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PAISAGENS E CONSUMO: reflexões sobre a cidade mercadoria1 

Marcos H. B. Ferreira2 

 

Resumo: Nesse trabalho, a partir das reflexões iniciais de um projeto de 

pesquisa de doutorado em andamento, discutirei a produção das paisagens 

urbanas em Goiânia e o fenômeno de enobrecimento do espaço. Tratarei, por 

um lado, da capacidade que as paisagens urbanas têm de expressar 

ideologias, desejos e utopias das pessoas que habitam a cidade e, por outro, 

os investimentos do Estado e do mercado imobiliário em produzir paisagens 

ideais, na forma de “paraísos artificiais”, transformando sonhos de consumo em 

paisagem. Interessa entender o poder de encantamento que a paisagem 

possui e sua influencia sobre a produção do espaço urbano, com todas as suas 

fronteiras e seus processos de segregação. 

 

Palavras-chave: Cidade, consumo, paisagens. 

 

 

INTRODUÇÂO: 

 

Nesse trabalho, discutirei a questão do consumo relacionada à questão 

da produção do espaço urbano. A articulação entre esses dois temas se dará 

por meio da categoria “paisagem”. Em especial, tratarei da segregação 

espacial em Goiânia como reprodutora de desigualdades sociais que se situam 

tanto espacialmente no perímetro da cidade, quanto simbolicamente em suas 

paisagens. A gravidade desse tema foi revelada recentemente por um estudo 

da ONU que aponta Goiânia como possuindo o maior índice de desigualdade 

social da América Latina e Caribe3.  

                                                           
1
 Trabalho apresentado no GT “Consumo, Subjetividades e  Cidadanias”, no IV Simpósio Internacional de 

Ciências Sociais da UFG, 2015. Uma versão preliminar foi escrita no contexto da disciplina “Seminário 
Avançado em Teoria e Método em Antropologia”, ministrada pela Profa. Mônica Pechincha, no primeiro 
semestre de 2015, no Doutorado em Antropologia Social do PPGAS/UFG. Agradeço à Profa. Mônica 
pelas contribuições àquela versão.  
2
 Doutorando em Antropologia pela UFG. 

3
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Estado de las ciudades de América 

Latina y El Caribe: rumbo a una nueva transición urbana. ONU-Habitat, 2012. Disponível em: 
<http://bit.ly/CidadesALCaribe2012> 
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Pensando a articulação entre o plano simbólico e o plano sociológico do 

fenômeno urbano, pretendo compreender a maneira como as fronteiras 

urbanas e a segregação espacial estão relacionadas a um modo de imaginar a 

cidade que, por sua vez, é parte de uma utopia cuja autoria precisa ser 

compreendida. Interessa entender o poder de criação que essa imaginação da 

cidade possui, mas também interessa entender sua capacidade de interferir na 

organização do espaço, desencadeando processos de segregação que têm o 

consumo como um elemento central.  

A imaginação da cidade é parte de um imaginário social que alimenta 

toda uma representação social do espaço. Esse imaginário estabelece relações 

entre lugares distintos, compondo uma espécie de cartografia imaginária, um 

grande sistema de relações que hierarquiza e define posições. Defenderei que 

os significados dos lugares são produzidos a partir dessas posições relativas 

que os lugares ocupam dentro de um sistema. Esse sistema de relações entre 

lugares vizinhos é o que chamamos de cidade.  

Os significados em torno do lugar, a posição que o lugar ocupa no 

sistema de relações que é a cidade, são expressos, ou comunicados, na forma 

de paisagem.  Mais do que as características físicas de um espaço, a 

paisagem expressa a maneira como ele é imaginado, tanto por seus habitantes 

quanto por seus vizinhos. As paisagens urbanas também estão organizadas e 

definidas uma em relação às outras. Dessa forma, existe um sistema de 

relações entre paisagens colado àquele sistema de relações entre lugares que 

chamamos de cidade.  

Algumas paisagens sobrepõem-se a outras para que se produza um 

efeito de totalidade sem o qual a cidade dificilmente existiria. Algumas 

paisagens são produzidas com base num projeto. Outras são transformadas, 

ou relocadas, também com base num projeto. Outras são apagadas, 

soterradas, tornadas quase invisíveis para que um projeto de cidade continue 

fazendo sentido e para que ele não perca seu potencial de convencimento ao 

longo dos anos. Esse poder de intervir e direcionar, convencer e produzir 

cidade, é próprio das utopias urbanas. 

 A utopia, às vezes, adquire um poder maior, digamos, estruturador. 

Nesse momento ela pode ser considerada mito urbano. O mito, nas palavras 

de Lévi-Strauss: “é linguagem; mas uma linguagem que tem lugar em um nível 
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muito elevado, e onde o sentido chega, se é lícito dizer, a decolar do 

fundamento linguístico sobre o qual começou rolando” (Lévi-Strauss: 242). O 

mito urbano possui especificidades. Às vezes reproduz interesses de classe e 

se entrelaça com o discurso do Estado. Conectando passado, presente e 

futuro, o mito urbano é capaz de intervir na história da cidade. É pela história 

que devemos começar, para ver o mito tomando forma. 

 

IMAGINAR A CIDADE: 

 

Já foi dito várias vezes que Goiânia foi projetada para exercer a função 

de capital do estado de Goiás no lugar da antiga Vila Boa que, segundo os 

argumentos da época, era velha demais, “ultrapassada”, limitada tanto pelas 

características topográficas quanto pela sua estrutura urbana demasiado 

arcaica e insalubre. Como parte do projeto geopolítico da “Marcha para o 

Oeste”, que tinha por objetivo preencher os espaços vazios e “avançar com a 

modernidade” do litoral para o sertão, Goiânia representava “a imagem de um 

novo tempo” (CHAUL, 2002:82). A começar pelo seu projeto urbanístico, de 

autoria do arquiteto carioca com formação na França, Atílio Correia Lima, e 

“elaborado sob forte influencia das tendências inovadoras do urbanismo 

europeu e da arquitetura vanguardista no estilo art déco” (COSTA; QUINTELA, 

2005: 19). Nesse sentido, a construção de Goiânia materializava toda a utopia 

progressista que inspirava a imagem de uma “nação em desenvolvimento”, 

fortemente veiculada no governo de Getúlio Vargas. 

Segundo Selma Sena, o estado de Goiás e a própria região Centro 

Oeste constituem uma das áreas que, na “cartografia imaginária da nação”, 

compõem o espaço imaginário chamado “sertão” (SENA, 2011:01). Como 

personagem mítico, o sertão possui um papel indispensável no mito da nação 

desenvolvida já que “não haveria litoral se não houvesse sertão e vice-versa”. 

Essas duas realidades, imaginadas antagônicas, “se complementam para 

produzir o Brasil”, nas palavras da própria autora, e expressam “uma 

concepção espacial nativa que classifica, no Brasil, os lugares do moderno e os 

lugares do tradicional” (Idem. Ibid.). 

 Opondo-se, assim, ao “desenvolvido”, o sertão representa também a 

natureza inóspita e hostil que precisa ser atravessada e dominada pelo homem 
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civilizado. Mas “atravessar um sertão é sempre uma tarefa difícil, marcada por 

constantes provações que caem sobre o homem humano” (Idem.: 04).  

Lévi-Strauss conheceu essa experiência quando, durante a jornada pelo 

Brasil central que deu origem a “Tristes Trópicos”, passou por Goiânia nos 

primeiros anos da construção da nova capital. E ficou horrorizado com o que 

viu:  

 

Visitei Goiânia em 1937. Uma planície sem fim, que lembrava um terreno 

baldio e um campo de batalha, espetado por postes de eletricidade e por 

fixas de agrimensura, deixava entrever uma centena de casas novas 

espalhadas pelos quatro cantos do horizonte. A mais importante era o hotel, 

paralelepípedo de concreto que, no meio daquela monotonia, evocava um 

aeródromo ou um fortim; de bom grado poder-se ia aplicar-lhe a expressão 

“bastião da civilização”, num sentido não mais figurado, mais próprio, que 

adquiria no caso um valor singularmente irônico. Pois nada poderia ser tão 

bárbaro, tão desumano quanto essa implantação no deserto. (...) Cadmo, o 

civilizador, semeara os dentes do dragão. Numa terra esfolada e queimada 

pelo sopro do monstro, esperava-se para ver os homens crescerem. (LÉVI-

STRAUSS, 1995:118) 

 

Costa e Quintela (2005) chamam atenção para três imagens que 

marcam a descrição de Lévi-Strauss sobre os alicerces da nova capital de 

Goiás: “Uma planície sem fim que lembrava um terreno baldio e um campo de 

batalha”. O hotel a que se refere o antropólogo é exatamente o Grande Hotel, 

situado no cruzamento entre a Avenida Goiás e a Rua Três, no Setor Central, 

construído muito próximo ao centro político e cívico da cidade para hospedar 

os políticos e “visitantes ilustres“ que chegassem para conhecer a cidade que 

nascia. Tido hoje pelos goianienses como símbolo do patrimônio histórico 

arquitetônico em estilo Art Déco, pareceu mais com um forte de batalha aos 

olhos de Lévi-Strauss. No mito da nação desenvolvida e da conquista do sertão 

pela modernidade e pela civilização, o pai da antropologia estruturalista 

identificou conexões com o mito de Cadmo, o “herói civilizador”, responsável 

por reintroduzir a escrita entre os gregos e que, para fundar a cidade de Tebas, 

precisou matar um dragão de cujos dentes, enterrados pelo próprio Cadmo, 

surgiram guerreiros armados que o ajudaram na fundação. 
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Segundo Lévi-Strauss, um mito diz respeito, sempre, a acontecimentos 

passados. Entretanto:  

 

o valor intrínseco atribuído ao mito provém de que estes acontecimentos, que 

decorrem supostamente em um momento do tempo, formam também uma 

estrutura permanente. Esta se relaciona simultaneamente ao passado, ao 

presente e ao futuro (...)" (Lévi-Strauss, 1975:241). 

 

Ao lado do “mito fundador da nação brasileira desenvolvida e civilizada” 

e ao lado do mito de “Cadmo, o civilizador”, existe, no caso que estudamos, o 

mito da região em progresso e da conquista do sertão pela modernidade, que 

tem como um evento central a própria construção de Goiânia. Este último mito 

pode ser considerado a versão local do mesmo acontecimento: a vitória da 

civilização sobre a natureza hostil.  

Para Augé, “a fantasia do lugar fundado e incessantemente refundador 

possui, de certa forma, uma eficácia: 

 

Em primeiro lugar, ela funciona bem, ou melhor, funcionou bem: terras foram 

valorizadas, a natureza foi domesticada, a reprodução das gerações 

assegurada; nesse sentido, os deuses da terra a protegeram bem. O território 

se manteve contra as ameaças de agressões externas ou de fissões internas, o 

que nem sempre é o caso, como se sabe: nesse sentido, ainda, os dispositivos 

da adivinhação e da prevenção foram eficientes (AUGÉ, 2005: 46). 

 

Para Lévi-Strauss, os mitos não são fantasmagorias, mas narrativas tão 

exigentes quanto as produzidas pelo pensamento positivo (LÉVI-STRAUSS 

Apud. SENA, 2011:10). As três narrativas citadas – a “Nação civilizada”, 

“Cadmo o civilizador” e “a região em progresso” - constituem esforços de 

construção de sentido, por uma operação de “totalização” da nação, da região 

ou da cidade. Toda totalização “é incompleta, no sentido de que sempre deixa 

restos e resíduos” (SENA, 2011: 21) e este é exatamente o ponto que nos 

interessa, já que estes restos “são a matéria de que são feitas as utopias” 

(Idem. Ibid), conforme sugeriu a professora Selma Sena.  

O mesmo esforço investido por ela em relação à categoria sertão, no 

sentido de “desvelar repertórios culturais, memórias e paisagens soterradas 
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pela narrativa hegemônica e unívoca da nação e sondar suas possibilidades de 

resistência e de insurgência” (Idem.: 04), pode ser estendido ao mito da região 

em progresso que alimenta certa imagem de Goiânia. Nessa imagem, a cidade 

aparece em pleno desenvolvimento econômico, planejada, arborizada e com 

altos índices de qualidade de vida. Essa imagem estava presente já no projeto 

de construção da cidade, nas primeiras fotos de divulgação, nos jornais da 

época e nos anúncios publicitários que vendiam lotes como oportunidades de 

enriquecimento rápido. Lévi-Strauss lembra que: 

 

Do dia para a noite os jornais se cobriram de anúncios de página inteira. 

Comunicava-se a fundação da cidade de Goiânia; em torno de um mapa 

detalhado como se a cidade fosse centenária, enumerava-se as vantagens 

prometidas aos moradores: serviços de limpeza urbana, estradas de ferro, 

água encanada, esgotos e cinemas. Se não me engano, inicialmente houve 

inclusive, em 1935-6, um período em que a terra era dada de brinde aos 

compradores que aceitassem pagar as despesas de escritura. Pois os 

tabeliães e os especuladores eram os primeiros ocupantes. (LÉVI-STRAUSS, 

1996: 118) 

 

Hoje, aquela mesma imagem da cidade está presente, de forma 

atualizada, nas paisagens das chamadas áreas nobres e nos propagandas de 

novos empreendimento imobiliários que surgem nessas áreas, reforçando sua 

posição relativa no sistema de lugares da cidade e aumentando ainda mais o 

valor dos imóveis nesses entornos. Já dissemos que as paisagens expressam 

os significados do lugar e a maneira como ele é imaginado a partir de sua 

posição num sistema de relações. Acontece que as paisagens urbanas 

expressam a cidade a partir de determinadas posições que são também 

posições de classe e partindo de algumas imagens selecionadas em 

perspectiva que se sobrepõem a outras imagens. Por meio de relações de 

poder, elas direcionam a produção dos significados urbanos em um 

determinado sentido, de forma a convergirem com a utopia das classes 

hegemônicas. As paisagens que assim se destacam sobrepõem-se a outras, 

assumem um caráter de paisagens hegemônicas e recontam o mito, 
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conectando passado, presente e futuro, de acordo com determinados 

interesses. 

Por traz dessas paisagens hegemônicas que repetem o mito do 

progresso e da modernização, existem paisagens marginais, quase invisíveis, 

porque soterradas pela utopia. As paisagens marginais precisam ser 

desveladas, para que se possa compreender o poder do mito e, digamos, sua 

“eficácia simbólica”. 

Tal poder possui um caráter duplo, referindo-se tanto à influencia do mito 

sobre a história da cidade, sua capacidade de influenciar a organização do 

espaço, quanto ao papel que o mito desempenha como reprodutor das 

relações sociais e de poder. O sertão inóspito e hostil, bem como a cidade 

arborizada e desenvolvida, constituem, cada um à sua maneira, nos termos de 

Selma Sena, “um reino a desencantar e decifrar” (SENA, 2011: 21). 

 

CIDADE e MITO:  

 

Para entendermos o poder dos mitos urbanos, suas relações com a 

organização do espaço e com as desigualdades sociais que o espaço traduz, é 

necessário compreendermos as relações entre mito e ideologia. Por outro lado, 

em se tratando da imaginação da cidade e dos significados urbanos, 

precisamos compreender também as relações entre imaginário e simbólico e a 

maneira como são elaboradas imagens da cidade que o mito expressa e 

reproduz. 

Para começar, lembremos a célebre afirmação de Lévi-Strauss a 

respeito do alto teor de artifício, criação e - poderíamos completar - imaginação 

que é parte constitutiva das cidades:  

 

A cidade (...) situa-se na confluência da natureza e do artifício. Congregação de 

animais que encerram dentro de seus limites sua história biológica, e que ao 

mesmo tempo a modelam com todas as suas intenções de seres pensantes, 

por sua gênese e por sua forma a cidade depende simultaneamente da 

procriação biológica, da evolução orgânica e da criação estética. É a um só 

tempo objeto de natureza e sujeito de cultura; indivíduo e grupo; vivida e 

sonhada, a coisa humana por excelência. (LÉVI-STRAUSS, 1996:116) 
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Em O Enigma do Dom, Maurice Godelier defende que, “o pensamento 

produz o real social combinando duas partes dele mesmo, dois poderes 

distintos que se completam sem se confundir: a capacidade de representar, de 

imaginar, e aquela de simbolizar, de comunicar as coisas reais ou imaginárias”. 

(GODELIER, 2001: 42). Imaginário e simbólico, embora existam sempre 

relacionados, poderiam ser destrinchados e analisados separadamente já que 

estão associados a capacidades distintas do pensamento humano. Seguindo 

essa perspectiva, o imaginário seria capaz de construir representações, mas é 

o simbólico quem expressa, ou comunica, aquilo que anteriormente se imagina.  

Godelier lembra que Lévi-Strauss e outros pensadores de sua época, 

como Lacan por exemplo, realizaram uma espécie de “mudança de 

perspectiva” na análise dos fatos sociais, “um deslocamento do real e do 

imaginário para o simbólico e a afirmação do principio de que, entre o 

imaginário e o simbólico (que não podem existir separadamente), é o simbólico 

que domina e deve ser portanto o ponto de partida de todas as análises”. 

(Idem.: 43)  

Para Godelier, no entanto, a perspectiva a ser adota é exatamente 

inversa à de Lévi-Strauss e seus contemporâneos. Nas relações entre “real”, 

“imaginário” e “simbólico”, aos olhos de Godelier, é o imaginário quem ascende 

ao primeiro plano: 

 

 São antes de tudo as diversas maneiras como os homens imaginam as suas 

relações entre eles e com aquilo que chamamos de natureza que distinguem 

as sociedades, assim como as épocas durante as quais algumas delas 

continuam a existir. Mas o imaginário não pode se transformar em social, 

fabricar “sociedade”, existindo apenas “idealmente”. Precisa materializar-se em 

relações concretas que tomam forma e conteúdo nas instituições e, claro, nos 

símbolos que as representam e fazem com que correspondam entre si, que se 

comuniquem. “Materalizando-se” em relações sociais, o imaginário torna-se 

parte da realidade social. (GODELIER, 2001: 46)  

 

 Godelier, para exemplificar a maneira como entende as relações entre 

os domínios do real, do simbólico e do imaginário, cita uma famosa passagem 
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de Marx acerca do ouro e de como ele se situa em cada uma dessas 

dimensões:  

 

 “Como medida de valores o ouro é apenas moeda ideal e ouro ideal [em outra 

ocasião Marx diz imaginário], como simples meio de circulação ele é moeda 

simbólica e ouro simbólico; mas na simples forma de corpo metálico o ouro é 

moeda ou, ainda, a moeda é ouro real (Marx: 1857, p. 90)” (Godelier, 2001: 

47). 

 No entanto, o mais importante é perceber, ao contrário do que Godelier 

aponta, que nessa mesma citação de Marx os três domínios mencionados - 

real, simbólico e imaginário - encontram-se exatamente conciliados e existindo 

simultaneamente numa mesma coisa, o ouro.  

Ao definir o conceito de “fetichismo da mercadoria”, Marx demonstra 

que, por conta de um feitiço que a mercadoria adquire nas sociedades 

capitalistas, aquilo que seria uma relação determinada entre os homens: 

 

assume, para eles, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. 

Desse modo, para encontrar uma analogia, temos de nos refugiar na região 

nebulosa do mundo religioso [da crença]. Aqui os produtos do cérebro humano 

parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam 

relação umas com as outras e com os homens. Assim se apresentam, no 

mundo das mercadorias, o produto da mão humana. A isso eu chamo de 

fetichismo, que se coloca aos produtos do trabalho tão logo eles são 

produzidos como mercadorias (...) (MARX 2013: 147). 

 

Chama atenção, nesta definição, a analogia com a religião e a crença, 

bem como o caráter fantasmagórico do fetichismo. Por um lado, o fetichismo é, 

para Marx, um “produto do cérebro humano”, assim como são, para Godelier, 

os produtos da imaginação. Por outro lado, o fetichismo constitui-se em “figuras 

independentes” que existem “em relação umas com as outras”, da mesma 

forma que os elementos de um sistema simbólico, segundo o estruturalismo de 

Lévi-Strauss. Marx lembra, fazendo referência a uma passagem bíblica 

[Apocalipse, 14: 1-9] que “na testa do valor não está escrito o que ele é” (Idem.: 

149). O valor converte o produto do trabalho humano num “hieróglifo social” 

(idem. Ibidem.). Assim, a determinação dos objetos de uso como valores é um 
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“produto social tanto quanto a linguagem” (idem. Ibidem.). O próprio conceito 

de “fetichismo da mercadoria” de Marx é um exemplo de articulação entre 

simbólico e imaginário, em contradição com a disjunção que autores como 

Godelier tentaram realizar.  

Por outro lado, Michael Taussig, Em O Diabo e o Fetichismo da 

mercadoria na América do Sul, defende que: 

 

à medida que as pessoas fazem história, esta também é feita dentro de uma 

imaginação historicamente modelada, que se apodera da significação humana 

dada às coisas que seriam, de outra forma, mudas (TAUSSIG, 2010: 315).  

 

Se a imaginação se “apodera da significação”, é porque imaginar e 

simbolizar são atividades que se conciliam. Imaginar é significar e vice versa. O 

imaginário não sucede o simbólico, mas participa com ele da produção da 

história.  Os símbolos, ao invés de imaginário materializado, conforme 

defendeu Godelier, são uma espécie de combustível e substância alimentadora 

para a própria imaginação. Não se trata de descobrir qual deles vem primeiro, 

mas de compreender como atuam juntos. É nessa articulação entre os dois que 

o pensamento humano se torna vigoroso em seu potencial criador. 

A posição de Taussig fica mais clara a partir da apropriação que ele faz 

do debate de Marx sobre o fetichismo da mercadoria: 

 

O conceito de fetichismo da mercadoria me ajudou a trilhar o caminho da 

“consciência”, mas faltava dar o próximo passo: refletir sobre as formas e a 

percepção da “expressão”, sobre como as ideias funcionam emocionalmente e 

de que modo pintam uma imagem do mundo a partir da maneira como são 

colocadas na linguagem. (TAUSSIG, 2010: 13) 

 

 Ao interpretar os relatos de aparição do demônio entre trabalhadores 

dos canaviais no Vale do Cauca colombiano e entre trabalhadores das minas 

de estanho bolivianas, Taussig descobre um aspecto comum. Esses relatos 

surgiam e aumentavam em quantidade a partir do momento que os 

trabalhadores, antigos camponeses e pequenos proprietários rurais, se 

proletarizavam. Os relatos ilustravam a inserção por parte desses 
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trabalhadores em um novo sistema de produção, uma nova moralidade, enfim, 

“um novo estado de coisas” tido por eles como absolutamente estranho, 

“perigoso e antinatural” (TAUSSIG, 2010: 59). 

  Como estavam habituados com outras relações econômicas, baseadas 

em reciprocidade e assentadas sobre a ideia de “valor de uso” e não de “valor 

de troca”, o diabo aparece - na maneira como os trabalhadores elaboram 

aquela experiência - como uma forma de expressar o conflito entre moralidades 

absolutamente distintas. Dessa maneira, os trabalhadores tratavam como 

sobrenatural algo que na sociedade capitalista tende a ser naturalizado: o fato 

de que as relações entre coisas sobrepõem-se às relações entre pessoas. 

 “A magia da produção de valor de uso”, velha conhecida dos 

trabalhadores rurais colombianos e bolivianos, prolonga-se, intensifica-se e 

contrapõe-se “à magia das práticas do valor de troca”, típica das sociedades 

capitalistas (TAUSSIG, 2010: 48). “Nesse desacordo dramático ricamente 

elaborado é que estão contidos alguns rústicos conceitos protomarxistas” 

(Idem. Ibid.).  Na imaginação dos trabalhadores acerca das relações 

capitalistas de produção, existem pistas importantes para se entender aquilo 

que nosso fetichismo capitalista nos impede de perceber, porque a magia da 

mercadoria e a crença em sua força foram poderosas o suficiente para ofuscar. 

 O diabo que aparece nos relatos dos trabalhadores, como ilustração e 

expressão do fetichismo da mercadoria, não seria também, assim como o ouro 

é para Marx, um exemplo de como se conciliam aqueles três domínios: real, 

simbólico e imaginário?  

 

IDEOLOGIA E UTOPIA: 

 

Lévi-Strauss já havia chamado atenção para o fato de que “Nada se 

assemelha mais ao pensamento mítico que a ideologia política” e de que “em 

nossas sociedades contemporâneas, talvez esta tenha se limitado a substituir 

aquele” (Lévi-Strauss, 2008: 241). Mas é Henri Lefebvre, em A Revolução 

Urbana, ao tratar dos “mitos urbanos”, quem nos ajuda a compreender melhor 

as relações entre mito, ideologia e utopia. Para ele: 
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O mito definir-se-ia como discurso não institucional (não submetido às 

imposições das leis e instituições), extraindo seus elementos no contexto. A 

ideologia consistiria num discurso institucional, justificando, legitimando (ou 

então criticando, recusando e refutando) as instituições existentes, mas 

desenvolvendo-se no seu plano. Quanto à utopia, ela se empenharia em 

transcender o institucional, servindo-se ao mesmo tempo do mito, da 

problemática do real e do possível-impossível. Bem entendido, o discurso não 

institucional não se pronuncia não importa onde, não importa por quem. Ele 

emana de um grupo especificado, senão especializado, de tendência anômica 

(social extra-social) (LEFEBVRE, 2008: 99). 

 

 Diante dessa “tríplice aliança” – mito, ideologia e utopia -, os conflitos e 

contradições resolvem-se, segundo Lefebvre, por meio da magia: “atribuídos 

ao passado ou reportados ao futuro”. E se apresentam principalmente na obra 

de arte. (Idem. Ibid.).  

 Mas se o mito é “discurso não institucional”, o caso dos mitos urbanos 

constitui uma particularidade. Nas cidades, o mito, utilizando os termos de 

Lefebvre, “emana de um grupo especializado”, de “tendência anômica”, mas 

esses especialistas: políticos, arquitetos, urbanistas, planejadores urbanos, 

atuam, muitas vezes, a favor das instituições. A favor do próprio Estado, ou de 

empresas que investem na cidade, do capital financeiro, do mercado 

imobiliário. Nas cidades planejadas, por exemplo, o mito é posto em operação 

desde o início pelo próprio Estado, está presente nos textos de sucessivos 

planos diretores, nos discursos de inauguração, nos ritos de fundação como o 

“batismo cultural”, nas propagandas do governo, nos monumentos e reformas 

urbanas, na arquitetura e no próprio desenho da cidade. Nas paisagens. O mito 

urbano, no contexto das grandes cidades, não se submete à lei, mas a lei alia-

se ao mito. Isso acontece nos casos de expansão do perímetro urbano, 

liberação de áreas para a construção de prédios, parcerias entre o público e o 

privado para “revitalização de parques”.  

 Lefebvre destaca a maneira como, na literatura de Vitor Hugo, por 

exemplo, que descreve e exprime os símbolos dos edifícios, ruas e esgotos de 

Paris, ou de Baudelaire, que presenciou a transformação de Paris pelas 

reformas urbanas de Haussmann, ou ainda de numerosos poetas parisienses 
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que percorrem a cidade e exprimem seus trajetos, em todos esses escritores e 

em suas obras é construída uma imagem de Paris. “Uma imagem da cidade 

tendendo para um conceito (ou seja, para um conhecimento) é, assim, 

descoberta através do mito, da ideologia, da utopia” (LEFEBVRE, 2008: 100).  

Essa imagem conceito é capaz de intervir na história, na “cidade real”, visto 

que a cidade se transforma ou se conserva de forma a adequar-se àquela 

imagem ou a manter-se, ao longo dos tempos, tal como a imagem a 

representa: 

 

O urbano ascende, assim, como horizonte, forma e luz (virtualidade que 

ilumina), ao mesmo tempo que como prática em desenvolvimento e como fonte 

e fundamento de uma outra natureza ou de uma natureza outra que a inicial. E 

isso através das representações mistas, aqui muito rapidamente dissociadas 

numa breve análise: mito e utopia, ideologia e ciência. A problemática urbana 

se anuncia. O que sairá dessa fornalha, desse caldeirão de feiticeiro, dessa 

intensificação dramática das potencias criadoras, das violências, dessa troca 

generalizada na qual não se vê mais o que se troca, exceto quando só se vê 

demasiadamente: dinheiro, paixões imensas e fugazes, sutileza desesperada? 

(LEFEBVRE, 2008: 101). 

 

Em Antropologia Estrutural, no posfácio ao capítulo sobre A Estrutura 

dos Mitos, rebatendo críticas e elucidando a influencia de Marx sobre seu 

próprio pensamento, Lévi-Strauss fornece pistas preciosas para discutirmos as 

relações entre espaço e sociedade nas cidades contemporâneas. Segundo ele: 

 

Mesmo quando a sociedade se mostra indiferente ao espaço, ou a um certo 

tipo de espaço (como ocorre com o espaço urbano, caso não tenha sido 

planejado), tudo se passa como se as estruturas inconscientes se 

aproveitassem, por assim dizer, dessa indiferença para invadir o espaço vazio 

e afirmar-se ali de modo simbólico ou real, um pouco como as preocupações 

inconscientes utilizam o vácuo” do sono para se exprimirem na forma de sonho, 

como demonstrou Freud. (LÉVI-STRAUSS, 2008: 354) 

 

 Interessa entender como a estrutura social se transforma em estrutura 

espacial e, mais do que isso, em uma estrutura espacial altamente 
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segregadora. A segregação espacial é também uma desigualdade de posições 

que os lugares e, simultaneamente, as pessoas ocupam na estrutura espacial 

da cidade. Esta desigualdade de posições entre os lugares está expressa ou 

comunicada, também, nas diferenças de posição entre as várias paisagens 

urbanas. As paisagens produzem e reproduzem o mito urbano. Interessa 

entender a maneira como, ao transformar-se em cidade, o mito urbano produz 

segregação. 

Lévi-Strauss deixa claro que não se trata de simples tradução de uma 

estrutura à outra, ao defender que não existe “harmonia preestabelecida” entre 

os diversos níveis de estrutura: 

 

Eles podem perfeitamente estar – e muitas vezes estão – em contradição uns 

com os outros, mas as modalidades segundo as quais se contradizem 

pertencem todas ao mesmo grupo. É exatamente isso, aliás, o que mostra o 

materialismo histórico, quando mostra que é sempre possível passar, por 

transformação, da estrutura econômica ou daquela das relações sociais para a 

estrutura do direito, da arte, ou da religião. Mas Marx jamais compreendeu que 

tais transformações fossem de um único tipo, que a ideologia, por exemplo, só 

pudesse refletir as relações sociais como um espelho. (LÉVI-STRAUSS, 2008: 

357) 

 

Para entendermos o papel dos mitos urbanos nessa transformação 

dialética que ocorre entre estrutura social e estrutura espacial, devemos 

compreender melhor o papel da paisagem. A paisagem reproduz o mito e 

garante seu poder, sua eficácia. Por meio da paisagem, o mito se apresenta e 

encanta, convence. Que força é essa que a paisagem tem? De onde vem o seu 

feitiço?  

Devemos lembrar que, de acordo com Selma Sena, o mito enquanto 

categoria pode ser dividido em quatro unidades constitutivas designadas a 

partir do pensamento social: paisagem, fronteira, violência e sociabilidade 

(SENA, 2011: 13). Para mim, nessa ocasião, interessa principalmente as duas 

primeiras: paisagem e fronteira. Por elas começarei a pensar o tema da 

segregação espacial. 
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PAISAGENS: 

 

Parques, viadutos, praças, edifícios, avenidas reformadas podem ser 

tratados como “fatos urbanos” (ROSSI, 2001), elementos que compõem a 

paisagem da cidade. Assim como os ritos, esses fatos urbanos possuem um 

caráter essencial de elemento reprodutor do mito: 

 

 constituem uma chave para compreensão do valor dos monumentos e, para 

nós, do valor da função da cidade e da transmissão das ideias na realidade 

urbana. (...) Já que o rito é o elemento permanente e conservativo do mito, 

também o é o monumento, que, no próprio momento em que testemunha o 

mito, torna possível suas formas rituais (ROSSI, 2001: 07). 

 

 Por dar forma ao mito, o monumento acaba por expressar uma imagem 

da cidade e essa imagem pode exercer funções bastante estratégicas tornando 

possível, por exemplo, atração de capital e investimentos que, por sua vez, 

possibilitarão a transformação física da cidade. Por isso, para o geógrafo 

Francesc Muñoz, a imagem é o primeiro fator de produção da cidade, o seu 

espaço-tempo (MUÑOZ, 2008: 67), e o desenho urbano, apropria-se disso: 

 

 “El diseño urbano es hoy diseño de una imagen para la ciudad, una imagen 

reconocible, exportable e consumible por habitantes y visitantes, vecinos y 

turistas. Esto es, una etiqueta, una marca” (MUÑOZ, 2008: 68). 

 

 As diversas imagens da cidade existem de maneira virtual, mas elas “se 

realizam”, se transformam em “cidade real” na forma de paisagem. A paisagem 

é a “dimensão simbólica do espaço” (FÍGOLI, 2007), um desenho, um relato ou 

uma representação que pela atribuição de significado transforma determinado 

espaço ou território em uma imagem cultural (Fígoli, 2007: 30). Essa 

representação é capaz de comunicar elementos importantes sobre o contexto 

social e cultural em que é produzida. 

Segundo Canevacci, “a comunicação é o terreno específico mais 

inovador e inexplorado da atual forma urbana” e, ao mesmo tempo, “a 

comunicação é o terreno do conflito”. Vários tipos de conflito (de pontos de 
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vista, de etnicidade, gênero, produção e consumo, classe social), se inserem 

na paisagem urbana como marcas de diferença. Essas diferenças constituem 

um extraordinário instrumento de informação. “Uma vez selecionadas, 

articuladas e registradas segundo um método explícito, podem contribuir para 

desenhar um novo tipo de mapa, com o qual se possa compreender e 

descrever a metrópole” (CANEVACCI, 1997: 40). 

Gilles Deleuze lembra que “A ambição científica do estruturalismo não é 

quantitativa, mas topológica e relacional” (DELEUZE, 1974: 5). Este princípio é 

recorrente e conhecido na obra de Lévi-Strasuss, mas Althusser também, 

quando fala de estrutura econômica, deixa claro que: 

 

os verdadeiros “sujeitos” não são aqueles que vêm ocupar os locais, indivíduos 

concretos ou homens reais; também os verdadeiros objetos não são os papéis 

que eles desempenham e os acontecimentos que se produzem, mas antes os 

locais num espaço topológico e estrutural definido pelas relações de produção 

(DELEUZE, 1974: 5)4. 

 

 As relações entre paisagens urbanas marcam posições diferentes numa 

mesma estrutura que é a cidade, como definido anteriormente. O sentido que 

cada paisagem possui é o que define o significado do lugar e só existe como 

resultado desse mesmo “efeito de posição”.5 

Acontece que a estrutura é, em si mesma, “um sistema de elementos e 

de relações diferenciais; mas, ao mesmo tempo, ela também “diferencia as 

espécies e as partes, os seres e as funções nos quais ela se atualiza” 

(DELEUZE, 1974: 13). Em outras palavras, a estrutura é “diferencial em si 

mesma e diferenciadora em seu efeito”. (Idem. Ibid.). No caso das paisagens 

urbanas dentro da estrutura da cidade, esse efeito diferenciador produz 

segregação. Quanto mais próxima à imagem da cidade tal como ela aparece 

no mito (e nas utopias produzidas pelas classes hegemônicas e reproduzidas 

                                                           
4
 Como Lévi-Strauss defendera, em sua discussão com Paul Ricoeur também lembrada por Deleuze: “o 

sentido é sempre um resultado, um efeito”. Esse efeito, não é apenas um produto, “mas um efeito de 
óptica, um efeito de linguagem, um efeito de posição”. (DELEUZE, 1974: 6) 
5
 Taussig havia colocado que “Se a atenção estiver focada em uma única coisa, como deve ser em algum 

momento de qualquer análise, então essa coisa será vista como contendo em si tanto sua rede relacional 
quanto o contexto que a circunda; a coisa é um sistema de relações.” (TAISSIG: 67).  
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pelo discurso do Estado), maior valor possui a paisagem, em termos 

simbólicos, e maior valor possui o espaço a ela equivalente, em termos 

monetários. Muitas vezes, estão situadas aí as chamadas “áreas nobres”. Por 

outro lado, quanto mais distantes dessas primeiras paisagens, em termos de 

posição relativa na estrutura cidade, mais desvalorizadas serão as outras 

paisagens e os lugares que elas designam. No primeiro caso temos paisagens 

hegemônicas e no segundo, paisagens marginais. 

As diferenças entre paisagens hegemônicas e marginais, como se 

produzem reciprocamente e os processos que garantem a manutenção de 

suas distancias ao longo do tempo serão discutidos por meio da outra unidade 

constitutiva do mito, a fronteira.  

 

FRONTEIRAS: 

 

O “lugar antropológico” é carregado de significados humanos e possui 

sua geometria definida com base em três formas espaciais simples, que 

constituem “as formas elementares do espaço social”. Estas são: a “linha”, a 

“interseção das linhas” e o “ponto de interseção” (AUGÉ, 2005: 55).  

As linhas se referem aos itinerários urbanos: eixos, caminhos ou 

circuitos que ligam lugares diferentes e ao longo dos quais os indivíduos 

constroem seus trajetos. Na intersecção dessas linhas surgem praças, 

mercados e vários outros lugares de encontro, de trocas e intercâmbios. Por 

último, nos pontos de intersecção dessas linhas surgem centros com fronteiras 

definidas em relação a outros centros e a partir dos quais os homens se 

definem também em relação a outros homens (Idem. Ibid.). Itinerários, 

cruzamentos e centros nos fazem lembrar que “a identidade e a relação estão 

no cerne de todos os dispositivos espaciais estudados classicamente pela 

antropologia” (Idem.: 56). 

O que acontece nos pontos de intersecção que faz com que os lugares e 

as pessoas se diferenciem a tal ponto que os contatos e intercâmbios sejam 

substituídos por segregação? Alguns centros sobrepõem-se a outros, porque 

possuem maior valor simbólico e monetário. Essas posições privilegiadas na 

estrutura da cidade são delineadas por fronteiras simbólicas. As fronteiras 

surgem em torno de cada centro como marcadores de diferença e marcadores 
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de posição na estrutura-cidade. Indivíduos estrangeiros, pertencentes a outros 

centros, podem percorrer um centro que não é o seu, mas sempre na condição 

de outsider6. 

Por isso a fronteira deve ser pensada a partir do “valor do espaço”. A 

importância econômica e social da terra, desde os grandes latifúndios rurais, 

transformados hoje em latifúndios urbanos, pela forte especulação imobiliária 

presente em toda a história de Goiânia, é algo que merece uma análise 

apurada. Lévi-Strauss já havia notado esse ponto, em trecho citado 

anteriormente, ao mencionar os anúncios de jornal que divulgavam a 

construção de Goiânia e vendiam lotes como oportunidade de enriquecimento. 

Vale mencionar aqui uma questão que será desenvolvida em outra 

ocasião. Godelier, sobre as três obrigações envolvidas no “dom” - dar, receber 

e retribuir - afirma que apenas Annette Weiner foi capaz de reencontrar em 

Mauss aquilo que os outros comentadores durante meio século silenciaram:  

 

há coisas que é preciso guardar, não dar. Estas coisas guardadas, objetos 

preciosos, talismãs, saberes, ritos afirmam em profundidade as identidades e 

sua continuidade através dos tempos. Mais ainda, elas afirmam a existência de 

diferenças de identidade entre os indivíduos, entre os grupos que compõem 

uma sociedade (...) (GODELIER, 2001: 54).  

 

Essas diferenças de identidade não são neutras: “elas constituem uma 

hierarquia, e é nesse processo de produção-reprodução de hierarquias, entre 

indivíduos, entre grupos, mesmo entre sociedades, que as duas estratégias, 

dar e guardar, desempenham papeis distintos mas complementares” (Idem. 

Ibid.). Uma questão importante no caso de Goiânia é compreender até que 

ponto a terra constitui um exemplo de “coisa que não se da, mas se guarda”, e 

até que ponto contribui para a manutenção das hierarquias, visto que muitas 

das famílias ricas são proprietárias de grandes terrenos vazios e outros bens 

                                                           
6
 Michel Agier define que a “região” é o que “distingue os espaços no conjunto urbano” (AGIER, 2010: 66). 

Para Agier, “Esse sentido de lugar supõe a cidade inteira como contexto de referencia. Corresponde a 
uma cartografia imaginária dos citadinos que vivem em certas partes da cidade, continuando a ter, sobre 
os outros espaços, pelo menos algumas experiências, ideias ou imagens” (Idem.: 67). Mas se a região 
permite localizar as identidades ligadas ao espaço urbano, é enquanto identidades externas, “no sentido 
de que elas emanam primeiro de um olhar dos atores exteriores ao espaço considerado, mesmo que elas 
seja em seguida retomadas a partir de dentro nas relações de ego com outrem” (Idem. Ibid.).  
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imóveis, que ficam “guardados” por muitos anos até que sejam vendidos em 

momento oportuno, ou até que seja construída alguma coisa ali. Algumas 

dessas famílias eram (ou continuam sendo) proprietárias de grandes imóveis 

rurais no passado. Os imóveis urbanos “guardados” passam por um processo 

continuo de valorização monetária ao longo dos anos, na forma de 

especulação imobiliária. Depois de uma grande reforma urbana ou, por 

exemplo, depois da construção de um parque próximo a esses imóveis antes 

ociosos, eles sediarão enfim algum grande empreendimento imobiliário que, 

por um longo trabalho de publicidade, dará início à formação de uma nova 

“área nobre” na cidade. 

O “enobrecimento do espaço” experimentado em algumas regiões, 

impulsionado pela construção de parques que, muitas vezes, são frutos de 

acordos entre o poder público e construtoras7, chama atenção para a influencia 

do mercado imobiliário na produção do espaço e das fronteiras urbanas.  

Para Sharon Zukin, a paisagem é uma ordem espacial imposta ao 

ambiente que “dá forma material a uma assimetria do poder econômico e 

cultural” (Zukin, 1996: 207). Nesse processo, entra em cena a habilidade dos 

capitalistas, principalmente o mercado imobiliário, de desenhar a cidade a partir 

de um repertório potencial de imagens, produzindo paisagens que serão 

vendidas para o consumo visual. A “infra-estrutura crítica” (arquitetos, 

urbanistas, planejadores urbanos) detém o poder de impor sentido aos lugares. 

Como resultado, são produzidas “paisagens de sonho”, que mobilizam 

fantasias, utilizando-se de símbolos para criar valor econômico.  

Outro fenômeno típico de Goiânia é a proliferação dos condomínios 

horizontais de luxo. Ao se concentrarem em determinadas regiões da cidade, 

estes condomínios concentram também os investimentos públicos em infra-

estrutura e equipamentos urbanos e se destacam nas paisagens, alimentando 

a imagem de uma cidade com alto poder de consumo, transmitindo por essas 

imagens todo um estilo de vida marcado por carros de luxo e grandes 

mansões. Essas paisagens de consumo colocam-se acima de outras 

paisagens e ofuscam, por exemplo, a presença das preferirias precárias, 

                                                           
7
 Como aconteceu no passado, com o Parque Vaca Brava, no momento da construção do Goiânia 

Shopping, ou recentemente com o “Parque Flamboyant”, situado no bairro Jardim Goiás, Região Sudeste 
de Goiânia e pode acontecer num futuro próximo, no Jardim Botânico, na região do Setor Pedro Ludovico. 
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situadas muitas vezes ao lado desses condomínios, mas mantidas numa 

situação de quase invisibilidade e anonimato.  

Esse processo tem relações estreitas com o que Muñoz chama de 

“urbanalização”. De um lado, retrata a especialização econômica e de funções 

verificável em algumas cidades, “que reduce la diversidad de actividades y por 

tanto, a través de monocultivos rentables a corto plazo, acaba por anular la 

complejidad del entramado urbano de relaciones para (…) homogeneizar 

igualmente el paisaje humano” (Idem.: 67).  De outro lado, expressa a 

segregação morfológica do espaço urbano: “la progesiva dificultd para la 

mezcla o hibridación de paisajes o morfologias urbanas, la producción de 

paisajes autistas, com poca relación entre ellos, separadas por barreras e 

discontinuidades, tanto físicas como virtuales, que hacen difícil encontrar lós 

contenidos de diversidad y complejidad propios del paisaje urbano. (Idem. 

Ibid.). 

  Defendendo que o uso de “ambientes urbanos seguros”, como os 

condominios fechados, é signo de êxito econômico, pertencimento e 

identificação social, Munõz observa que “la explicación para la proliferación de 

los paisajes de la seguridad sería de raíz mucho más económica que otra cosa 

y estaría vinculada al consumo y a la visualización del valor de una área 

urbana” (Idem.: 79). Por isso, a busca por ambientes seguros está relacionada 

a certo estilo de vida e é parte do processo de elitização ao qual se refere 

Sharon Zukin no livro Loft Living (1989), lembrado pelo próprio Muñoz. Sendo 

assim, “és más la geometria Del consumo que la geografía Del miedo la que 

explica la expansión de lós paisajes de la seguridad. (MUÑOZ, 2008: 82)  

O mais importante é perceber como, nesses dois processos, tanto nos 

parques que enobrecem o espaço quanto nos condomínios fechados, “paraísos 

artificiais”, a cidade se torna cada vez mais mercadoria carregada de 

fetichismo, porque reproduz sonhos e desejos coletivos na forma de paisagens. 

Quanto mais próximas essas paisagens estiverem daquela imagem de cidade 

presente no mito, mais fetichismo elas possuem e maior o seu poder de 

interferir na produção do espaço com todas as suas desigualdades. Esse 

fetichismo da cidade mercadoria é a base da distinção entre paisagens 

hegemônicas e marginais, princípio da segregação espacial urbana e, como 

próximo passo, é ele o que pretendo desvendar.  
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