais, ocupando a totalidade do lote e muitas vezes projetando sua área 

 
34 Em fevereiro de 2017, um deslizamento de terra desalojou 23 famílias e interditou importante via no 

centro da cidade. Duas casas foram destruídas, outras duas tiveram que ser demolidas e somente 
depois de mais de dois anos o local voltou a ser ocupado. 
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construída sobre as vias públicas, além de inúmeros novos loteamentos. Apesar 

dessa expansão, o controle legislativo sobre essas novas áreas é basicamente 

burocrático: o poder público, nas últimas décadas, nunca exerceu influência 

significativa no desenho dos loteamentos urbanos, muito menos sobre zonas 

preferenciais de ocupação. 

 

Durante bom tempo nenhuma legislação específica além da Lei 
Orgânica Municipal (texto de caráter genérico que, ao menos em 
relação às questões urbanísticas, nunca foi respeitado) tratou das 
questões relativas ao crescimento urbano. Hoje, uma ainda deficiente 
legislação começa a versar sobre a aprovação de loteamentos, mas 
sem exigir que os mesmos sejam planejados de acordo com os 
interesses e potenciais da cidade ou de maneira participativa (VIEIRA, 
2016, p. 89-90). 

 

 
Fig. 14: Edificações na praça central da cidade: contraste de escalas e Fig. 15: Rua no bairro do 
Cerrado. 2016, Saulo Vieira. 

 

 
Fig. 16: Atual Rua Viegas e Fig. 17: Atual Rua Cel. Benjamin Guimarães. 2018, Saulo Vie 
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Entretanto, apesar de não contar com diretrizes edificatórias, de uso ou zoneamento, 

nos últimos anos instituiu-se a exigência de registro do projeto de novas construções 

junto à prefeitura. O poder executivo municipal inicia agora a discussão acerca da 

elaboração de um Plano Diretor para o município com a primeira reunião aberta para 

debates em maio e a segunda em agosto de 2019. Estes eventos contaram com baixa 

adesão da população em geral e sua continuidade e seus frutos ainda devem ser 

analisados no horizonte de seu desenvolvimento.       

 

Essa cidade do início do século XXI continua crescendo, assim, de maneira 

desordenada e não planejada, reafirmando também sua tendência histórica de se 

destruir e se reconstruir. Mais uma vez a praça principal é tomada como exemplo 

deste processo: 

 

Se em décadas anteriores a praça pareceu mais extensa e ampla com 
as construções térreas e seus afastamentos, agora ela parece 
diminuir-se entre os novos edifícios que passam a ocupar a totalidade 
de seus lotes e a elevarem-se em altura. Edifícios públicos, como a 
sede da prefeitura e a escola, além do salão São José e da Igreja 
Matriz, perdem algo de seu destaque na paisagem. [...] A mudança 
mais radical, entretanto, é a construção do denominado Forno na 
Praça: Espaço Café-com-Biscoito. Construído pelo poder público e 
gerido por uma entidade independente, o espaço nasceu com a 
pretensão de funcionar como um receptivo turístico para a cidade, uma 
espécie de bar/restaurante e ponto de venda de biscoitos (VIEIRA, 
2016, p. 92-94). 

 

A não preservação de bens arquitetônicos históricos e a falta de planejamento de suas 

novas construções e de suas áreas de expansão refletem, assim, a ingerência pública 

do território e do direcionamento do desenvolvimento urbano de maneira sustentável. 

No começo da década de 2000, entretanto, como mostrado em Vieira (2016), foi 

realizado um Inventário do Patrimônio Cultural do município, que originou o dossiê do 

Processo de Tombamento do Núcleo Histórico de São Tiago. Segundo esse 

documento,  

 

O município de São Tiago é de povoamento remoto mas grande parte 
do seu acervo edificado se perdeu ao longo do tempo, principalmente 
nas últimas décadas deste século (20) quando foi observada uma 
renovação parcial dentro do seu tecido urbano. Os monumentos de 
maior importância histórica e artística não se encontram protegidos 
pelas instituições oficiais de preservação e correspondem às 
edificações remanescentes dos últimos séculos [...] A paisagem 
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urbana santiaguense se apresenta de forma muito variada, com uma 
interessante mistura de estilos arquitetônicos que vão do colonial ao 
contemporâneo, passando pelas correntes modernistas e 
principalmente pelo estilo eclético, com um grande número de 
platibandas decoradas com uma grande variedade de motivos. Tudo 
isto organizado em um arruamento em torno de uma grande praça 
central (SILVA; RESENDE, 2001). 

  

Apesar de abrangente e condizente com interesses coletivos, este parecer não 

resultou em lei outorgada. Os inventários posteriores do patrimônio histórico da cidade 

objetivam basicamente a captação de recursos do ICMS Cultural35 e o tombamento 

de alguns bens móveis e imateriais, enquanto as edificações que realmente se 

beneficiariam com o tombamento continuam desprotegidas e se extinguindo, 

apontando para a urgência de políticas eficazes para seu resguardo.  

 

 

4.3 Desvios contemporâneos: cultura, imagem midiática e ressignificação da 
memória 
 

A transformação intensa pela qual passa a cidade vem alterando não somente sua 

geografia, mas também sua identidade enquanto espaço e enquanto sociedade. Na 

esteira do desenvolvimento das atividades industriais ligadas à fabricação alimentícia, 

a cidade de São Tiago tomou para si o título de “Terra do Café-com-Biscoito”, mote 

sob o qual ela busca estruturar-se publicitariamente com intenções de tornar-se um 

destino turístico.  

 

Se, por um lado, o espaço físico da cidade transforma-se intensamente com as 

renovações do tecido urbano, por outro, o espaço social vem reinventando-se. Desde 

2018 o poder público municipal, através de diversas atividades e ações, passou a 

promover o turismo de experiência rural36, buscando a capacitação de agentes na 

comunidade e a divulgação do projeto, inserido em empreendimento maior, 

denominado “Caminhos de São Tiago”. Inspirado no Caminho de Santiago de 

Compostela, na Espanha, o projeto mineiro37 tem a ambição de criar uma rota turística 

 
35 O ICMS Cultural é um programa de incentivo à proteção do patrimônio cultural do estado de Minas 

Gerais, através do qual uma parcela da arrecadação desse imposto, calculada de acordo com as 
políticas de gestão e preservação dos bens culturais da cidade, é a ela restituída. 
36 Para mais informações: http://www.saotiago.mg.gov.br/noticia/19431#inicio_noticia 
37 Para mais informações: http://www.saotiago.mg.gov.br/noticia/13874#inicio_noticia 
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entre 11 cidades, unindo São Tiago à Ouro Preto. Assim como as discussões acerca 

do Plano Diretor, a abrangência e efetividade destas ações para uma transformação 

sócio-territorial ainda devem ser analisadas no porvir de seu desenvolvimento.  

 

A intenção de se construir, distinguir e explorar uma imagem local processo que  vem 

acontecendo também em outras cidades da região. Silva (2010) aborda a produção 

econômica de alguns municípios da microrregião de São João del-Rei a partir de uma 

especialização funcional baseada na construção de identidades locais e no fazer 

artesanal. Além da produção de biscoitos em São Tiago, o autor cita a atividade 

coureira em Dores de Campos e Prados e a tecelagem em Resende Costa38. Segundo 

o autor, 

 

As características históricas de Dores de Campos, Prados e São Tiago 
são similares às de Resende Costa e indicam que as atividades 
produtivas atuais são consequência de uma singularidade herdada 
pela tradição de seus moradores que ocupam esses territórios, por 
meio de suas gerações passadas, desde o século XVIII. Os caminhos 
e fazendas do século XVIII não são uma realidade de um único 
território, ou seja, os caminhos não passavam somente por Dores de 
Campos, Prados e São Tiago, eles também passavam por Resende 
Costa, que também não era a única que possuía teares, no entanto, a 
tradição, comum a esses lugares, foi a base que possibilitou sua 
diferenciação. Esta ocorreu principalmente a partir da década de 1990, 
em que a expansão do consumo estimulou a divisão do trabalho social 
não só nos processos de produção de um município, mas o conjunto 
de aglomerados produtivos também pode ser compreendido como 
territórios que se especializaram em atividades com origem em 
processos produtivos caseiros e artesanais, que foram possíveis com 
a expansão turística do final do século XX (ÁLVARES; CARSALADE, 
2005; OLIVEIRA; JANUÁRIO, 2007). Esta atividade econômica 
propiciou novas oportunidades de desenvolvimento e expansão da 
diferenciação entre os territórios, que foram solidários na exploração 
das oportunidades turísticas com o oferecimento de produtos que 
simbolizam a tradição da colonização dessa região mineira (SILVA, 
2010, p. 79). 

 

Essa especialização funcional, portanto, dá-se a partir da exploração de elementos 

ditos como singulares e tradicionais, e apresenta duas possibilidades principais: 

primeiro, a atividade turística enquanto ressignificadora e propulsora da identidade 

local, atuando para seu avivamento e para um desenvolvimento social justo e 

 
38 Segundo estimativas populacionais do IBGE para o ano de 2019, Dores de campos possui 10.153 

habitantes, Prados, 9.031 habitantes e Resende Costa, 11.500 habitantes.   
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sustentável e, segundo, a promoção desta atividade turística de maneira meramente 

comercial, quando interesses econômicos restritos se sobrepõem aos sociais.    

 

Experiências mostram que o equilíbrio entre os interesses comerciais e sociais não é 

somente possível, mas necessário. Tonietto (2007) reflete sobre as tradições culturais 

e de vivência rural a partir do estudo de caso de uma comunidade de agricultores do 

município de São José dos Pinhais, no Paraná, que vem experimentando uma 

transformação em seu modelo produtivo e na relação com a cidade através do 

incentivo à prática do turismo rural. Segundo a autora, 

 

no processo de integração entre esses espaços - em que o rural se 
constitui no pólo de atração - não ocorre a pretensa urbanização do 
campo; ao contrário, a ruralidade local é ressignificada a partir da 
valorização da tradição local. Com o turismo, decresce a importância 
das atividades agrícolas e emergem novas formas de organização 
social. A rede de sociabilidade dos moradores da comunidade é 
ampliada e, embora as múltiplas ocupações por eles exercidas, a 
agricultura continua desempenhando papel central na definição de sua 
identidade como agricultores ou lavradores (TONIETTO, 2007, p. 
301).  

 

No caso exemplificado, a produção agricultora familiar tem, portanto, grande 

importância no processo de resistência e ressignificação do rural e encontra na 

diversificação de atividades uma maneira de integração social, econômica e cultural à 

dinâmica da cidade. Esta reorganização é dada, segundo a autora, de maneira 

heterogênea, dadas as particularidades dos diversos contextos relacionados à 

ruralidade no Brasil (TONIETTO, 2007). 

 

São Tiago, assim como as demais cidades citadas, reinventam e ressignificam sua 

memória coletiva na contemporaneidade. Este é um processo amplo, que se dá por 

meio de uma rearticulação social. O conceito de “tradição inventada”, desenvolvido 

pelo historiador Eric Hobsbawm, ajuda a entender como isso pode acontecer. As 

tradições inventadas seriam tanto aquelas declaradamente construídas e 

formalizadas institucionalmente quanto as que se estabeleceram depois de nascer de 

maneira difusa em determinado período de tempo (HOBSBAWM, 1997, p. 9). 

Segundo o autor,  
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Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais 
práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores 
e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, 
sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 
passado histórico apropriado. [...] Contudo, na medida em que há 
referência a um passado histórico, as tradições “inventadas” 
caracterizam-se por estabelecer com ele uma continuidade bastante 
artificial. Em poucas palavras, elas são reações a situações novas que 
ou assumem a forma de referência a situações anteriores, ou 
estabelecem seu próprio passado através da repetição quase que 
obrigatória (HOBSBAWM, 1997, p. 9-10). 

 

A tradição, segundo o autor, impõe práticas fixas, que formaliza e ritualiza processos, 

enquanto o costume permite alguma inovação, mas dentro de uma continuidade, 

como uma rotina que se desenvolve e se modifica de acordo com necessidades 

específicas. Tradições inventadas, por sua vez, são elaboradas através da utilização 

de elementos antigos simbólicos de uma sociedade, e elas podem ser estabelecidas 

para simbolizar uma coesão social, para legitimar instituições ou relações de 

autoridade ou ainda para fomentar a socialização e o direcionamento de ideias, 

valores e padrões de comportamento (HOBSBAWM, 1997). 

 

pode-se dizer que as tradições inventadas são sintomas importantes 
e, portanto, indicadores de problemas que de outra forma poderiam 
não ser detectados nem localizados no tempo. [...] o estudo dessas 
tradições esclarece bastante as relações humanas com o passado [...] 
porque toda tradição inventada, na medida do possível, utiliza a 
história como legitimadora das ações e como cimento da coesão 
grupal (HOBSBAWM, 1997, p. 20-21). 

 

Cultura, assim, não somente é escolha, mas também é intenção e a construção de 

um projeto de sociedade. Para Oliven (2011), no Brasil a discussão sobre cultura e 

identidade brasileira é constante e associa-se a sua própria formação enquanto 

nação. Segundo o autor, 

 

Identidades são construções sociais formuladas a partir de diferenças 
reais ou inventadas que operam como sinais diacríticos, isto é, sinais 
que conferem uma marca de distinção. Embora sejam entidades 
abstratas, as identidades - enquanto propriedades distintivas que 
diferenciam e especificam grupos sociais - são moldadas a partir de 
vivências cotidianas (OLIVEN, 2011, p. 258). 
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A ideia de nação no Brasil teria surgido concomitantemente à ideia de modernidade. 

Por isso o autor traça um panorama, a partir deste conceito de identidade, que tem 

início com o pensamento intelectual do início do século XX que culminaria na Semana 

Modernista de 22, representando um movimento de valorização de símbolos culturais 

genuinamente brasileiros (OLIVEN, 2011, p. 259).  

 

Fatores políticos também influenciariam este processo: “Na primeira metade do século 

XX, a maior parte dos brasileiros morava no campo. Isso fez com que vários 

pensadores acreditassem que o país tivesse uma ‘vocação agrária’”. Mais tarde, com 

o fim da República Velha, a Era Vargas39 marca, de um lado, um processo de incentivo 

à atividade industrial e o crescimento das capitais regionais e, de outro, a crise na 

produção cafeeira e das oligarquias agrárias. É nesse período que se constrói a ideia 

de “identidade nacional, que se traduz no conceito de brasilidade: o sentimento de 

pertencer ao Brasil” (OLIVEN, 2011, p. 261).   

 

Várias manifestações culturais populares foram integradas, a partir de 
então, à imagem que dá forma à identidade nacional. Algumas tiveram 
origem nas elites, como o carnaval e o futebol. Outras, nas classes 
populares, como o samba e a feijoada. Mas elas têm em comum o fato 
de serem expressões inicialmente restritas a certos grupos, que 
depois foram apropriadas e reelaboradas pelo resto da sociedade e 
transformadas em símbolos de identidade nacional (OLIVEN, 2011, p. 
262). 

 

Já na segunda metade do século XX, os processos de urbanização se intensificariam 

ainda mais e novas tecnologias determinariam novos modos de vida. Com a ditadura 

militar o Estado censura ou incentiva a imagem do país que lhe é mais conveniente. 

Mais tarde, com a abertura política, é que surgem novos atores e novas identidades 

sociais (OLIVEN, 2011, p. 264). 

 

Em São Tiago, a Festa do Café com Biscoito surgiu em 1999 com o nome de Parada 

do Café com Biscoito. Além dos estandes das fábricas e dos shows musicais, 

acontecia um desfile com encenações culturais retratando as tradições do município, 

que deixou de acontecer na mesma época em que o evento mudou de nome (2006). 

 
39 Período compreendido entre os anos 1930 e 1945, quando o país foi governado por Getúlio 

Vargas. 
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Com o tempo, a festa passa a tomar ares mais comerciais, como reconhece a própria 

prefeitura:   

 

inicialmente, o nome veio da ideia de recontar a história de São Tiago 
ser a parada dos tropeiros, dos viajantes que vinham de Goiás em 
direção ao litoral em busca de ouro. Em 2006 mudamos para Festa do 
Café com Biscoito porque entendemos ser um nome mais comercial, 
mais consoante com a dimensão que a festa foi atingindo.40 

 

Esta vocação comercial é de grande relevância para o município e coerente com as 

dimensões que a festa tomou. Atualmente, segundo a Prefeitura Municipal, cerca de 

60 mil visitantes visitam a cidade durante os três dias do evento, o que exige grande 

planejamento, sobretudo tendo em vista as deficiências em sua infraestrutura. Por 

outro lado, a partir de 2010, a festa é considerada Patrimônio Cultural Imaterial pelo 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha/MG) e, em 2013, a 

produção de biscoitos da cidade recebe o selo de Indicação de Procedência do 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), certificação que identifica a origem 

dos produtos através do reconhecimento de suas particularidades geográficas e 

produtivas. No cotidiano da cidade, entretanto, a produção de biscoitos passou dos 

fornos de barro e tijolos dos quintais para os fornos das indústrias. Outro aspecto que 

mostra como essa tradição tem se voltado para o comércio e o turismo é a construção, 

em 2010, do Forno na praça - Espaço café com biscoito. Bar, restaurante e ponto de 

venda de biscoitos implantado na praça central da cidade, o espaço surgiu como 

“receptivo turístico”, funcionou desde então de maneira descontínua por dificuldades 

em sua gestão e continua sendo um ambiente não frequentado pela grande maioria 

da população da cidade.  

 

Meneses (1996) analisa o “turismo cultural” a partir de seus usos e funções culturais, 

situando a cultura no “universo do sentido”. Para o autor, “a problemática da cultura, 

o domínio cultural, tudo isso diz respeito à produção, armazenamento, circulação, 

consumo, reciclagem, mobilização e descarte de sentidos, de significações. Por 

consequência, diz respeito, igualmente, aos valores”. Tais valores, inseridos na vida 

social, englobam, segundo Menezes, aspectos materiais e não-materiais e fazem da 

 
40 Depoimento dado pelo atual secretário de administração da Prefeitura Municipal, disponível em 

https://www.yumpu.com/pt/embed/view/asm7QHBNyvU803rw 
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cultura uma “condição de produção e reprodução da sociedade” (MENEZES, 1996, p. 

89). 

 

O autor (1996) entende a relação entre cultura e turismo a partir de quatro enfoques. 

Primeiro, tendo a cultura como escolha e seleção por abranger comportamentos 

simbólicos e representativos dos valores de um grupo que vão além de suas 

necessidades básicas, e dá como exemplo a alimentação: comer é uma necessidade 

biológica, mas o que comer é uma construção cultural. Segundo, o caráter manipulado 

(por ser escolha) da cultura deve ser explicitado, identificando as ações sociais que o 

determinam enquanto política que envolve, naturalmente, conflitos e interesses 

diversos. Em terceiro lugar, Meneses desloca o valor da cultura das coisas materiais 

para as relações sociais que as produzem a fim de questionar essas coisas enquanto 

objeto fetichizado. Assim, a identidade dos bens culturais é a identidade imposta a 

eles pela sociedade. Por último, defende que a cultura seja uma política abrangente à 

totalidade da experiência social, e não a reduzida a instâncias eleitas como principais. 

Tomando como exemplo os centros culturais, que conduziriam à ideia de privilégio em 

relação à uma periferia, segundo o autor a cultura deveria ser dada não através de 

um nível hierárquico, mas sim de uma dimensão: a dimensão da cultura estaria em 

toda parte (MENESES, 1996). 

 

É nesse sentido que o autor critica, através do que chamou de “uso cultural da cultura”, 

a segmentação e fragmentação desta em lugares e equipamentos privilegiados, 

disponibilizados a públicos específicos. A atividade turística convencional explicitaria 

esse processo: a cultura tem significados diferentes para o habitante local, inserido 

cotidianamente em seu contexto, e para o turista, desterritorializado em sua atividade 

voyeurística e fetichista de consumo do espaço (MENESES, 1996).          

 

Como abordado através de DaMatta (1997), os festejos tradicionais brasileiros são 

tidos como manifestação genuína da brasilidade e do encontro entre seus sujeitos. 

Também Gonçalves (2011) analisa o significado da cultura popular, seus festejos e 

costumes tradicionais na atualidade, e discute o senso comum que questiona a 

autenticidade dessas manifestações no contexto econômico e políticos 

contemporâneos, em que teria-se perdido o sentido original destas expressões 

culturais dada a diversidade difusa de outros interesses ao seu redor. Assim, tais 
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expressões teriam origem em um passado áureo e verdadeiro e, com a 

“modernização”, transformaram-se historicamente a ponto de perderem sua essência. 

Nada além de fragmentos e vestígios poderiam ser salvos. 

 

Argumenta o autor que esta é uma perspectiva falha e elitista, apesar de abrangente 

dentro do pensamento contemporâneo. Segundo ele, na verdade, as festas e culturas 

populares “não desapareceram; persistem; continuam a existir e se reproduzir de 

modos altamente diversificados e, muitas vezes, com força extraordinária” 

(GONÇALVES, 2011, p. 137). 

 

O problema evidentemente não está nas culturas populares, mas 
naquelas perspectivas que postulam a sua existência arcaica e seu 
inevitável desaparecimento. Trata-se de um fantasma produzido por 
aqueles que se recusam a reconhecer que essas formas socioculturais 
na verdade expressam visões de mundo diferentes [...]. Muitas vezes, 
essas formas socioculturais estão associadas à oposição entre um 
mundo rural estável e harmônico e um mundo urbano industrializado, 
desarmônico e “inautêntico”. O primeiro seria o locus por excelência 
de florescimento das culturas populares; o segundo seria o caminho 
incontornável de sua perda (GONÇALVES, 2011, p. 137-138).  

 

As culturas populares, segundo Gonçalves, perduram e se reproduzem no contexto 

contemporâneo justamente por causa de sua capacidade de se reinventar por meio 

da articulação simbólica de questões sociais e culturais. Como sistema de categorias 

e práticas sociais, elas manifestam diferentes imaginários e visões do universo e da 

sociedade (GONÇALVES, 2011, p. 138-139)  

 

É por meio desses processos simbólicos de mediação que indivíduos 
e coletividades constituem-se a si mesmos e ao mundo em que vivem. 
[...] as culturas populares no mundo contemporâneo [...] não são o 
espelho de nossas categorias e classificações; o que elas oferecem 
de mais interessante não é nem o testemunho de um passado remoto, 
nem a catástrofe de seu desaparecimento, nem a revelação de 
identidades coletivas, mas invenções alternativas e atuais dos modos 
humanos de estar no mundo (GONÇALVES, 2011, p. 141). 

 

Entende-se assim a especialização funcional da cidade (no caso de São Tiago, com 

os biscoitos) como uma “tradição inventada”, porém legítima, ao ressignificar um 

costume histórico comum não somente à São Tiago, mas à todas as cidades da 

região. Assim como o tecido urbano, que se reconstrói a todo tempo a partir das 
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tecnologias, legislações e necessidades vigentes, sua identidade cultural se renova e 

é constantemente transformada. Segundo Risério (2013),  

 

Há cidades hoje, no mundo e no Brasil, onde contemplamos a 
coexistência de diversas cidades. Da cidade antiga, com seu centro 
histórico. Da cidade moderna, construída, no caso brasileiro, entre as 
últimas décadas do século XIX e quase ao longo de todo o século XX. 
E da cidade arquitetônica, mas não urbanisticamente, dita “pós-
moderna”. Ora, se temos, num mesmo espaço físico, a existência 
contígua de tipos de cidade, podemos compará-las, de modo a saber 
que cidade queremos construir entre hoje e amanhã. Neste sentido, 
os centros históricos importam não apenas porque preservam um 
passado, mas porque podem apontar para o futuro (RISÉRIO, 2013, 
p. 273).  

 

Assim como a memória da cidade pode coexistir nas diversas camadas temporais que 

definem sua morfologia, testemunhando-a enquanto fato histórico, sua identidade 

agrega novos valores, constituindo-se de maneira naturalmente fluida; por isso a 

importância de entende-la enquanto processo abrangente e intimamente ligado à 

determinado lugar e seus habitantes.   
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CAPÍTULO 5  

Intervenções urbanas: a cidade como território de ações poéticas 
 
 

Até termos sacudido o estupor que nos confunde, não seremos capazes 

 de perceber as belezas de nossa própria terra e céu, nem a poesia 

 das nossas tradições, nem a grandeza da nossa missão.41 

 

 

5.1 Arte: instrumento para a mediação de conflitos 

 

É comum ao fenômeno urbano, seja em uma vila ou em uma metrópole, e em todos 

os períodos de sua existência, se constituir reiteradamente de relações conflituosas, 

sejam essas relações de natureza econômica, política ou social. A cidade resultante 

desse processo metamorfoseia essas questões em um espaço muitas vezes desigual 

e insustentável, com prejuízos ambientais e sociais. 

 

Para a definição de paisagem urbana de cidades de pequeno porte construída nesta 

pesquisa e exemplificada pelo estudo de caso apresentado, são caras também as 

noções de patrimônio histórico e cultura local, bem como a maneira pela qual as 

relações sociais nela tomam lugar.   

 

A importância dessas questões na busca de um desenvolvimento social mais justo e 

humano objetivam lançar a cidade para além das relações mercadológicas que a 

constrói, argumentando que sua cultura, sua história, sua geografia e seu ambiente 

natural, representados pelo interesse comum de seus habitantes, devem ser agentes 

de protagonismo no seu processo de desenvolvimento. 

 

Debater o fenômeno urbano (entendendo aqui a cidade enquanto espaço 

materialmente constituído a partir de parâmetros diversos, abstratos ou não) em 

cidades de pequeno porte, assim, é debater sua própria afirmação - ou negação - em 

seus contextos histórico e social particulares. Um debate inclusivo significa, portanto, 

 
41 Pedro Figari, artista uruguaio, 1924. 
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pensar em maneiras de inserir a população como um todo nesse diálogo. Segundo 

Paulo Freire,    

 

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como 
produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. 
Se os homens são os produtores desta realidade e se esta, na 
“invasão da práxis”, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a 
realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens (FREIRE, 
1987, p. 24). 

 

Em Pedagogia do Oprimido, Freire propõe uma educação para a “prática da 

liberdade”. Neste processo dialógico, faz-se necessário entender a liberdade como 

objetivo coletivo: “os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 1987, p. 44). Evocando Sartre, o autor sentencia que o estar no mundo é 

um estar consciente (FREIRE, 1987, p. 45). É a constante reflexão sobre si e sobre 

este mundo que aumenta o campo de percepção do homem e  

 

o que antes já existia como objetividade, mas não era percebido em 
suas implicações mais profundas e, às vezes, nem sequer era 
percebido, se “destaca” e assume o caráter de problema, portanto, de 
desafio (FREIRE, 1987, p. 46). 

 

Assim, ao invés de se falar sobre conscientização, fala-se sobre aprofundamento de 

consciência, processo no qual todos os envolvidos têm função ativa. Uma dada 

realidade histórica pode ser transformada quando apropriada pelos sujeitos que dela 

fazem parte. De acordo com o autor,  

 

é como seres transformadores e criadores que os homens, em suas 
permanentes relações com a realidade, produzem, não somente os 
bens materiais, as coisas sensíveis, os objetos, mas também as 
instituições sociais, suas idéias, suas concepções (FREIRE, 1987, 
p.59). 
 

A realidade da cidade a coloca como território propício a discussões de diferentes 

naturezas. A ocupação urbana revela em sua própria materialização a assimetria 

dessas relações sociais. Os interesses que se situam entre a cidade dos negócios 

imobiliários e da exclusão social e a cidade socialmente justa, sustentável e plural 

precisam de um agente que auxilie na sua mediação.  
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Esse trabalho pretende contribuir na leitura da cidade que, enquanto paisagem 

complexa e em constante transformação, é construída de forma acrítica e 

mercantilizada. É preciso sensibilizar para que, indo além do consumo do espaço, 

comecemos a vivenciá-lo de forma mais humana. A cidade efetiva em seus espaços 

as qualidades e defeitos que nos constroem enquanto sociedade, em uma via de mão 

dupla, assim também construindo-nos a partir de suas características próprias. Ela 

nos orienta e molda nossa experiência no espaço, do qual muitas vezes somos um 

reflexo emocional. Nesse contexto, a indagação sobre quais os valores urbanos que 

gostaríamos que nos representassem é fundamental, tal como a discussão de como 

a cidade pode melhor materializar em seus espaços esses valores. 

 

A arte aqui é colocada como ferramenta ideal nesse processo na medida em que, por 

meio de suas inúmeras possibilidades, caminhos e formas, tem o poder de despertar 

sensibilidades e representar e levantar questionamentos de maneira mais ampla e 

acessível. Propõe-se a arte como instrumento educativo, e educação como diálogo: 

 

a educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, 
implica num constante ato de desvelamento da realidade [...] (e) busca 
a emersão das consciências, de que resulte sua inserção crítica na 
realidade (FREIRE, 1987, p. 45). 

 

Nesse contexto, a arte atua não só como documentação de um processo, mas 

também, e principalmente, como ferramenta promotora da imersão do sujeito de 

maneira ativa nas questões levantadas nesta pesquisa. Da diversidade de sujeitos 

que ela atinge, provém uma diversidade de interpretações, entendimentos e 

inquietações, por isso se compreende que ela deva acontecer na esfera pública, no 

dia-a-dia das pessoas.    

 

Para Certeau (2008), a conexão entre o fazer-arte e o viver-arte traz sentido ao 

cotidiano. Arte não como algo distante, inacessível, acabado, mas sim, como indica 

Lygia Pape, arte como “a criação em suas diferentes formas e manifestações, o 

invisível que nos transforma” (PAPE, 2018, p. 239). Arte, portanto, como 

engrandecimento da experiência. Falando sobre sua prática enquanto professora, a 

artista desejava  
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mostrar uma nova realidade estética e poética vital. Seria como uma 
revelação. Minha intenção no meu trabalho e minhas aulas nesse 
momento se mostra intensificada em vivências externas e diretas de 
interpretação do mundo. (...) Eu falava um pouco sobre cada espaço 
que percorríamos, mas deixava que cada um fizesse suas próprias 
descobertas, que, depois, claramente eu percebia nas alterações do 
traço e dos projetos. É animador ver a mudança do olhar [PAPE, 2018, 
p. 239]. 

 

Se a arte quer explorar o mundo e transformá-lo, é sobre o mundo e com o mundo 

que ela deve dialogar, portanto. E, como visto, o espaço é um produto resultante dos 

processos sociais que nele tomam lugar (LEFEBVRE, 2000). Assim, a cidade não é 

só o próprio tema abordado, mas o próprio suporte das intervenções.   

 

A prática artística e a pesquisa teórica andam juntas na medida em que buscam trazer 

para o debate a questão do desenvolvimento urbano de pequenos municípios, 

tomando São Tiago como exemplo. Coloca em perspectiva, de um lado, sua história 

e identidade e, de outro, os agentes contemporâneos que atuam em sua 

transformação. 

 

Para o antropólogo Alfred Gell (2018), o propósito da arte é justamente o fazer. Como 

um sistema de ações, a arte atuaria no agenciamento que faz a mediação entre o 

sujeito e o objeto material, fomentando um processo de transformação e produção do 

conhecimento. Assim, a obra passa a caracterizar-se como um índice, ou veículo 

material que suscitaria efeitos - respostas, diálogos, transformações, inquietações - 

no seu receptor. O valor da obra desloca-se, portanto, para esses efeitos; a arte 

acontece no momento em que ela é entendida enquanto intenção de comunicar algo. 

 

O autor contrapõe sua pesquisa, assim, às premissas da teoria semiótica. Segundo 

Gell, a significação se dá por meio da linguagem, e não do objeto de arte, pois este 

não seria um signo dotado de significado a priori: 

 

Em vez de enfatizar a comunicação simbólica, concentro-me nas 
ideias de agência, intenção, causalidade, resultado e transformação. 
Vejo a arte como um sistema de ação cujo propósito é mudar o mundo, 
e não codificar proposições simbólicas acerca dele. A abordagem da 
arte centrada na “ação” é inerentemente mais antropológica do que a 
abordagem semiótica, já que se preocupa com o papel prático de 
mediação exercido pelos objetos de arte no processo social, e não 
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com a interpretação dos objetos “como se” eles fossem textos (GELL, 
2018, p. 31).   

 

A prática artística é pensada aqui como processo de investigação e interpretação. 

Pretende-se investigar como todo o questionamento teórico levantado acerca do 

desenvolvimento e do imaginário da cidade pode ser trabalhado enquanto recurso 

educativo que auxilie e provoque um diálogo direto com seus habitantes, e como esse 

próprio processo auxilia na re-informação desta discussão teórica, construindo, assim, 

um trabalho configurado tanto pela teoria quanto pela práxis. Ao mesmo tempo, esta 

prática interpreta as próprias questões colocadas na teoria, experimentando maneiras 

visuais e poéticas de colocá-las em circulação direta com os sujeitos da cidade e 

fazendo uma intermediação entre o objeto assunto desta pesquisa e o público ao qual 

ela é destinada.      

 

Neste debate, o sujeito - entendido como os seus habitantes - é peça ativa na 

ressignificação dos espaços a partir da leitura das intervenções aqui propostas, com 

autonomia para interpretá-las e discuti-las. Entende-se que para uma mesma cidade 

(ou realidade), existem infinitas histórias (ou interpretações). A relação entre a 

problemática aqui apresentada e a experiência do interlocutor é, assim, multiplicada 

nos novos olhares destes em direção às questões da cidade que antes poderiam 

passar despercebidas ou mesmo ignoradas.    

 

 

5.2 Contextualização da produção recente brasileira em arte e ativismo 

 

Na arte contemporânea, diversos são os artistas e coletivos que têm como base em 

seus trabalhos o diálogo direto com o espaço urbano, abordando questões sobre o 

próprio cotidiano, política, justiça social, memória, entre outras; por meio de diferentes 

linguagens, como o grafite, instalações temporárias, cartazes e panfletagem. 

 

Já no início da década de 1970, em plena ditadura militar, Cildo Meireles inicia a série 

de trabalhos intitulada “Inserções em circuitos ideológicos”, originada de dois projetos. 

O primeiro deles, “Coca-Cola”, consistiu na gravação de frases de cunho político em 

garrafas retornáveis do refrigerante, como “yankees go home!”, que seriam mais 
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facilmente visualizadas com o recipiente cheio. No segundo projeto, “Cédulas”, o 

artista teve a mesma intenção: cédulas da moeda vigente na época, Cruzeiro, 

carimbadas com mensagens críticas ao sistema, como “QUEM MATOU HERZOG?”, 

serviriam como veículo para a circulação das ideias. Este projeto é operado ainda nos 

dias atuais, em notas de dois ou cinco reais, questionando novos assuntos, como “O 

QUE ACONTECEU COM AMARILDO?” ou o assassinato da vereadora carioca 

Marielle Franco, cujo rosto foi estampado em algumas cédulas.    

 

Como defende o artista, a questão central deste projeto é a ideia de circuito. Qualquer 

pessoa poderia dar continuidade ao trabalho apenas intervindo em um objeto que já 

está integrado a um sistema de circulação. Ressignificado com uma simples 

interferência gráfica e sem modificar a forma do objeto em si, à maneira de um ready-

made42, ele passa a difundir em rede as ideias que carrega. Segundo Maia, 

 

No circuito ocorrem várias configurações já que, do privado, as 
anotações passam para o domínio público e, uma vez tornadas 
públicas, voltam de novo ao circuito privado por meio de mecanismos 
de consumo. [...] Como uma rede fractal, a interferência no circuito se 
espalha por pontos distantes do sistema de fabricação e distribuição 
sem, contudo, perder densidade. Aliás, as Inserções existem na exata 
medida em que deixam de ser obra de uma só pessoa e provocam 
resposta por parte de vários outros participantes dentro de um mesmo 
sistema de distribuição (MAIA, 2009, p. 102). 

 

De acordo com a autora, “nos circuitos, já não importa a obra em si, pois a estrutura, 

anônima e efêmera, é apenas ato. E, no entanto, é sua imaterialidade que permite que 

se infiltre em qualquer parte” (MAIA, 2009, p. 103). Outro veículo usado por Cildo 

Meireles para a difusão de seu trabalho foram as páginas de classificados de jornais, 

indicando a pluralidade de meios na qual este tipo de intervenção pode encontrar 

suporte. 

 

No mesmo período, e também influenciados pela tensa conjuntura política dos anos 

da ditadura militar, o coletivo 3NÓS3, formado pelos artistas Hudinilson Jr., Mario 

Ramiro e Rafael França, executa diversas ações em espaços públicos na cidade de 

 
42 Proposto pelo artista francês Marcel Duchamp, ready made era o objeto de uso cotidiano ou ordinário que, 

tirado do seu contexto e exibido como obra de arte, ganhava outro significado. 
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São Paulo43. Com uma relação próxima da mídia, que divulga vários dos seus 

trabalhos, o grupo, engajado ativamente em questões políticas e sociais, tem o urbano 

como suporte de suas intervenções de linguagens bastante diversificadas.  

 

A primeira delas, por exemplo, intitulada “Ensacamento”, ocorreu em abril de 1979 e 

consistiu na ocultação de várias estátuas e monumentos da região central com sacos 

de lixo durante a madrugada. No dia seguinte a imprensa foi notificada por 

telefonemas anônimos sobre o ocorrido, gerando sua exposição na mídia. Em outra 

ação, intitulada “Interdição” e executada em setembro de 1979, os artistas estenderam 

grandes faixas de papel celofane transversalmente em um trecho da Avenida Paulista, 

fechando-a e impedindo o fluxo de automóveis durante duas horas em pleno dia. 

 

A recorrência da necessidade de se encontrar caminhos alternativos para uma crítica 

social e política, a abertura e relativa democratização do espaço público urbano 

enquanto palco difusor de ideias e a eficácia de intervenções deste tipo, que estão ao 

alcance de um diálogo direto com o público, estende-se também a projetos mais 

recentes. Em São Paulo, desde 1994, acontece o Arte/Cidade, projeto que tem no 

próprio cenário urbano da cidade um laboratório de pesquisa que articula questões 

relacionadas ao seu desenvolvimento, acesso, ocupação, degradação e 

reconstrução. Entendendo a complexidade do urbano como fator potencializador de 

uma produção cultural a ela vinculada e por meio de diferentes abordagens, o projeto 

já ocupou diversos locais, ressignificando-os com eventos, ocupações artísticas de 

múltiplas linguagens e publicações.  

 

O trabalho coletivo, aliás, mostra-se como um caminho bastante propício para a 

execução de intervenções urbanas, sobretudo aquelas mais complexas ou que exijam 

uma maior mobilização. O coletivo Opavivará, do Rio de Janeiro, e sobretudo o BijaRi, 

de São Paulo, são exemplos de grupos que executam interessantes ações em 

espaços públicos, mas que demandam uma infraestrutura maior do que a maioria dos 

projetos aqui exemplificados. 

 

 
43 3NÓS3: intervenções urbanas 1979-1982, UBU Editora, 2017. 
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Uma grande diversidade de trabalhos, porém com intervenções de execução mais 

simples, como as elaboradas nesta pesquisa, é realizada pelo Poro, coletivo formado 

por Brígida Campbell e Marcelo Terça-Nada!. Atuando desde 2002 em Belo Horizonte 

e em outras cidades do Brasil, a dupla de artistas também tem sua prática poética 

desenvolvida a partir de questões do cotidiano da cidade e, como objetivo, usar a arte 

como instrumento para “criar relações entre as pessoas”, apontando “aspectos da 

cidade que se tornaram invisíveis pela vida acelerada nos grandes centros urbanos”44.  

 

Como primeiro exemplo de suas intervenções, cita-se a série “Faixas de anti-

sinalização”. Em 2009 a dupla instala em diversos pontos de um bairro de Belo 

Horizonte faixas com dizeres como “perca tempo”, “enterre sua tv” e “atravesse as 

aparências”. Também na capital mineira, em 2010 executaram o trabalho “Por outras 

práticas e espacialidades”, que consistiu em uma série de 13 cartazes lambe-lambe 

impressos em serigrafia colorida e afixados em locais públicos. Com frases como 

“compartilhe o espaço público” e “cozinhar é um ato revolucionário”, os cartazes foram 

também disponibilizados em versão digital na Internet45,  estimulando sua aplicação 

em outros lugares e a circulação das ideias do projeto.  

 

Outro veículo utilizado para a propagação das atividades do Poro são os panfletos, 

que podem ser afixados em locais públicos ou distribuídos em diversas cidades em 

ações com maior duração. Trabalhos como “Propaganda política dá lucro!!!”, “Tem 

crédito? Dinheiro fácil” e “Superfície da cidade” usam de metáforas e ironias para 

questionar a política ou suscitar um pensamento crítico. 

 

Por fim, o trabalho “Azulejos de papel”, realizado também em diversas cidades, 

consiste em uma série de imagens impressas em papel jornal reproduzindo padrões 

de azulejos. Instalados em fachadas de casas e muros, trazem ao debate o uso e 

abandono dos lugares e sua memória. Este projeto também foi disponibilizado 

online46, o que multiplicou seu alcance e sua aplicação em locais e finalidades 

inesperados, como decoração para interiores residenciais. 

 

 
44 Disponível em http://poro.redezero.org/ 
45 Disponível em http://poro.redezero.org/cartazes/ 
46 Disponível em http://poro.redezero.org/azulejos/  
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5.3 Projeto de prática artística 

 

A partir dos temas e conceitos apresentados no decorrer deste trabalho foi idealizada 

e executada uma proposta de intervenção em espaços públicos da cidade de São 

Tiago. Esta proposta foi sendo construída em paralelo à pesquisa teórica e, 

posteriormente, pelas referências em arte e ativismo apresentadas.  

 

O baixo custo de produção, a relativa facilidade de execução e a necessidade 

abranger diversos pontos da totalidade do tecido urbano também guiaram este 

projeto. Por isso, foram idealizadas e impressas diversas peças gráficas, inspiradas 

em santinhos, panfletos e lambe-lambes publicitários, distribuídas e/ou aplicadas por 

toda a cidade. Cada um dos projetos relacionou-se com um ou mais temas e foi 

aplicado em locais tidos como críticos, apropriados à discussão colocada pela peça 

gráfica.  

 

Objetivos e metodologia 

 

Em síntese, o objetivo geral deste projeto artístico é aplicar na prática as questões 

discorridas nesta pesquisa acerca do imaginário relacionado a pequenas cidades e 

seus processos de desenvolvimento contemporâneos, tomando a cidade mineira de 

São Tiago, analisada no estudo de caso, também como local das intervenções 

propostas.  

 

Por conseguinte, cada uma dessas intervenções, que serão explicitadas adiante, 

desenvolve um objetivo específico: seja trazer à memória a extinção do patrimônio 

histórico, por exemplo, ou questionar o modelo de desenvolvimento urbano atual e 

suas implicações no cotidiano da cidade. 

 

É proposta, assim, a aplicação de um conjunto de interferências urbanas baseadas 

em formas de se questionar, narrar e ilustrar visual e poeticamente a paisagem e os 

assuntos a ela correlatos, que possibilitem ao sujeito uma chance de redescobrir e 

repensar o espaço onde vive. Reconhecer nossa memória e as origens e tradições 

que nos agrupam enquanto comunidade é um passo para podemos nos tornar mais 
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conscientes e empoderados na construção de uma cidade que se desenvolva de 

maneira mais sustentável e igualitária. 

 

Assim, o resgate desta memória alia-se ao debate de como a cidade é construída 

atualmente como um instrumento tanto para que se possa conhecer melhor a cidade 

do passado quanto para se planejar melhor a cidade do futuro. Esse resgate passa, 

invariavelmente, pelo entendimento de como esses lugares são vivenciados e 

apreendidos pela população – ou como eles determinam vivências e experiências 

específicas para seus habitantes. 

 

Temáticas da intervenção, definição e justificativa 

 

As intervenções urbanas, ou interferências poéticas, são apontadas aqui como 

estímulos para a discussão dos assuntos desta pesquisa. No processo de construção 

de conhecimento de Paulo Freire (1987), o diálogo é articulado por uma metodologia 

que tem nos temas geradores uma estratégia de ação pedagógica que problematiza 

uma dada realidade a fim de conceber o conhecimento sobre ela de forma 

participativa, dinâmica e interdisciplinar. Desta maneira, pode-se dizer que 

metodologicamente esta proposição prática é colocada, inspirando-se no termo 

definido na pedagogia freireana, como um conjunto de temas geradores.  

 

Dois temas utilizados na construção das intervenções propostas é o de fake news e 

publicidade absurda. Como exemplo, a panfletagem de um empreendimento 

imobiliário ilógico no cenário da pequena cidade, como um arranha-céu, com o 

objetivo de questionar seu desenvolvimento urbano não planejado: eleva-se ao 

absurdo um assunto para fomentar um determinado debate (a verticalização da 

cidade). Isto dialoga diretamente com uma das possibilidades do método freireano: 

  

O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas 
contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, 
como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige 
resposta, não só no risível intelectual, mas no nível da ação. (FREIRE, 
1987, p.55). 

 

O absurdo da proposta previamente exemplificada - um altíssimo arranha-céu em uma 

pequena cidade - não só retoma o conceito de simulacro de cidade grande trabalhado 
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nesta pesquisa, mas coloca-se como contradição abstrata que deve ser descodificada 

a fim de instigar a discussão do problema real que ela representa.  

  

Na medida, porém, em que, na captação do todo que se oferece à 
compreensão dos homens, este se lhes apresenta como algo espesso 
que os envolve e que não chegam a vislumbrar, se faz indispensável 
que a sua busca se realize através da abstração. Isto não significa a 
redução do concreto ao abstrato, o que seria negar a sua dialeticidade, 
mas tê-los como opostos que se dialetizam no ato de pensar. [...] Este 
movimento de ida e volta, do abstrato ao concreto, que se dá na 
análise de uma situação codificada, se bem feita a descodificação, 
conduz à superação da abstração com a percepção crítica do 
concreto, já agora não mais realidade espessa e pouco vislumbrada 
(FREIRE, 1987, p. 62). 

 

Neste processo, é a codificação da mensagem que estimula o pensar dos 

interlocutores, colocando-os de forma ativa em seu contexto, implicando “num 

reconhecimento do sujeito no objeto (a situação existencial concreta) e do objeto como 

situação em que está o sujeito” (FREIRE, 1987, p. 62).    

 

Realmente, em face de uma situação existencial codificada, (situação 
desenhada ou fotografada que remete, por abstração, ao concreto da 
realidade existencial), a tendência dos indivíduos é realizar uma 
espécie de “cisão” na situação, que se lhes apresenta. Esta “cisão”, na 
prática da descodificação, corresponde à etapa que chamamos de 
“descrição da situação”. A cisão da situação figurada possibilita 
descobrir a interação entre as partes do todo cindido (FREIRE, 1987, 
p.62). 

 

Para Freire, assim, a decodificação do objeto é traduzida em uma ruptura que gera o 

entendimento entre o que aqui é colocado como absurdo e o questionamento real. 

Compreendendo este questionamento real, o pensar voltar-se-ia a ele; assim, neste 

tipo de intervenção, os temas citados - fake news e publicidade absurda - funcionariam 

como gatilhos para o debate das questões urbanas. Segundo o autor, é na 

decodificação que o sujeito exterioriza “sua visão do mundo, sua forma de pensá-lo, 

sua percepção fatalista das “situações-limites”, sua percepção estática ou dinâmica 

da realidade” (FREIRE, 1987, p. 62). Todo o processo é importante na aferição da 

repercussão e dos resultados das intervenções: 

 

Do ponto de vista do investigador importa, na análise que faz no 
processo da investigação, detectar o ponto de partida dos homens no 
seu modo de visualizar a objetividade, verificando se, durante o 
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processo, se observou ou não, alguma transformação no seu modo de 
perceber a realidade (FREIRE, 1987, p.63). 

 

É da diversidade de interlocutores que pode ser alcançada pelas intervenções que 

surge a pluralidade de observações sobre as questões levantadas. Por isso, o projeto 

pretende englobar toda a área urbana da cidade. 

 

 

5.4 Propostas de intervenção, produtos e aplicações 

 

Mapa 1: Mapeamento das intervenções. Os círculos maiores indicam a aplicação dos lambe-lambes 
e os círculos menores a distribuição dos panfletos. Produzido sobre mapa-base de VIEIRA (2016).     
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Intervenção 1: Ser paisagem 

 

Projeto: 12 frases poéticas estimulando a experiência ativa da paisagem e seu 

questionamento.   

Temas: diversos (patrimônio histórico, experiência do espaço, etc.). 

Aplicação: por toda a cidade, em locais condizentes com o conteúdo de cada frase, 

em outubro de 2019.  

 

Fig. 18: Siga o próximo pássaro que encontrar até 
perde-lo de vista. Aplicado em bairro nos situado 
nos limites do perímetro urbano, de onde se vê 
como a ação humana também transformou as 
paisagens rurais e sua vegetação nativa.    

Fig. 19: Se você pudesse dar outro nome para 
este lugar, qual seria? Aplicado na praça central 
da cidade, que durante sua história teve diferentes 
nomes oficiais, homenageando políticos ou 
eventos, assim como outros locais da cidade.    

Fig. 19: Encontre o passado de sua cidade. 
Aplicado em frente à edificação que hoje é a mais 
antiga da cidade. A importante residência para a 
memória do município encontra-se abandonada e 
em péssimo estado de conservação.     

Fig. 20: De onde vem o cheiro de biscoito? 
Aplicado em praça da cidade. Historicamente, os 
biscoitos eram produzidos em fornos artesanais 
nos quintais das casas. Hoje, porém, a produção 
é industrializada, voltada para o comércio, e se dá 
nas diversas fábricas da cidade.    
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Fig. 21: O que há de você nesta cidade? Aplicado 
em uma praça da cidade.     

Fig. 22: Sinta o peso das nuvens e sustente-o até 
não poder mais. Aplicado em um poste da cidade.     

Fig. 23: Imagine-se do outro lado do muro. O que 
você encontra? Aplicado em um muro de lote cuja 
residência foi demolida.     

Fig. 24: Beba a água desta fonte. Aplicado em um 
muro que ocupou o lugar de uma antiga fonte de 
água da cidade, que servia aos moradores das 
redondezas antes da implementação do sistema 
de abastecimento de água.     

Fig. 25: Quantas pedras haviam no meio deste 
caminho? Aplicado em poste na praça central. 
Muitas ruas da cidade possuíam pavimentação 
em pedra. Hoje a maioria delas é asfaltada ou 
revestida com blocos intertravados de concreto. 

Fig. 26: Quantos carros passaram por esta rua 
hoje? E bicicletas? Aplicado em poste de uma das 
principais vias da cidade. Segundo dados do IBGE 
para 2018, a frota de veículos automotores da 
cidade (incluindo caminhões, motocicletas e 
outros) era 5.506. Em 2006, eram 1.718. 
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Intervenção 2: Cidade lúdica 

 

Projeto: fazendo um paralelo entre a linguagem dos emojis enquanto expressão de 

sentimentos, como aprovação ou desaprovação, e a imagem das cabeças dos 

bonequinhos de Lego enquanto símbolo lúdico, discutir pontos específicos da cidade 

a partir de suas qualidades, deficiências ou simplesmente aplicar a figura com a 

intenção de ativar determinado espaço.  

Temas: diversos (experiência do espaço, qualidade ambiental, acessibilidade, etc.) 

Aplicação: por toda a cidade. 

 

Fig. 27: O que esteve aqui antes de você? 
Aplicado em canteiro na praça central que ocupa 
o lugar da antiga Igreja do Rosário, demolida na 
década de 1950.  

Fig. 28: Caminhe até a árvore mais próxima e 
descanse sob sua sombra. Aplicado em um poste 
no bairro do Cerrado. A cidade tem um baixíssimo 
índice de arborização. As poucas árvores 
existentes em espaços públicos situam-se 
principalmente em algumas de suas praças.  

Fig. 29: calçada em más condições. Fig. 30: rara calçada em boas condições. 



134 
 

 

 

 

Fig. 31: antiga casa demolida, possivelmente para 
dar lugar à verticalização, como ocorrido com os 
edifícios em segundo plano. 

Fig. 32: casa antiga abandonada e colocada à 
venda no centro da cidade. 

Fig. 33: carro abandonado no limite urbanizado do 
município. 

Fig. 34: instalações de interesse histórico 
abandonadas. 

Fig. 35: antiga residência em estado de abandono. Fig. 36: antiga residência, em tijolos de adobe e 
estrutura autônoma de madeira, abandonada. 
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Fig. 37: banco improvisado pela população à 
sombra de uma árvore. 

Fig. 38: calçada com vegetação mantida pela 
população. 

Fig. 39: enorme muro lindeiro à uma praça da 
cidade. 

Fig. 40: horta urbana. 

Fig. 41: janela em residência no centro da cidade. Fig. 42: lixeira na praça central. Em segundo 
plano, a mudança gradativa na escala dos 
edifícios da cidade. 
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Intervenção 3: Construtor espiritual 

 

Projeto: crítica às questões contemporâneas do desenvolvimento urbano da cidade e 

à perda de uma sensibilidade no construir e no habitar.    

Temas: experiência do espaço, planejamento urbano, habitar 

Aplicação: por toda a cidade (lambe-lambes colados e panfletos distribuídos). 

Texto da peça gráfica: 

Fig. 43: veículos abandonados na entrada da 
cidade. 

Fig. 44: calçada no bairro Cerrado.  

Fig. 45: obras paralisadas de escola de educação 
infantil no bairro Cruzeiro.  

Fig. 46: material abandonado em calçada no 
bairro Cerrado. 

Construtor Espiritual 

- Ladrilho ruas com pedrinhas de brilhante 

- Derrubo muros 

- Construo pontes 

- Abro portas e deixo a luz entrar 
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Fig. 47: panfletos distribuídos. Fig. 48: lambe-lambe em muro do campo do 
Tupinambás, espaço público pouco utilizado. 

Fig. 49: lambe-lambe em muro de lote no bairro 
Cruzeiro. 

Fig. 50: lambe-lambe em estrutura temporária na 
praça central da cidade. 

Fig. 51: lambe-lambe em praça da cidade. Fig. 52: lambe-lambe em portão do campo do 
Tupinambás, espaço eventualmente utilizado para 
fins diversos (ocupado, à época, por um circo). 
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Intervenção 4: Pai Lúcio Costa 

 

Projeto: crítica à destruição do patrimônio histórico da cidade.    

Temas: memória, patrimônio histórico, paisagem, planejamento urbano. 

Aplicação: por toda a cidade (lambe-lambes colados e panfletos distribuídos). 

Texto da peça gráfica: 

 

 

 

 

 

Fig. 53: lambe-lambe em muro do bairro Cruzeiro. Fig. 54: lambe-lambe em muro do bairro Cerrado. 

Pai Lúcio Costa do IPHAN 

- Jogo cartas e búzios 

- Trago o patrimônio histórico destruído em 300 anos 

Seriedade e honestidade 

Não cobro consulta 

Fig. 55: panfletos distribuídos. Fig. 56: lambe-lambe em patrimônio em péssimo 
estado de conservação no bairro do Cruzeiro. 
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Intervenção 5: Moderno edifício 

 

Projeto: crítica às questões contemporâneas do desenvolvimento urbano da cidade, 

em especial à sua verticalização.    

Temas: verticalização, planejamento urbano, novas formas de habitar. 

Aplicação: por toda a cidade (lambe-lambes colados e panfletos distribuídos). 

 

 

Fig. 57: lambe-lambe em poste próximo à 
patrimônio de interesse histórico no bairro do 
Cerrado. 

Fig. 58: lambe-lambe em lote localizado na praça 
central, onde nos últimos anos ainda existia a 
edificação que até então era a mais antiga da 
cidade. 

Fig. 59: lambe-lambe em local onde até 2018 
existia uma antiga residência. A edificação ao 
lado, em más condições de conservação, era 
utilizada como ponto comercial por seu antigo 
proprietário.  

Fig. 60: lambe-lambe nos vestígios de antiga 
residência recém-demolida no bairro do Cruzeiro. 
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Texto da peça gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mega lançamento na cidade 

Moderno conjunto de edifícios com 80 andares 

- Apartamentos de 600m2, 5 suítes, sala para 30 pessoas, espaço 

gourmet, dependências completas e 6 vagas na garagem 

- Elevador panorâmico para a bela vista do bairro 

- Lazer completo com piscina olímpica, salão de festas e espaço pet 

Ligue para um de nossos consultores e agende uma visita! 

Saia do aluguel por apenas 595 vezes de R$ 3.726,44 mensais! 

Fig. 61: panfletos distribuídos. Fig. 62: lambe-lambe em poste no bairro do 
Cerrado. 

Fig. 63: lambe-lambe em muro no bairro Bom 
Destino, cujo lançamento ocorreu em 2017, mas 
ainda não conta com infraestrutura instalada. 

Fig. 64: lambe-lambe em poste no bairro 
Monsenhor Francisco Elói. 
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Fig. 66: lambe-lambe em tapume de obra no 
centro. A construção ocupa a totalidade do lote, 
projeta grandes varandas em espaço público, terá 
aproximadamente 10 pavimentos e já pode ser 
vista de diversos pontos da cidade. 

Fig. 65: lambe-lambe em muro no bairro do 
Cerrado.  

Fig. 67: outra vista da obra citada na Fig. 66. 
Localizada próximo à praça central, esta já é a 
terceira ocupação deste terreno (a primeira 
edificação colonial havia dado lugar à uma 
residência térrea cercada por jardins, dos tempos 
da modernização da cidade, onde viveu Octavio 
Leal Pacheco e sua família.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ver com olhos livres.47 

 

Apesar desta pesquisa dar continuidade a um trabalho que começou a ser realizado 

há alguns anos, ela sofreu alterações estruturais que tomaram boa parte do tempo 

que foi dedicado ao seu desenvolvimento dentro do PIPAUS. Ela se mostrou, assim, 

viva, se adequando aos caminhos que a investigação teórica foi exigindo, incluindo 

novas referências e novas intenções. Por isso, a versão aqui apresentada buscou um 

panorama da pequena cidade no Brasil transitando por diferentes áreas do 

conhecimento, desde a Geografia, com a exposição de dados estatísticos, passando 

pelas Artes, até a Psicologia, com a análise fenomenológica do lugar.  

 

Entendendo a apreensão de algo como uma construção carregada de subjetividades, 

buscou-se identificar a percepção do espaço a partir da identidade cultural e do 

imaginário acerca da paisagem de pequenas cidades.  

 

A paisagem construída é uma materialização que narra seus valores e sua 

organização política. A interação com a cidade é possibilitada ou dificultada pelas 

rotinas de trabalho, de deslocamento, no acesso ou não a serviços públicos essenciais 

de qualidade e também pela expressividade do vínculo de seus habitantes com sua 

história e sua memória. O espaço, assim, deve não somente atender a sua função 

social, mas também potencializar as relações da coletividade. 

 

O ciclo especulativo do consumo dos espaços, entretanto, requer uma produção 

rápida e de máxima ocupação do solo, cuja redução de custos gera maior 

rentabilidade e lucro. Isso reflete um movimento de dispersão da influência das 

grandes cidades e metrópoles em direção àqueles municípios de escala inferior onde, 

tal como nos grandes centros, um reduzido grupo passa a ter influência e controle no 

mercado e, consequentemente, no desenvolvimento urbano. 

 

 
47 Oswald de Andrade. 
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Naturalmente, verificam-se reflexos deste processo na qualidade da arquitetura e do 

espaço urbano da pequena cidade. Nesse contexto, o espaço público, apesar de 

continuar sendo o principal local de aglutinação social em ocasiões diversas, agora 

dá lugar para o automóvel individual, para os espaços de recreação privados, enfim, 

para uma nova dinâmica territorial onde a transformação da paisagem construída é, 

também, a transformação dos modos de se vivenciar o espaço e dos próprios modos 

de ser, enquanto indivíduo ou coletivo.  

 

A partir dessas questões, foram formulados e apresentados os conceitos de arquétipo 

de cidade pequena e simulacro de cidade grande. Para a pequena cidade enquanto 

arquétipo, temas importantes foram a preservação do patrimônio histórico, a atenção 

a modos tradicionais de habitar e vivenciar o espaço e a um conjunto de elementos 

que definiriam uma morfologia espacial baseada na ideia do pacato, da ocupação 

sustentável do solo, enfim, de um imaginário que refere-se a uma sensibilidade e a 

uma poética do lugar, de seus sujeitos e sua memória.  

 

Em oposição, a pequena cidade transfigurada pela falta de planejamento, ou por um 

planejamento que não releva sua história e as possibilidades de desenvolvimento a 

partir de uma escala territorial menor e ao mesmo tempo mais próxima do rural e da 

paisagem natural, mimetizando uma urbanização cuja forma e lógica produtiva 

remeteria à algo da imagem e do cotidiano de centros urbanos maiores, à uma ideia 

do caótico, é colocada enquanto simulacro de cidade grande. O aumento dos 

deslocamentos por automóveis, mesmo com as pequenas distâncias; a verticalização 

dos edifícios, mesmo com uma maior disponibilidade de espaços; a mudança de 

alguns hábitos, como a diminuição do cultivo de hortas nas residências, são exemplos 

que levaram à construção deste conceito. 

 

Os termos arquétipo de cidade pequena e o simulacro de cidade grande não são 

colocados como um modelo estrutural fechado, mas sim como possibilidade de 

análise do processo de desenvolvimento da pequena cidade, que por sua vez não é 

somente uma coisa ou outra, é um conjunto híbrido que permite diferentes leituras. 

Buscou-se, por meio desses conceitos, chamar a atenção não somente para uma 

estética morfológica, daquilo que é palpável, mas também para seus significados, para 

a identidade local e para a importância de uma reflexão poética sobre o lugar. 
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Isso foi ilustrado por meio do estudo de caso da cidade de São Tiago. Estabelecendo 

uma relação entre as diversas camadas históricas que a constituíram, identificadas 

pelos exemplares edificados em diferentes períodos ou mesmo analisando a 

continuidade e descontinuidade visual em diversas escalas, desde o edifício até o 

conjunto urbano, foi demonstrado como a paisagem da pequena cidade pode 

transformar-se drasticamente, assimilando um cotidiano que passa a opor-se ao 

imaginário comum a ela relacionado.  

 

Entretanto, novas formas de manifestação da identidade cultural emergem, atestando 

a dinamicidade dos processos de transformação urbana e social. Em São Tiago, a 

mercantilização de seu mais notório produto cultural – a fabricação de biscoitos – foi 

o principal agente para essa transformação, que ganha agora novo capítulo a ser 

analisado em seu devir, com a incipiente implantação do projeto de turismo de 

experiência. O desenvolvimento da indústria alimentícia foi seguido pelo 

desenvolvimento de uma ampla rede comercial e de serviços na cidade, aquecendo a 

economia e, consequentemente, impulsionando seu desenvolvimento urbano. Isto 

aconteceu, entretanto, sem planejamento adequado, sem a proteção do patrimônio 

histórico e de suas paisagens, o que se refletiu na própria imagem da cidade e 

estabeleceu um paradoxo: ao mesmo tempo em que a produção de biscoitos é 

vendida como fruto das tradições locais, ela mesma contribuiu para uma mudança 

radical nos modos de habitar e vivenciar a cidade. A prática artística apresentada, por 

meio das intervenções poéticas no espaço urbano, foi colocada como instrumento de 

mediação entre as questões trabalhadas na pesquisa e o sujeito da cidade. 

 

Muitas cidades pequenas como São Tiago, e com frequência também as periferias de 

cidades maiores ficam, assim, à margem de uma análise paisagística mais específica 

e abrangente; a teoria histórica e estética da arquitetura brasileira é baseada 

principalmente nos feitos de seus nomes e lugares tidos como mais relevantes. A 

arquitetura popular e a urbanidade dos pequenos lugares e suas particularidades 

possuem grande potencial paisagístico e sociocultural. É preciso, portanto, que sejam 

discutidas as causas e consequências de suas transformações para a defesa de um 

modelo de desenvolvimento mais sustentável e sensível ao lugar.      
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