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RESUMO 

 

A presente pesquisa objetivou analisar as imagens fotográficas presentes nos três últimos 

Planos Estratégicos da cidade do Rio de Janeiro. A partir do entendimento do planejamento 

urbano no Brasil, com raízes modernistas, se iniciando no final do século XIX e início do século 

XX, o presente trabalho contextualiza a implementação do planejamento estratégico como 

uma importante ferramenta de gestão do espaço urbano no século XXI. Tendo como modelo 

a cidade de Barcelona, o Rio de Janeiro passa a planejar por metas as ações que irão interferir 

na sua espacialidade de maneira a produzir uma cidade-produto cujo objetivo é atrair 

investimentos de diversas ordens. Tal Plano precisa ser legitimado pelos diversos atores 

envolvidos, incluindo seus cidadãos, e o marketing se torna ferramenta que possibilita 

propagar imagens-sínteses da cidade. As imagens analisadas nos Planos Estratégicos 

permitem concluir que se trata de um reforço argumentativo que compõe um discurso 

legitimador das ações no espaço da cidade. O Rio é apresentado por imagens-sínteses que 

não refletem a totalidade do município podendo levar ao falso entendimento de que as ações 

positivas projetadas no Plano abarcariam a totalidade da cidade. O que se percebe é uma 

construção discursiva, pelas imagens fotográficas, de uma cidade pelas suas partes, em que 

o real interesse seria o de promover espaços específicos cujo o valor é estabelecido pelo 

interesse dos investimentos privados.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo  analizar las imágenes fotográficas presentes en 

los tres últimos Planes Estratégicos de la ciudad de Río de Janeiro. A partir de la comprensión 

de la planificación urbana en Brasil, con raíces modernistas, iniciándose a fin del siglo XIX y 

principios del siglo XX, el presente trabajo contextualiza la implementación del planeamiento 

estratégico como una importante herramienta de gestión del espacio urbano en el siglo XXI. 

Tomando la ciudad de Barcelona como  modelo,  Río de Janeiro pasa a planificar a través de 

metas las acciones que interferirán en su espacialidad, de manera a producir una ciudad-

producto cuyo objetivo es atraer inversiones de diversas órdenes. Este Plan necesita ser 

legitimado por los diversos actores involucrados, incluyendo a sus ciudadanos, y el marketing 

se convierte en herramienta que posibilita propagar imágenes-síntesis de la ciudad. Las 

imágenes analizadas en los Planes Estratégicos permiten concluir que se trata de un refuerzo 

argumentativo que compone un discurso legitimador de las acciones en el espacio de la 

ciudad. Río es presentado por imágenes-síntesis que no reflejan la totalidad del municipio, 

pudiendo llevar al falso entendimiento de que las acciones positivas proyectadas en el Plan 

abarcarían la totalidad de la ciudad. Lo que se percibe es una construcción discursiva, a través 

de imágenes fotográficas, de una ciudad representada por fragmentos ,en que el real interés 

sería el de promover espacios específicos cuyo valor es establecido por el interés de las 

inversiones privadas. 
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INTRUDUÇÃO  

 

Os processos sócio espaciais abrigam possibilidades diversas para análises e 

reflexões a partir de uma matriz multidisciplinar que se encontra no cerne do 

planejamento urbano. O campo discursivo, no que tange à produção de imagens, 

surge como tema de análise do urbano que, por meio da institucionalidade, ao se 

apresentar como gestora de um território, oferece crescentes condições para, o que 

Acselrad (2009) chamará, “estratégias para a duração” dos elementos de base 

material, como forma de garantir a reprodução do capital em um modelo de 

competitividade globalizante.   

 O Rio de Janeiro solidificou-se ao longo dos séculos como uma  cidade que 

representa simbolicamente todo o Brasil. Desde o Rio oitocentista, que torna o Brasil 

um Reino ao receber a família real portuguesa, até se tornar a sede da realização dos 

megaeventos esportivos Copa do Mundo de Futebol e Jogos Olímpicos, a cidade atrai 

olhares para si. 

No contexto do século XXI, com a proliferação de dispositivos eletrônicos 

produtores de fotos digitais que, conectadas à rede mundial de computadores, 

permitem a postagem de, segundo Meeker (2017), mais de 500 milhões de imagens 

por dia, nunca foi tão fácil produzir e receber estímulos visuais e construir percepções 

por meio de imagens. Diariamente, utilizando o sistema de busca por palavras-chaves 

associadas a uma informação nas redes sociais digitais (hashtags), podemos 

perceber que há um grande volume de informações imagéticas produzidas. Essas 

imagens acabam por construir significados ao produzirem discursos de fácil acesso e 

assimilação por parte de uma vasta gama de pessoas.  

Nessa contemporaneidade permeada pela produção e consumo de imagens, 

os discursos que se constroem utilizam-nas como importante ferramenta de 

legitimação. Em relação aos megaeventos, podemos perceber, hoje, quase como em 

um paralelo, uma “intencionalidade” na produção de discursos sobre o urbano quando 

nos voltamos para os Planos Estratégicos criados pela Prefeitura Municipal, contendo 

metas a serem alcançadas durante a gestão de um mandato. Estes Planos funcionam 

como ferramentas da gestão sobre o espaço e norteiam as políticas públicas que 
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surgem com o intuito de promover ações transformadoras tanto da paisagem quanto 

das estruturas de produção urbana.  

Assim, a presente pesquisa tem por objetivo analisar as imagens fotográficas 

contidas nos três últimos Planos Estratégicos da cidade do Rio de Janeiro, e perceber 

como são utilizadas na construção discursiva das propostas e metas contidas em cada 

documento. A cidade do Rio de Janeiro tendo, em vista os dois últimos megaeventos 

- Copa do Mundo de Futebol em 2014 e Jogos Olímpicos de 2016 –, produziu Planos 

Estratégicos específicos para legitimar as ações no espaço urbano com o objetivo de 

abrigar tais eventos. O Plano que se segue (2018-2022) foi incluído na análise devido 

sua importância por se tratar do Plano de atual vigência na governaça da cidade.  

No primeiro capítulo será feito uma revisão bibliográfica sobre o “Planejamento 

Estratégico”, como uma face do planejamento urbano e sua relação com modificações 

ocorridas em cidades consideradas modelo, como Barcelona e Curitiba. Nesse 

momento, a reflexão será direcionada ao marketing como ferramenta estratégica na 

produção da imagem-síntese de uma cidade com objetivo de transformá-la em 

mercadoria “vendável” no âmbito internacional e assim atrair investimentos.  

O capítulo dois versará sobre a “imagem” em suas múltiplas abordagens  

conceituais. A imagem passa a ser objeto de reflexão para um melhor entendimento 

das necessidades argumentativas da presente pesquisa, em que a imagem fotográfica 

ganha centralidade, e sua análise requer um conhecimento de especificidades da sua 

produção, algo oferecido pelo campo de pesquisa das ciências sociais.  

No terceiro capítulo, o Rio de Janeiro é focado em um breve histórico das 

modificações espaciais ocorridas no início do século XIX, mostrando, a partir de fontes 

diversas de informações pictográficas, como criou-se um imaginário urbano carioca. 

Por fim, contextualiza-se o início do planejamento estratégico na cidade, ainda na 

década de 1990, salientando como esse início foi determinante para a consolidação 

de um espaço propício ao recebimento dos megaeventos.  

No quarto capítulo, os três últimos planos estratégicos do Rio serão analisados 

a partir das imagens fotográficas no seu interior. A metodologia de análise levará em 

consideração contexto de sua produção, suporte e vinculação, conteúdo e mensagem. 

Serão observados temas como habitação, modos de vida e natureza são 

apresentados e seus discursos construídos com o auxílio da imagem fotográfica.  
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As conclusões chegadas levaram ao entendimento de um discurso imagético 

que possibilita uma construção argumentativa que visa legitimar as ações do 

planejamento estratégico.  

 

CAPÍTULO 1- O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

1.1 – PERCURSOS DO PLANEJAMENTO URBANO ATÉ AS ORIGENS DO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

No Brasil há uma predominância de um modelo que pretende-se uma gestão 

compartilhada do território onde os interesses privados acabam por promover um 

urbanismo comprometido com apenas uma parte da cidade. Para a arquiteta e 

pesquisadora brasileira, referência nos estudos urbanos, Ermínia Maricato, a 

incorporação de modelos internacionais sem mediações locais adequando-os à 

realidade brasileira perpetuou e reafirmou desigualdades e privilégios (MARICATO, 

2000, p. 122). Desde sua origem, entre a segunda metade do século XIX e início do 

século XX, o planejamento urbano mordernista brasileiro nasce da ligação entre 

melhoramento funcional e o embelezamento de inspiração europeia.  

 Nesse contexto, se entende o Planejamento como um processo em que 

diferentes atores são envolvidos na produção um plano de gestão do território. Ao 

fazer uma apanhado histórico dos planos urbanos brasileiros, Maricato (2000, p. 138) 

vê no desapontamento da burguesia brasileira na década de 1930, quando percebeu-

se a ineficácia dos planos que só produziam embelezamento sem tornar a cidade 

eficaz, o surgimento dos planos-discursos, ou seja, quando o plano existe mas não é 

cumprido. Com o crescimento urbano brasileiro a burguesia industrial percebia a 

ineficácia dos planos que só produziam o dito embelezamento da cidade à medida 

que necessidades reais como mobilidade, habitação e salubridade não correspondiam 

aos seus anseios. Assim, há uma valorização do planejamento urbano, contudo, sem 

efetivamente colocar o plano resultante em prática quando críticas surgem ao 

inserirem aspectos sociais nas metas desejadas.  

Na década de 1960, mesmo os grandes plano detalhados, contendo 

orientações para diversos níveis do governo - como o plano Urbanístico Básico de 

São Paulo, elaborado em consórcio de escritores brasileiros e norte-americanos, e o 

plano elaborado pelo urbanista grego Dioxiadis para o Rio de Janeiro - foram parar 

diretamente nas gavetas.  



14 
 

 

De um lado estava dada a impossibilidade de ignorar os “problemas 
urbanos”, de outro a impossibilidade de dedicar o orçamento público 
apenas às obras, especialmente às obras viárias, vinculadas à lógica 
do capital imobiliário, de maneira aberta ao debate, sem sofrer críticas. 
Quando a preocupação social surge no texto, o plano não é mais 
cumprido. Ele se transforma no plano-discurso, no plano que esconde 
ao invés de mostrar. Esconde a direção tomada pelas obras e pelos 
investimentos que obedecem a um plano não explícito. (MARICATO, 
2000, p. 138) 
 

Segundo a pesquisadora, foi durante os regimes militares que a atividade de planejar 

o urbano mais se desenvolveu no Brasil. Diretrizes federais foram criadas pela Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano e órgãos gerenciaram suas ações em diferentes 

níveis. A época da redemocratização, na década de 1980, o Brasil já tinha todo um 

sistema de diretrizes e planejamentos que vigoravam. O Planejamento urbano elegeu-

se como produtor de ideias que solucionariam os problemas enfrentados na cidade.  

Maricato acredita se tratar de ideias que dissimulavam as causas reais dos 

conflitos que se apresentavam. Com uma visão positivista, tais plano, erguidos 

durante o período militar, foram elaborados por especialistas desconectados das 

realidades socioculturais vivenciadas no espaço urbano e sem ouvir os anseios e 

necessidades da população que ali habitava.  

 

Boa parte do crescimento urbano se deu fora de qualquer lei ou de 
qualquer plano, com tal velocidade e independência que é possível 
constatar que cada metrópole brasileira abriga, nos anos de 1990, 
outra, de moradores de favelas, em seu interior. Parte de nossas 
cidades podem ser classificadas como não cidades. 

 (MARICATO, op.cit., p. 140) 

 

 Segue-se a este cenário, continua Maricato, a elaboração de plano que ignoram 

a cidade ilegal e concentram esforços em mega obras, prioritariamente de bairros de 

alta renda como os de São Paulo (MARICATO, 2000, p. 141). É justamente sobre a  

“cidade ignorada” que recaem o peso e os fatos de uma realidade que confronta a 

cidade efetivamente atingida pelo plano e produtora de estratégias de competição 

entre territórios. Esse é o ponto, complementa Sánchez, em que se faz necessário um 

discurso legitimador do planejamento urbano.  

 

Consideramos que o discurso construído em torno à cidade modelo 
constitui-se sobretudo em discurso reiterador e legitimador do 
planejamento. Nele, o espaço urbano é lido como dependente 
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daqueles que o engendram por deterem o domínio da técnica 
urbanística. Na análise do conteúdo ideológico desse discurso revela-
se a natureza do planejamento como prática de controle social e, 
portanto, de dominação. (SÁNCHEZ, 1997, p. 41). 

 

Dentro desta perspectiva, podemos olhar para os planos urbanos de diferentes 

formas. Maricato (2000, p. 138) fala de planos de urbanização que tiveram variações 

nominais como plano Diretor, Planejamento Integrado, plano Urbanístico Básico e 

plano Municipal de Desenvolvimento. Delimitando o tema da presente pesquisa no 

plano Estratégico, é importante diferenciá-lo de outros planos. 

Para Pfeiffer apud Fernandes (2008, p. 27), é preciso pensar que o plano 

estratégico como uma proposta da sociedade para o futuro da cidade. No plano 

estratégico contém os projetos e objetivos da sociedade para a cidade. Com uma 

visão compartilhada do futuro os agentes, públicos e privados, envolvidos da sua 

produção e implementação podem utilizá-lo como instrumento de pressão para que 

seja efetivamente levado a prática.  

Entretanto, no Brasil, os planos estratégicos tem ignorado o diagnóstico feito 

sobre as necessidades urbanas e tem suas metas voltadas para valorização de 

espaços com intenção de atração de investimentos no território, principalmente de 

capital transnacional. 

 Entendendo a produção da cidade em uma perspectiva lefebvriana, em 

que esta é obra de uma história conduzida por seres humanos e não por objetos, 

portanto, produto tão diverso quanto as sociedades subjacentes ao tempo e ao espaço 

específicos, é possível abordar o  “urbano” a partir de uma análise que permita 

entendê-lo por meio dos discursos estabelecidos na sociedade e na cultura 

participante (LEFEBVRE, 2006, p. 53). 

 
Tomando o termo “produção” num sentido amplo (produção de obras 
e produção de relações sociais), houve na história uma produção de 
cidades assim como houve produção de conhecimentos, de cultura, 
de obras de arte e de civilização […] A cidade foi e continua a ser 
objeto; mas não a maneira de um objeto manejável, instrumental: este 
lápis, esta folha de papel. Sua objetividade ou “objetalidade”, poderia 
antes se aproximar da objetividade da linguagem que os indivíduos ou 
grupos recebem antes de a modificar, ou da língua (de tal língua, obra 
de tal sociedade, falada por tais grupos). Seria possível também 
comparar essa “objetalidade” antes à de uma realidade cultural, tal 
como o livro escrito, do que ao velho objeto abstrato dos filósofos ou 

ao objeto imediato e cotidiano. (LEFEBVRE, 2006, p. 53) 
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Contudo, há de se ter o cuidado de não considerar a cidade algo completo, 

como um livro pronto para ser lido e entendido em uma narrativa finita e concisa. A 

construção argumentativa do “livro cidade” é constantemente modificada e 

provocadora de transformações no espaço urbano. Assim, discursos se estabelecem 

e precedem mudanças na cidade real ao legitimar ações urbanas de diversas 

maneiras, dentre elas o planejamento estratégico. Existem na cidade, discursos 

hegemônicos que se apropriam, criam ou modificam conceitos para que estes 

colaborem para um fim preterido. 

A partir do entendimento de que o capitalismo foi tachado, desde suas origens, 

um sistema internacional, a chamada “globalização” se configura numa aceleração 

dos processos de integração da economia de mercado mundial, provocando 

transformações econômicas na produção, consumo e distribuição de mercadorias, 

assim como, na evolução tecnológica e no campo das ideias, aumentando o fluxo de 

pessoas e tornando o capital transnacional e volátil. Para muitos cientistas sociais a 

globalização nada mais é do que a manifestação concreta do capitalismo 

contemporâneo e que demanda novas formas de governo global. (KAY, 2009, p. 363) 

Nesse contexto, muitas cidades ganham protagonismo e adotam o 

planejamento estratégico como modelo ávido por conquistar atratividade no cenário 

mundial promovendo “a flexibilidade das estruturas produtivas e comerciais e a 

capacidade de inseri-las em redes, determinando o sucesso ou fracasso.” (BORJA e 

CASTELLS, 1996, p. 153). 

O economista e sociólogo Carlos Vainer (2002), discorre sobre o “Planejamento 

Estratégico” como sendo um modelo de planejamento urbano que têm se destacado 

entre urbanistas e gestores. Dentro dessa lógica, as cidades necessitam competir pelo 

investimento de capital, tecnologia e competência geral; atração de novas indústrias 

e negócios; atração de força de trabalho qualificada e ser competitivas no preço e 

qualidade dos serviços.  

Segundo Vainer, esse modelo, que é oriundo de conceitos e técnicas do 

planejamento empresarial, tem no marketing grande aporte para a produção de 

discursos que contribuam com a centralidade de uma nova problemática, a da 

competitividade urbana (VAINER, 2002, p.75). São as agências multilaterais (como o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), UNO-Habitat, 

dentre outras), juntamente com consultores internacionais, especialmente catalães, 
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os que com um marketing agressivo, têm difundido o planejamento estratégico no 

Brasil e na América Latina.   

De acordo com o geógrafo Eugênio Silva (2012)), a difusão do uso do 

planejamento estratégico se dá a partir do governo de Margareth Thatcher, (1979 a 

1990), sendo importante observar os processos de reconversão urbana, iniciado nos 

EUA, nas cidades de Baltimore e Boston dos anos 1950. Esse processo de 

reconversão se torna embrionário do que seria o planejamento estratégico na 

Inglaterra a medida que pretendeu-se melhoramentos de áreas centrais 

abandonadas, com subutilização do porto e crescente marginalidade. Diante da 

situação, grupos privados se reuniram para revitalizar espaços, como edifícios 

históricos, e assim estimular o surgimento de comércio e serviços. Desde o início a 

parceria entre público e privado foi essencial para o sucesso das estratégias de 

revitalização.  

Temos, portanto, o estabelecimento de estratégias empresariais na 

governança das cidades. O geografo David Harvey (2005) chamará de 

“empreendedorismo urbano”, no planejamento das cidades, as intervenções na 

espacialidade que visam o desenvolvimento econômico tendo como locus as cidades. 

Segundo o geógrafo, a abordagem “administrativa” foi substituída por formas de ação 

“empreendedoras”, na década de 1970 e 1980, a partir do entendimento que dentro 

do mundo capitalista, há existência de benefícios positivos obtidos pelas cidades 

empreendedoras para a reprodução do capital. 

Para o Silva (2012, p. 282) o também geografo Jordi Borja e o sociólogo Manuel 

Castells são pioneiros na sistematização teórica do planejamento estratégico ao 

estabelecerem uma consultoria internacional levando esse modelo catalão de 

realidade empresarial para as cidades. Dessa forma, chega na década de 1990, a 

América Latina, o modelo de planejamento oriundo da associação de diversos atores 

urbanos, em parceria público-privada, para se pôr em prática um projeto futuro de 

cidade.   

 Dentro do próprio campo semântico da palavra estratégia é possível perceber 

as intencionalidades, ao observarmos sua ligação com o sentido referente a 

operações militares em busca de posição vantajosa frente a um inimigo. No contexto 

empresarial, em uma sociedade de mercado, nada mais coerente do que uma 

construção argumentativa dentro de uma perspectiva de competição. Quando esse 

contexto passa a permear a produção de políticas públicas na produção da cidade é 
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que o espaço urbano, em diferentes escalas, é imbuído de sentidos construídos com 

objetivos diversos, dentre eles a sua legitimação e uniformização necessárias as 

ações de produção da espacialidade urbana.  

Assim, o planejamento estratégico acaba por se constituir como ferramenta de 

produção da cidade voltada para a competição, em que o espaço urbano se torna o 

locus de transformações permeadas pelo pensar capitalista empresarial. A conjuntura 

resultante é a de uma espacialidade que serve a reprodução capitalista 

contemporânea em que o público e o privado se fundem em parcerias institucionais 

na produção de uma “cidade”. 

 Essas parcerias são criticadas por Silva (op.cit) ao perceber que uma gestão 

público-privada provoca mudanças significativas nos compromissos e agendas 

estabelecidas por governos na implementação de políticas e alocação de recursos. A 

máquina pública acaba sendo utilizada mais para empreendimentos especulativos do 

que para a melhoria das condições de vida da população, traduzindo-se, neste âmbito, 

em uma mercantilização da vida nas cidades. Em síntese, enquanto ao privado é 

delegado a gestão e os benefícios, o Estado – acaba por assumir os riscos e custos 

dos projetos.  

 Essa situação leva, segundo Roselane Pierot e Antônia de Lima (PIEROT e 

LIMA, 2014), a uma mudança do papel dos governos no espaço urbano. O cerne 

dessa mudança está na transformação de um governo que gerencia, puramente 

administrativo, para governos empreendedores de projetos, em especial de 

reestruturação urbana, estabelecidos em acordos público-privados, reforçando a 

produção global do espaço (op.cit, p.2).   

Ressalta-se que este processo é conduzido dentro do sistema capitalista 

contemporâneo em que a competitividade é norteadora das ações, e os projetos de 

“sucesso” são transformados em modelos a serem seguidos por outras  cidades 

através do globo. Essas “cidades-modelo” são frutos de uma relação multiescalar de 

seus atores em que se articulam gestão pública, parcerias privadas, consultores 

internacionais, cidadãos, e projetos de revitalização urbana.  

 

Os elementos apontados como ativadores de mudança no modelo de 
gestão pública são a crise fiscal do Estado, a crescente competição 
territorial pelos investimentos privados e mão de obra qualificada, a 
disponibilidade de novos conhecimentos organizacionais e tecnologia, 
a ascensão de valores pluralistas e neoliberais, e a crescente 
complexidade, dinâmica e diversidade das nossas sociedades. 
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Acrescente-se a esse processo de europeização como um dos 
estímulos à adoção de novos modelos organizacionais e à revisão das 
políticas de gestão pública nos níveis nacionais, regionais e 
municipais. (PIEROT e LIMA, 2014, p. 4) 

 

 

 

1. 2 – BARCELONA, UMA CIDADE-MODELO 

 Reunindo todos esses elementos, parece haver consenso em que um plano 

estratégico emblemático, se tornando referência para outras cidades, foi o de o da 

“cidade-modelo” Barcelona. Diante dos investimentos para a realização das 

Olimpíadas de 1992, o primeiro plano estratégico para a cidade surge em 1990. O que 

foi exportando para países como o Brasil é a ideia da necessidade de consenso em 

torno de uma visão de futuro que precisa ser compartilhada por todos os atores 

envolvidos. Isso só é possível por meio da participação, através de mecanismos 

institucionais dos próprios planos, tanto de agentes públicos e privados quanto dos 

cidadãos. (FERNANDES, 2008, p. 64) 

 

Fig. 1 Bases da Visão de Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fernandes, 2008, p. 67 

 

A pesquisadora na área de arquitetura e urbanismo, Janaina Fernandes, 

também leva em consideração que o plano de Barcelona se aproveitou da abertura 

de uma “janela de oportunidade política” cujo cenário favorecia uma reestruturação 
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urbana e econômica pela escolha da cidade como sede dos Jogos Olímpicos de 1992. 

Os Jogos também contribuíram para obter o apoio dos cidadãos a um projeto futuro 

de cidade (FERNANDES, 2008, p. 65). 

Desta maneira, a janela de oportunidade aberta pelas Olimpíadas de 1992 foi 

o motor que impulsionou o desenvolvimento de um plano estratégico tendo em vista 

um futuro de crescimento e investimentos contínuos na cidade. Contudo, foi a 

percepção de uma crise aguda, acerca dos problemas urbanos de diversas ordens, o 

que permitiu o redirecionamento dos esforços em um novo modelo de gestão voltado 

para o planejamento estratégico. Portanto, é a percepção de “crise” – que segundo 

Borja e Castells (1996, p. 156) é um dos fatores fundamentais para a consolidação de 

projetos de transformação urbana – o que permitiu  a ampla aceitação de um plano 

Estratégico para Barcelona. 

 As etapas do plano Estratégico de Barcelona envolveram o diagnóstico da 

situação “vivenciada no território”, paralelamente na busca por ferramentas de 

participação para a implementação institucional do planejamento, a formulação do 

planejamento em si e sua execução enquanto plano “finalizado”. A avaliação e 

atualização do plano reiniciam o processo que não concebe, nesta estrutura, um fim 

em si mesmo, precisando recorrer a uma constante reformulação do plano em um 

novo planejamento, de forma cíclica e orgânica. (FERNANDES, 2008, p. 66) 

 A conversão do modelo de planejamento de Barcelona em paradigma a ser 

seguido, principalmente na América Latina, explora o que segundo a filósofa Otília 

Arantes  é uma necessidade de reestruturação do capitalismo, que desde a década 

de 1960, concebe as cidades como máquinas de produzir renda (ARANTES, 2002, p. 

52). Assim, aliando-se ao marketing, consolidou-se o universo das imagens de uma 

cidade mercadoria planejada. 

 

Trata-se da transposição para o espaço urbano – público até segunda 
origem – dos conceitos e metodologias do planejamento estratégico 
empresarial, elaborados originalmente na Harvard Business School. 
Do que resulta um projeto de cidade paradoxalmente articulado em 
três analogias constitutivas: a cidade é uma mercadoria e como tal 
está à venda em um mercado em que outras cidades são igualmente 
vendidas; a cidade é uma empresa, e como tal resume-se a uma 
unidade de gestão e de negócios; a cidade enfim e uma pátria, 
entendamos uma marca com a qual devem se identificar usuários, cuja 
fidelidade ao produto, vendido como civismo, requer algo como o 
exercício bonapartista do poder municipal. (ARANTES; VAINER; 
MARICATO. 2002, p. 8) 
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 Para Arantes, esse marketing de imagens se apoia na construção de novas 

centralidades empresariais nas megacidades, transformando as edificações em peças 

de mostruário (ARANTES, op.cit., p.57). Isso, aliado às características pelas quais a 

cidade já era prontamente identificada. Na construção da imagem que se tem sobre a 

cidade de Barcelona explora-se “ao máximo o seu capital simbólico, de forma a 

reconquistar sua inserção privilegiada nos circuitos culturais internacionais”. Desse 

fato, advém a necessidade de investir na cultura, construindo pavilhões, valorizando, 

construindo e ampliando museus, teatros, estádios e centros esportivos. Foi a fórmula 

encontrada para construir um capital simbólico privilegiando aspectos culturais locais 

como forma de diferenciação competitiva nos circuitos internacionais.  

 Para que o plano se legitime se faz necessária a mobilização da opinião pública, 

em que os atores envolvidos são motivados “a participar, através de consentimento 

‘concertado’, na elaboração e execução do plano” (ARANTES, 2002, p. 54). 

Entendendo a cidade também como espaço simbiótico (composto pelo poder político 

e a sociedade civil) e simbólico (cultura, identidade coletiva, com um valor de marca e 

de dinâmica com relação ao exterior), Borja e Castells (1996, p. 157), enxergam a 

necessidade de dar respostas integradas e não setoriais aos problemas urbanos.  

O que acontece muitas vezes é setorização da problemática urbana pelo poder 

público enquanto a lógica empresarial atua no sentido de dotar as cidades de 

espetáculos urbanos, fortemente ligados a construção da imagem de uma cidade 

modelo. Nesse sentido, ao analisar o caso de Barcelona, vemos a importância da 

dimensão simbólica na construção de uma percepção de cidade incompleta. Apenas 

uma parte da cidade é representada fazendo sua complexidade desaparecer em seus 

símbolos, ao homogeneizar pelos seus espetáculos culturais todo o território. 

Para a socióloga Ana Clara Torres Ribeiro (1995), a noção de espetáculo 

urbano aponta para um tecido social, superficializado, permitindo assim, intervenções 

mediadas pela comunicação e cultura cotidiana, em consonância com interesses 

econômicos de influência direta das políticas culturais. É possível estabelecer uma 

relação com o conceito de espetáculo do escritor francês Guy Debord em que este “ 

é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu instrumento de 

unificação.” (DEBORD, 1991, p. 4)  

Por tanto, a cidade espetáculo é produtora de ações que sintetizem seu tecido 

social por meio de equipamentos culturais que se configuram representações da 
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imagem que a cidade tem de si e do que se pretende projetar para o “outro”. Não é 

coincidência que a localização de tais equipamentos são fortemente influenciados 

pela ação do poder público e historicamente sua notória concentração espacial está 

em regiões economicamente relevantes (RIBEIRO, 1988, p. 111) 

 Num trabalho posterior, Ana Clara Torres Ribeiro retoma essas questões e 

completa salientando que as manifestações cotidianas da metrópole contemporânea 

são “socialmente difusas” e, muitas vezes, territorialmente indefinidas. Nesse ponto 

encontra-se o desafio de síntese diante das múltiplas esferas vitais da cidadania 

cotidiana. Por mais articuladas que possam estar, são de uma complexidade ímpar, e 

só conseguem ser bem assimiladas pela produção cultural, ao sobrepô-las, 

parcialmente integrá-las ou as pôr em paralelo. (RIBEIRO, 1995, p. 59) 

 A economia da cidade moderna tem na apropriação dos símbolos da cultura 

local sua propulsão por ser instrumento da revitalização urbana e, assim, parte 

integrante do “desenvolvimento da cidade”. As transformações espaciais não são 

apenas em sua materialidade, mas também nos seus símbolos. A identidade sócio 

espacial está ancorada nas imagens simbólicas compartilhadas e na “cultura local”. 

Há algumas décadas a cultura está presente em projetos de intervenção urbana e 

cada vez mais ganha centralidade nos debates sobre ações nas cidades. 

Paralelamente houve mudanças nas políticas culturais com a associação entre ação 

cultural e ação política. (VAZ, 2007, p. 2, 3) 

 Essa “culturalização” do planejamento é percebida a partir do enfoque dado ao 

campo de produção simbólica do discurso sobre o projeto de futuro de uma cidade e 

hábitos cotidianos. Como visto, sínteses são difíceis de serem criadas, porém, como 

são necessárias, a cultura – sua produção - possui um papel determinante. Por isso, 

planos estratégicos como o de Barcelona, também valorizam equipamentos culturais 

como museus, teatros e casas de espetáculos. 

 
 

1.3 O MARKETING NA CIDADE MODELO CURITIBA 

 

Em um livro dedicado a pensar a cidade, em especial Curitiba, a arquiteta 

Fernanda Sanchez Sánchez  discorre sobre a imagem urbana construída em uma 

tentativa de compreender, dentre muitos temas, as relações entre marketing e a 

gestão da cidade.  
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Para Sánchez  (1997, p. 121), a cidade de Curitiba tem sido tornada “produto” 

de um city marketing na tentativa de atrair atividades comerciais, de serviços e 

investimentos, assim como, promoção de uma imagem de destino turístico urbano. 

O conceito de imagem utilizado por Sánchez  (1997) parecer ser sinônimo de 

percepção, ou seja, a partir de informações adquiridas constrói-se imagens mentais 

da cidade (imaginário urbano). Portanto, não se trata somente da imagem publicitária 

produzida e dotada de intencionalidades mas sim de um conjunto heterogêneo de 

informações que são percebidas e produzem idealizações sobre cidade. 

A partir de Villaça apud Maricato (2002, p.166), ao analisar a estratégia dos 

formadores de opinião (imaginário urbano) a partir de uma pesquisa nas notícias de 

impressa da cidade de São Paulo - em que parte da cidade de vivência das camadas 

mais altas da sociedade é tomada como sendo o todo – é possível perceber que 

Sánchez  (1997, p. 56) ao analisar as grandes intervenções urbanas, observa no 

marketing uma ferramenta cujo uma das intencionalidades de sua utilização é a 

representação sintética da imagem urbana de maneira a apresentar a parte como se 

fosse o todo. Ou seja, ao produzir e difundir informações sobre parte da cidade, 

mediadas por processos de comunicação, cria-se uma imagem síntese a partir dos 

interesses do discurso dominante. Assim,  

 

[...] a imagem urbana como linguagem sintética, isto é, aquela 
linguagem que consegue exprimir, de forma convincente, aspectos 
selecionados da vida urbana e da materialidade da cidade e disputar 
as condições para a sua penetração social, mediante articulação de 
diferentes processos técnicos de difusão desta imagem. (SÁNCHEZ, 
1997, p. 56) 

 

Portanto, a construção de uma imagem positiva recorre a comunicação, 

preferencialmente do marketing, como ferramenta necessária para selecionar não só 

aspectos da vida urbana mas também espaços da sua materialidade para criação 

simbólica do todo. Acredita-se nesse processo de recorte da realidade, dotado de 

intencionalidade, como artifício de produzir uma imagem que sintetize os aspectos 

“vendáveis” da urbes, ignorando os problemas que existam e/ou porventura possam 

surgir em decorrência de uma interferência excludente.  

 

Observamos que as imagens-sínteses são produzidas, sobretudo, 
pela seleção simbólica de partes do espaço urbano que, no entanto, 
são tornadas referências expressivas da totalidade urbana. Ocorrem, 
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desta maneira, processos de exemplificação, seleção, inclusão e 
omissão de espaços e de ângulos das práticas sociais e culturais de 
apropriação. (SÁNCHEZ, 1997, p. 71) 

 

 A imagem-síntese é construída a partir da propagação das imagens do lugar, 

ou seja, associadas a vida coletiva da metrópole. Essas imagens podem ser 

produzidas tanto objetivamente por meio de técnicas específicas como o vídeo e a 

fotografia ou subjetivamente na forma de informações, como uma peça jornalística ou 

intervenções, como revitalização de um espaço ou construção de um museu. As 

imagens subjetivas são aquelas que se configurarão como imagens mentais a partir 

da percepção dos diversos atores envolvidos.  

 Hábitos são veiculados e difundidos estimulando e ampliando o poder das 

imagens sintéticas no imaginário. O marketing, nesse sentido, tem um papel 

fundamental e determinante tanto da propagação de uma síntese urbana no 

imaginário internacional quanto na construção de uma “identidade coletiva” positiva. 

 

Com efeito, o estudo verifica a ampla adesão social conquistada em 
torno à imagem de “cidade que deu certo”. Esta adesão pode ser 
observada em grande parte das representações acerca da cidade que 
associam a positividade do lugar à positividade da “identidade 
coletiva”, “orgulho de ser curitibano”, de pertencer à “capital de 
Primeiro Mundo”. (SÁNCHEZ, 1997, p. 74) 

 

As mensagens-sínteses criam imagens-sínteses da cidade de Curitiba gerando 

uma reprodução a-critica de um discurso dominante que influencia diretamente nos 

hábitos da população, principalmente, de classe média que estão ávida em aderir 

novos padrões de vida coletiva. Contudo, para grande parcela dos curitibanos, o uso 

dos espaços-símbolos, se dá em grande parte no plano do imaginário, que filtra a 

realidade urbana em uma tendência uniformizadora. A cristalização da imagem da 

cidade passa pela absorção a-crítica do discurso dominante que legitima as ações 

urbanísticas pela rápida adesão social a ideias, valores e mitos associados a cidade 

moderna, sustentável, de “Primeiro Mundo”. (SÁNCHEZ, 1997, p. 74, 75) 

Para o historiador André Carvalho (2008, p. 48) o city marketing de Curitiba 

inicia-se justamente em um projeto de revitalização do centro histórico com o 

fechamento da Rua XV para o trânsito de veículos, se tornando a primeira rua do 

Brasil dedicada para uso exclusivo dos pedestres. Este fato, amplamente noticiado na 

mídia nacional, destacando os aspectos positivos do calçamento articulando com a 
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ideia de um urbanismo humanista, se tornou o ponto de partida de um projeto de 

espetacularizar ações urbanas por transformações espaciais advindas do 

planejamento.  

A Rua das Flores (antiga Rua XV), revitalizada e reformulada, carrega consigo 

uma mensagem-síntese de uma cidade que está disposta a promover mudanças 

“humanas” em um anseio de promover a qualidade de vida para seus cidadãos. Assim, 

a imagem-síntese que se cria é de uma “cidade humana”, voltada para o bem estar 

do seu cidadão. É importante ressaltar que, para Carvalho (2008, p. 60) o city 

marketing é sustentado pelas imagem-sínteses que produz, divulga e são inseridos 

no imaginário da população.  

Portanto, no caso da Curitiba contemporânea o esforço está em manter e 

aprofundar as imagens-sínteses construídas desde a segunda metade do século XX, 

dentre elas a de uma cidade “europeia”, “capital ecológica”, e promotora da qualidade 

de vida (“cidade humana”).  

 

Comprovadamente o city marketing se tornou um círculo vicioso [...] À 
medida que se divulgava a cidade ela se tornava cada mais 
espetacular e reconhecida, e dessa forma, mais apta e interessante 
de ser divulgada. Como resultado de uma política que tinha (e ainda 
tem) a intenção de (re)construir a imagem da cidade aos olhares 
externos e reafirmá-la junto com suas transformações – aos seus 
cidadãos, o city marketing, além de se autogerir, resultou vários fatos 
e problemas ao divulgar uma imagem parcial, acrítica e imaculada de 
Curitiba. (CARVALHO, 2008, p. 59) 

 

 Para Carvalho (2008, p. 60), um dos principais reflexos do city marketing foi a 

homogeneização da imagem de Curitiba. A imagem da cidade foi moldada para pôr 

um planejamento que produziu dissonâncias e contradições. Em parte de deveu a um 

discurso ecológico que associou elementos étnicos-culturais eurocêntricos com às 

áreas verdes, como espaços de lazer e recreação, reforçando uma identidade 

europeia de “Primeiro Mundo”.  

 Por si só esse elemento é excludente ao ignorar a diversidade étnica racial que 

compõe a população curitibana, que segundo o CENSO (2010) 19,7% da população 

se autodeclara da cor preta ou parda. Em uma segunda análise, as dissonâncias 

podem ser percebidas pela produção de uma imagem-síntese de cidade modelo tanto 

pela questão ambiental (preservação) quanto pela qualidade de vida, escondendo os 

muitos problemas urbanos enfrentados pela população.  
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Isso é observado na pesquisa do geógrafo Francisco Mendonça (2002) a 

analisar a problemática ambiental urbana da cidade de Curitiba desmontam o mito da 

“Capital Ecológica”, concluindo que  

 

[...] os slogans e imagens que atribuem à Curitiba uma condição de 
cidade modelo a ser copiada não podem ser concebidos como 
verdadeiros, pois não correspondem à realidade. O que se constata 
são ações decorrentes de intencionalidades do poder político local e 
regional, principalmente de grupos que se mantém no poder nos 
últimos quarenta anos, voltados a criação de uma cidade “imagética” 
que, uma vez colocada como produto no mercado competitivo, realiza 
uma expressiva atratividade econômica e populacional. (MENDONÇA, 
2002, p. 187). 

 

 A questão ambiental na cidade de Curitiba também é um tema de interesse 

dos administradores Afonso Vicente, Geysler Bertolini e Ivano Ribeiro (2015) que ao 

analisarem a percepção da população quanto aos indicadores de sustentabilidade, 

 

[...] apontam fortes indícios de que, mesmo com o prêmio de cidade 
mais sustentável do mundo recebido por Curitiba em 2010, parte 
significativa da população não percebe as ações relacionadas ao meio 
ambiente, infraestrutura, questão social e recursos hídricos de forma 
positiva. (VICENTE, BERTOLINI, RIBEIRO, 2015, p. 18) 

 

 Diante de problemas complexos é que o marketing se faz necessário para 

construir um consenso público que derive de uma cultura cívica, no que Borja e 

Castells (1996, p. 158) irão chamar de patriotismo da cidade. Desta maneira, legitima-

se o planejamento estratégico com suas futuras intervenções na cidade.  

Sánchez  (1997, p. 43) entende, nessa perspectiva, o planejamento urbano de 

forma central na construção de uma cidade espetáculo. As realizações urbanas se 

tornam mercadorias a serem exibidas e o marketing cuida de criar imagens das 

intervenções, dos lugares (hábitos) e sua materialidade viabilizando uma síntese que 

é fruto de um recorte planejado da realidade em detrimento de um todo que é 

invisibilizado.  

 Pode-se dizer que o city marketing produz uma Curitiba “vendável”, turística e 

idealizada enquanto a cidade em si é outra. Nesse contexto, edificações são 

standards e produzem um espaço turístico num discurso promocional para 

“reconstrução objetiva da cidade.” (SÁNCHEZ, 1997, p. 85). Portanto, o espaço é 
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apropriado pelo discurso dominante – político e econômico – e é remodelado para se 

adequar as necessidades requeridas no contexto discutido.  

 Na apropriação dirigida do espaço, é preciso que surja uma figura de grande 

carisma.  Segundo Borja e Castells (1996, p. 156), a figura do prefeito é decisiva por 

representar uma liderança personalizada e dinâmica. No caso de Curitiba, para 

Sánchez  (1997, p. 67), a figura de Jaime Lerner é emblemática, sendo associada a 

um projeto maior de difusão de imagem da cidade.  

Assim, cria-se não somente a imagem-síntese de uma cidade, mas personifica-

se, pela articulação com os códigos de marketing, norteando a percepção coletiva, 

para além do espaço, em direção a atores políticos e grupos, públicos e privados, 

específicos.  

 Nesse contexto, o turismo é um objetivo desejável tanto quanto a atratividade 

da cidade para com o capital transnacional. Na cidade de Curitiba ao ser analisada 

por Sánchez  (1997, p. 94), pela perspectiva da produção de um espaço turístico, 

observa-se a valorização extrema da imagem da cidade dentro da política urbana em 

que imagens substituem a realidade.  

 Nesse ponto, Sánchez  (1997, p. 34) percebe uma outra problemática 

relacionada a identidade social construída – “o orgulho de ser curitibano” – na medida 

que a positividade do lugar, veiculada pela imagem sintética, produzida pelo city 

marketing, permite a cristalização de paradigmas gerando resistência a mudanças, o 

imobilismo e o conservadorismo. Isso acaba por impedir a emergência da desejável 

pluralidade de leituras do lugar vivido e conduz uma leitura filtrada, inibindo a 

elaboração de diferentes projetos de mudança da vida urbana que é heterogenia.  

 O sucesso do city marketing curitibano demonstra o valor financeiro advindo da 

criação de imagens positivas da cidade. É notório os benefícios de estratégias bem 

articuladas entre política de planejamento e o marketing, que se encontra incorporado 

ao leque de técnicas e métodos de planejamento. Orientado pela demanda, o city 

marketing considera as intervenções no espaço a partir da perspectiva dos potenciais 

“cidadãos consumidores”. (SÁNCHEZ, 1997, p. 122) 

 Nesse momento é possível inferir a ideia de uma cidade que é transformada 

em mercadoria para ser consumida não somente em um mercado internacional, mas 

pelos seus próprios cidadãos. O marketing ao produzir uma imagem síntese da cidade 

de Curitiba, ou seja, uma Curitiba construída, recortada, exposta e difundida, está ao 

mesmo tempo “vendendo-a” em meio a competitividade entre cidades no país e no 
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mundo, assim como, para seus próprios cidadãos que são parte essencial de 

legitimação dos projetos de intervenção por meio do planejamento estratégico.  

 
1.4 O MARKETING URBANO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE A CIDADE 
  

Quando entendemos o planejamento estratégico a partir da sua origem no 

planejamento empresarial - que trata a cidade como uma empresa que precisa ser 

gerida para a reprodução do capital, por meio da atração de investimento (VAINER, 

2002, p. 76)-, é possível entender o city marketing como, segundo as palavras de 

Acselrad, uma “ferramenta de legitimação da ação sobre o território” (ACSELRAD, 

2004, p. 19). 

O Planejamento Estratégico, como modelo de planejamento urbano, se apoia 

na construção de discursos, através do city marketing para inseri-la em um contexto 

de competitividade no cenário global. Na mesma direção que Acselrad, Sánchez  

(1997) aponta que: 

 
Na aguda concorrência entre cidades e territórios que as novas 
tecnologias propiciam, o city marketing torna-se meio excepcional na 
busca de uma posição relativa de liderança da cidade perante outros 
territórios, para ser imitada. Daí se lhe chamar city marketing como 
mecanismo institucional de promoção e venda da cidade, como lugar 
onde se concretiza o ‘espírito de lugar’” (SÁNCHEZ, 1997, p. 108) 

 
 
 O marketing da cidade se dá pela necessidade de legitimar o planejamento 

estratégico diante da população. Borja e Castells (1996, p. 158) definem três fatores 

relevantes para a eficácia dos planos: capacidade de mobilizar múltiplos atores 

urbanos públicos e privados; a modificação da imagem que a cidade tem de si mesma 

e sua projeção no exterior; seu questionamento diante um governo local na articulação 

perante seus cidadãos, imagem e presença internacional.  

 O marketing da cidade acaba por ganhar centralidade por perpassar as 

necessidades de legitimação desses três fatores essenciais. Nesse sentido, Arantes 

(2002, p. 54), ao falar do caso Barcelona, coloca o marketing como fator essencial 

para a cooperação dos atores urbanos quanto a algumas consequências do modelo 

de planejamento assumido, a exemplo das gentrificações. Colaborando com essa 

mesma linha de pensamento, Carlos Vainer (2002) classifica o city marketing de 

Barcelona como agressivo e desencadeador do “sucesso” tipo exportação do modelo 

de planejamento: 
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Talvez esta seja, hoje, uma das ideias mais populares entre os 
neoplanejadores urbanos: a cidade é uma mercadoria a ser vendida, 
num mercado extremamente competitivo, em que outras cidades 

também estão à venda. Isso explicaria que o chamado marketing 

urbano se imponha cada vez mais como esfera específica e 
determinante do processo de planejamento e gestão de cidades. Ao 
mesmo tempo, aí encontraríamos as bases para entender o 
comportamento de muitos prefeitos, que mais parecem vendedores 
ambulantes que dirigentes políticos. (VAINER, 2002, p. 78) 

 

 A partir desse entendimento, as estratégias do próprio marketing empresarial 

são colocadas em prática no intuito de “vender” a cidade mercadoria, em um processo 

que passa pela legitimação das ações para com seus cidadãos e a construção de uma 

imagem positiva e forte diante a comunidade internacional. Cria-se uma marca 

identitária que se transforma em produto a ser assimilado e consumido.  

 Vainer (op.cit.) irá discordar com a argumentação de que o marketing urbano é 

estabelecido a partir de um diagnóstico das características de cada cidade e dos 

muitos mercados que ela pode ser “vendida”. 

 

... a venda da cidade é, necessariamente, a venda daqueles atributos 
específicos que constituem, de uma maneira ou de outra, insumos 
valorizados pelo capital transnacional: espaços para convenções e 
feiras, parques industriais e tecnológicos, oficinas de informação e 
assessoramento a investidores e empresários, torres de comunicação 
e comércio, segurança... (VAINER, 2002, p. 79) 

 

Nos processos que compõem o planejamento estratégico e a execução do 

plano, envolvem a construção de novas centralidades por meio de revitalizações de 

espaços. Novos campos de atuação são estabelecidos e o marketing serve tanto para 

legitimar as ações internamente quanto para transformar os projetos arquitetônicos 

em peças de mostruário a serem expostas na “vitrine” do mercado internacional. 

A legitimação pretendida pelo marketing, com os cidadãos não surge apenas 

com a propagação de um Projeto Futuro de cidade, mas – e talvez principalmente – 

anteriormente com a criação e/ou propagação de uma sensação de crise e 

necessidade de mudança.  

 Vainer (2002, p. 92) vai concordar com outros autores em seu texto no sentido 

de entender o “sucesso” de Barcelona tendo como ponto de partida uma aguda e 

generalizada consciência de crise. Essa crise urbana advinda de diversos atores 
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urbanos, públicos e privados, estava relacionada a degradação do centro histórico, 

congestão do centro moderno, precariedade da infraestrutura e uma crise de base 

econômica. Somando-se a um crescente grupo de cidadãos que reivindicavam 

melhorias, abriu-se uma janela de oportunidade para a implementação de mudanças.  

 Como o caso de Barcelona foi transformado em modelo adotado em muitos 

países, incluindo o Brasil, a sensação de crise forma um tripé (juntamente com a 

aceitação dos atores urbanos e a vocação expansiva da cidade) que sustentará a 

proposta de um planejamento estratégico. A aceitação dos atores urbanos criará um 

patriotismo cívico necessário ao projeto de futuro. 

 

Cabe ainda ao governo local a promoção interna à cidade para dotar 
seus habitantes de “patriotismo cívico”, de sentido de pertencimento, 
de vontade coletiva de participação e de confiança e crença no futuro 
da urbe. Esta promoção interna deve apoiar-se em obras e serviços 
visíveis, tanto os que têm um caráter monumental ou simbólico como 
os dirigidos a melhorar a qualidade dos espaços públicos e o bem 
estar da população. (BORJA; CASTELLS, 1996, p. 160) 

 

 O governo local acaba exercendo um papel promotor da cidade tanto 

internamente quanto para o exterior, viabilizando parcerias público-privadas e 

renovar-se político-administrativamente favorecendo a cooperação social e 

participação de cidadãos.  

 

Um Projeto de Futuro só será eficaz se mobilizar, desde o seu 
momento inicial, os atores urbanos públicos e privados e concretizar-
se em ações e medidas que possam começar a implementar-se de 
imediato. Somente assim, verificar-se-á construir um consenso público 
que derive numa cultura cívica e num patriotismo de cidade. Esta será 
a principal força de um plano estratégico. (BORJA; CASTELLS, 1996, 
p. 158) 

 

 

 Na outra ponta, o city marketing irá auxiliar na construção de símbolos que 

comporão a marca da cidade em sua trajetória de exposição no mercado 

internacional. Sendo que tais símbolos não se configuram como representação da 

vida citadina totalizante, mas sim de recortes da realidade pré determinados pelos 

planejadores.  

 Maricato (2002, p. 166), expõe a manipulação das informações como uma 

estratégica de construção fictícia feita pelo marketing. A autora explicita, a partir de 
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pesquisas sobre a cidade de São Paulo, que a região que concentra a população de 

classes altas é tomada como representação da cidade, enquanto nas outras 

localidades adjetivos regionalizantes são utilizados levando a percepção de não se 

tratar de um todo. Assim, por exemplo, uma problemática urbana informada como 

sendo na Zona Norte, leva a percepção de que esta região não se trata da cidade de 

São Paulo.  

  A cultura funciona como potencializadora da dimensão simbólica da 

proliferação de imagens, eventos, festivais, ícones arquitetônicos, espaços públicos 

revitalizados, se tornando assim, matéria prima do marketing urbano. A cidade 

mercadoria produz espaços que são anunciados pela cultura e imagens da cidade 

revitalizada. (VAZ, 2007, p. 7) 

 

CAPÍTULO 2 - A IMAGEM 

 A percepção visual, composta por todo o sistema visual físico, se configura, 

para o teórico francês – referência quando se trata dos estudos da imagem - Jacques 

Aumont (1993, p. 22) por etapas de processamento da informação que entra em 

nossos olhos por meio da luz. Aumont dedica boa parte de seu estudo para descrever 

minuciosamente esse processo de decodificação da luz em imagens, partindo da 

premissa da generalidade advinda do que é comum a todas as imagens visuais. A 

importância dada a mecânica do sistema visual é sintetizada na afirmativa “se existem 

imagens é porque temos olhos: é evidente” (AUMONT, 1993, p. 17). Porém, 

O uso da palavra imagem não se limita, entretanto, ao já infinito 
universo das coisas capturadas pela visão. Afinal, criamos imagens 
mentais de objetivos invisíveis, que muitas vezes nunca irão se 
materializar diante de nossos olhos. O conjunto destas imagens 
compõe aquilo que chamamos de imaginário. Não se trata de um 
universo reduzido à ficção, até porque as imagens produzidas pelo 
homem acabam por refazer o próprio homem. O que vemos, portanto, 
pode ser aquilo que também nos olha, parafraseando uma expressão 
criada por George Didi-Huberman (1992). Depois de criar os nossos 
deuses, delegamos a eles o poder de nos recriar. (KLEIN, 2014, p. 
177) 

 

 Klein (2014), em uma revisão conceitual sobre a imagem, a insere em um novo 

campo de discussão, aquelas que formam o imaginário. Entendendo imaginário como 

um conjunto de imagens mentais, acrescenta à captura, pelo olhar, daquelas que são 

“produzidas pelo homem”. Portanto, amplia o campo de análise ao demonstrar que as 
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imagens não se constituem apenas em informações luminosas de um mundo material 

“espontâneo”, todavia, existem imagens produzidas e dotadas de intencionalidade, 

por meio de técnicas específicas.  

As concepções sobre imagem são múltiplas a partir de seus diversos usos, 

produção e suportes. Em um primeiro momento, na linha sugerida por Aumont e 

também por Klein, podemos entender imagem como sendo tudo aquilo que é captado 

pelo olhar: “Todo o universo de informações que se apresenta a visão humana passa 

a ser absorvido como imagem” (KLEIN, 2014, p. 1).  Se tratando, portanto, na palavras 

de Neiva Jr, de uma “síntese que oferece traços, cores e outros elementos visuais em 

simultaneidade” (NEIVA JR, 1986, p. 5). 

No entanto, como mencionado, ela também pode ser entendida como algo que 

vá além do captado pelo olhar. Assim, a noção de imagem vai ser compreendida por 

muitos autores (KLEIN, 2014; JOLY, 1996; NOTH e SANTAELLA, 1997; AMOUNT, 

1993, dentre outros) com uma dupla dimensão: a do mundo material, concreto, visível 

e capturado por toda estrutura biológica do olho e sistema visual; e a dimensão 

imaterial, composta pelas imagens mentais, imaginárias e representativas no cérebro 

humano.   

As imagens do mundo material referem-se a toda superfície em que a luz incide 

e é refletida projetando a imagem que chega aos nossos olhos. Desta maneira, as 

imagens produzidas pelos seres humanos, por meio de diversas técnicas, estão 

inseridas nessa dimensão material. Pode-se dizer, a partir disso, que uma montanha 

é uma imagem do mundo material tanto quanto a fotografia de uma montanha. A 

primeira compõe uma paisagem que se traduz em imagem ao olharmos, e a segunda, 

a imagem desta paisagem, em um suporte físico, que se traduz em imagem também 

ao olharmos. 

Da relação entre estas duas dimensões, ou domínios como preferem chamar 

Nöth e Santaella (1997, p. 15), surge a representação. Para Neiva Jr. (1986, p. 14), 

as limitações impostas pela imagem do mundo material e a imaterialidade das 

imagens mentais, não permitem uma duplicação do primeiro no segundo. Assim, ao 

se constituírem imagens mentais, é formada uma representação relacional, ou seja, 

percepção do mundo visível: “A representação é construída de tal forma que, quando 

percebo, represento imediatamente” (NEIVA, 1986, p. 14). 
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 Para Nöth e Santaella (1997, p. 15), estas representações mentais são 

intrínsecas à relação existente entre esses dois domínios, certo que não existem 

separados por estarem conectados em sua gênese: 

Não há imagens como representações visuais que não tenham 
surgido de imagens na mente daqueles que as produziram, do mesmo 
modo que não há imagens mentais que não tenham alguma origem no 
mundo concreto dos objetivos visuais. Os conceitos unificadores dos 
dois domínios da imagem são os conceitos de signo e de 
representação. É na definição desses dois conceitos que 
reencontramos os dois domínios da imagem, a saber, o seu lado 
perceptível e o seu lado mental, unificados estes em algo terceiro, que 
é o signo ou representação. (NÖTH e SANTAELLA, 1997, p. 15)  

 

Para Aumont (1993, p. 103), deve-se ter cuidado ao tratar as representações 

tendo em vista sua relação próxima com a ilusão. O teórico lembra que por mais que 

a ilusão não seja a finalidade de uma imagem, está a tem como horizonte virtual. 

Assim, a ilusão na representação se configura, para Aumont, como sendo um dos 

problemas centrais da representação. Termo este que carrega consigo uma série de 

significados acumulados pela história, assim, de difícil definição única, universal e 

imutável.  

 Entendendo o princípio de indissociabilidade entre as duas dimensões 

assinaladas, o presente trabalho irá se debruçar sobre as representações imagéticas, 

focando na perspectiva das ciências sociais. Mesmo tendo a imagem como 

representação mental de maneira tangencial, a centralidade da pesquisa estará nas 

imagens produzidas e dotadas de intencionalidade, por meio de uma técnica 

específica.  

Contudo, este segundo capítulo se preocupará em apresentar, em linhas 

gerais, algumas das principais concepções sobre imagem dentro de diversos campos 

do saber, para assim, estabelecer  uma construção lógico argumentativa na análise 

dos dados coletados para a pesquisa, dentro do campo das ciências sociais. 

 A multiplicidade de sentidos que a noção de imagem adquire, justamente pela 

multiplicidade de suportes, formas e funções, não permitirá um aprofundamento 

teórico conceitual sobre o tema. A pesquisa que se segue estará centrada em um tipo 

de imagem específica: a fotográfica. Entendendo a fotografia como uma imagem 

produzida e mediada por uma técnica, buscar-se-á em seus elementos constitutivos 
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e, contextuais, uma análise que permita dissertar sobre o objeto pesquisado. O que 

se pretende  a seguir é apresentar uma seleção temática que auxilie na construção 

argumentativa coerente na proposta de análise que se pretende. 

2.1 - O CONTEXTO DA PRODUÇÃO DE IMAGENS NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

Na perspectiva dos teóricos do design o ser humano, desde a pré-história até 

a contemporaneidade, teria buscado um fazer que envolvesse a facilitação da 

comunicação. Por isso, a produção de imagens – em diversos suportes – inicialmente 

esteve ligada a sua permanência e sobrevivência no ambiente que vivia. Para Maciel 

(2009, p. 20), homens e mulheres, para atingirem um objetivo, constroem uma 

realidade mediada pela produção de sua própria existência. A intrínseca condição 

humana ao usar e fabricar ferramentas e artefatos precede qualquer marco histórico 

que se possa denominar como artesanato ou design. Assim, a produção de imagens 

estaria estritamente ligada a condição própria do ser humano desde a pré história.   

Esse pensamento é corroborado a partir do entendimento do código como um 

sistema de símbolos que representam e transmite uma mensagem (PIGNATARI, 

2003, p. 23); e a codificação, como um sistema de gravação e transmissão de 

informações (LEVY, 2010, p. 64). Assim, é possível localizar uma comunicação visual 

já na pré-história da humanidade, com as pinturas rupestres (código), seja de 

preposição utilitarista ou artística (codificação). 

Para Meggs e Purvis (2009, p. 11) a alvorada das comunicações visuais 

ocorreu com as pinturas rupestres, encontradas na África e datadas em mais de 200 

mil anos, tendo como objetivo a sobrevivência, fins utilitários e ritualísticos. Tanto a 

escrita quanto a linguagem visual tiveram origem nestas simples imagens milenares. 

A pictografia neste momento era produzida como arte figurativa, ao representar 

objetos e eventos do mundo com fidelidade e uma tendência a simplificação e 

estilização.  

Munari (2006, p. 65), entendendo “comunicação visual” como toda mensagem 

que passa pelos olhos, a classifica-a em casual e intencional. A primeira se refere à 

não intencionalidade dos elementos percebidos pelos olhos, e a segunda justamente 

ao oposto, quando há a produção desses elementos para que se configure um sentido 

planejado em quem olha. Destaca ainda que a comunicação visual é livremente 

interpretada por quem recebe.  
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 Partindo desde princípio, Müller-Brockmann (2001, p. 9) afirma que a 

comunicação entre sujeitos é feita pela palavra e pela imagem. São elas capazes de 

ligar o mundo físico ao mundo intelectual e social. Ambas são instrumentos de 

comunicação com códigos próprios, sendo a comunicação visual (códigos imagéticos) 

substituta da comunicação oral quando se trata da comunicação de massa. 

La historia de la comunicación visual está estrechamente relacionada 
con la historia del arte, de la cultura y del comercio [...] El significado 
de las pinturas rupestres: para los primitivos no existía la diferencia 
entre lo útil y lo artístico. Su actividad se orientaba a alguna finalidad, 
sin detenerse a considerar lo que nosotros entendemos por cualidades 
estéticas. Incluso en los casos en que no se apreciaba finalidad alguna 
en un objeto, éste no se producía por sí mismo, por su forma bella o 
su color. (MÜLLER-BROCKMANN, 2001, p. 9, 10) 

 

Na perspectiva dos teóricos do design, foi da necessidade de comunicação1 

que a linguagem visual foi desenvolvida, com diversas contribuições espaço 

temporais, de povos ao redor do globo. As diferentes tipografias, as ilustrações dos 

primeiros manuscritos e os diversos suportes, surgidos ao longo dos anos, foram 

influenciando a estética, causando uma evolução perceptível nos traços da imagem. 

Desta maneira, é possível perceber nos grafismos, desde os primeiros registros 

humanos, a transformação de imagens pictóricas para alfabetos, diagramação, 

ilustração, arte decorativa, representativa, assim por diante.   

Do mesmo modo que variam os suportes, abre-se um leque de 
diferentes funções assumidas pela imagem. Elas podem cumprir um 
fim religioso ou mágico, constituindo-se com um fim ritualístico; como 
vimos, este foi o provavelmente o primeiro horizonte da criação das 
imagens. Assumem, mais tardiamente uma dimensão puramente 
estética, e aí estamos diante do valor artístico que salta diante do valor 
da pinturas e esculturas e outras formas de artes visuais. (KLEIN, 
2014, p. 179) 

 

Após cumprir esse fim “mágico”, é identificada a produção imagética como 

sendo estabelecida pela dicotomia entre o “mundo verdadeiro” e “as ideias”. Estevão 

(2006, p. 32) concebe, buscando inspiração em Platão, mímesis como um conceito 

que separa imagem da realidade. Nesse sentido, a pintura, por exemplo, seria uma 

simulação da realidade. Essa concepção é discutida na atualidade com 

                                                           
1 Processo pelo qual os pensamentos são transmitidos e o significado é compartilhado entre 
pessoas ou entre organizações e pessoas (SHIMP, 2006, p. 31) 
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questionamentos referentes à capacidade das imagens de modificarem e ampliarem 

a realidade. 

Belting (2010), ao analisar a história da imagem sacra, por exemplo, afirma que 

toda imagem revela seu significado por meio de seus usos, tendendo a destacar o 

autor da imagem em seu papel histórico. A imagem sacra é, antes de tudo, uma 

produção que carrega consigo o contexto histórico que permeou sua criação. 

Em síntese, na história da imagem – conforme a perspectiva dominante nos 

autores que são referência no campo da comunicação visual, do design, publicidade 

e do marketing - temos como marco inicial o Paleolítico, configurando o princípio de 

uma linguagem/comunicação visual que evoluí para artes em diferentes suportes e 

por um longo período fortemente influenciada por cenários religiosos. Estamos falando 

de uma comunicação visual intencional que, por meio de uma técnica, produz imagens 

para um fim específico.  

O homem usa a imagem para estabelecer relações com a realidade 
através de três modos: o simbólico, no qual ele cria imagens para 
veicular valores e ideologias, como por exemplo, no caso dos ídolos e 
símbolos religiosos (a cruz cristã) ou de imagens que representam 
valores democráticos (a estátua da liberdade); o conhecimento (a 
informação), no caso de imagens que funcionam como mensagens 
visuais (um mapa rodoviário, uma carta de baralho); e o estético, onde 
a imagem é criada para oferecer sensações (de encantamento ou 
desolação, como no caso de uma pintura ou de uma fotografia de 
vítimas de um terremoto). (ESTEVÃO apud AUMONT, 2006, p. 48) 

 

O conhecimento e domínio das relações entre imagem e realidade foram sendo 

sistematizados, dentro do campo comunicacional, pela chamada Teoria da 

Informação e Comunicação, que se constitui em campo de estudo com trabalhos de 

autores preocupados com os processos de comunicação de massas.  

Assim, nos é apresentado um sistema complexo de trocas e fluxos, envolvendo 

dados e suportes, que suscitam múltiplas teorias, modelos e críticas. Mattelart e 

Mattelart (2011, p. 20), concebem a teorização de tais fluxos, inerentes ao organismo 

social que se configura parte integrante da sociedade, a partir da divisão do trabalho, 

evoluindo e tornando-se um campo de grande importância com a Revolução Industrial. 

No período de expansão do capitalismo industrial que diversos saberes, 

relacionados ao processo de comunicação, foram sendo apropriados para serem 
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utilizados como ferramentas de mercado e consumo. Dentro deste contexto de 

avanços, o design gráfico, por exemplo, sofreu fortes mudanças para ser inserido no 

processo industrial. As artes gráficas precisaram se adaptar a produção em massa, 

com projetos simples e objetivos, para execução em série nas linhas de montagem do 

século XVIII.  

Com a evolução tecnológica, principalmente no século XX, os padrões de 

produção foram se modificando juntamente com suas necessidades, requerendo um 

Design Gráfico mais elaborado e atuação multidisciplinar, se juntando ao marketing. 

Foi justamente a Revolução Industrial o marco para uma mudança acelerada na 

Comunicação Visual, antes restrita a grupos específicos, na criação e transformação 

de tipografias, normatização do desenho, linguagem visual e estrutura de grafismos e 

estilos (BOMENY, 2009, p. 41). 

Para Pignatari (2003, p. 18), o processo de industrialização fomentou a 

necessidade de alfabetização universal, tanto para formação incipiente para que os 

operários exercessem suas funções quando para um crescente mercado consumidor 

diante de novos produtos que forneciam informações sintéticas para um grande 

número de pessoas.  

Jornalismo e o livro, no século passado [XIX]; o cinema, rádio e 
televisão, em nosso século [XX]. Cada um desses meios e todos eles 
em atrito determinam modificações globais de comportamento entre 
comunidades, para os quais é necessário encontrar linguagem 
adequada. Daí que o nosso século é o século do planejamento, do 
design e dos designers: o desenho industrial e a arquitetura passam a 
ser estudados e projetados como mensagens e como linguagens; 
escritores, poetas, jornalistas, publicitário, músicos, fotógrafos, 
cineastas, produtores de rádio e televisão, desenhistas, pintores e 
escultores começam a ganhar consciência de designers, forjadores de 
novas linguagens. (PIGNATARI, 2003, p. 18 e 19) 

 

 O que se pode atualizar no pensamento do autor, que escreve ainda no século 

XX, é  o surgimento da internet, como meio de grande força comunicativa no século 

XXI. Este veículo de informação e comunicação, mediada pela tecnologia, desloca a 

linguagem também para o ciberespaço.2 Em se tratando do universo das imagens, 

                                                           
2 “Espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e  das memórias dos 
computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos 
os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem informações 
provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização. Insisto na codificação digital, pois ela 
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esse fator possibilitou a produção de imagens e construção de representações de 

forma vertiginosa graças à proliferação do aparato técnico e acesso ao meio para um 

“dilúvio das imagens luminosas da sociedade midiática” (CONTRERA; JUNIOR, 2006, 

p. 115). 

 

2.2 – A FOTOGRAFIA 

 

Um grande avanço relaciona do à produção de imagens se deu com o 

surgimento da fotografia, que logo no século XIX, se colocava como técnica tendo 

como produto uma mediação entre homem e o mundo. Uma técnica que, segundo 

Kubrusly (2017, p. 10), democratizou a posse pela imagem ao permitir que um grande 

número de pessoas tivesse acesso sem a necessidade de nenhuma habilidade 

especial.  

O filósofo e sociólogo alemão Walter Benjamin (2017) pontua que a fotografia 

se desenvolve em seus primeiros anos mais próxima a arte devido sua maneira 

artesanal de produzir imagens, algo que foi corrompido quando a evolução técnica 

permite a reprodutividade. “No entanto o decisivo na fotografia continua sendo a 

relação entre o fotografo e suas técnicas” (BENJAMIN, 2017, p. 100).  

Ao tratar da fotografia do século XIX, Costa e Da Silva (2004, p. 18), expõem a 

melancolia como marca, por meio da documentação do espaço urbano e tipos 

humanos, que estavam sofrendo aceleradas transformações, no contexto histórico de 

uma burguesia industrial no poder. Essas transformações foram retratadas em 

fotografias que percorreram distâncias e suscitaram fascínios e debates intensos, 

sobre o modo de viver nas urbes do século XIX, algo que remetia devido ao estado 

que o cidadão se encontrava, a uma melancolia.  

Aumont (1993, p. 307), vai se referir a fotografia como uma duplicação óptica à 

medida que reproduz as aparências visíveis muito próximas da imagem formada no 

olho, ao mesmo tempo, que são distintas pela fixação da imagem, um estado que se 

                                                           
condiciona o caráter plástico, flúido, calculável com precisão e tratável em tempo real, hipertextual, 
interativo e, resumido, virtual da informação que é, parece-me, a marca distintiva do ciberespaço.” 
(LEVY, 2010, p. 92)  
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difere a visão normal dando acesso a um modo inédito de ver a realidade. O sentido 

de dualidade aparece como expressão fotográfica no que Nöth e Santaella (1997, 

125), vão entender como uma contradição. Partindo do mundo físico da formação da 

imagem em dispositivos ópticos e químicos, da luz sobre certas substâncias, produz 

um mundo simbólico pelas limitações – e escolhas feitas a partir disso – impostas pelo 

próprio aparelho e intencionalidade do fotógrafo. Em relação ao instante capturado se 

torna único, pois não poderá ser repetido em toda sua riqueza de detalhes e, infinito, 

à medida que surgirá uma imagem fixada em um suporte.  

Todos esses autores nos possibilitam entender que o suporte tecnológico fez 

com que o processo comunicacional se expandisse na sociedade capitalista 

contemporânea, tornando “universal” e basal as necessidades de se produzir e 

“consumir” imagens, em especial, a fotografia.  

Com a fotografia, tratava-se, portanto, de um novo modo de ver as 
coisas, através do qual, com um aparato mecânico, se gerava 
rapidamente uma imagem do mundo com um aspecto tão vivo e 
verídico quanto proporcionado pela visão direta da natureza [...] a 
simples reprodução da realidade consegue dizer cada vez menos 
sobre a própria realidade, dada as suas operações de artifício no 
processo de construção de uma situação [...] ao mesmo tempo em que 
se torna rapidamente “arte do retrato”, a fotografia contribui 
fortemente, por exemplo, para a construção de um ideal de memória 
individual e coletiva. A fotografia também ajudou a consolidar valores 
como ‘progresso’ e a construir um novo imaginário urbano, ao fixar e 
difundir imagens das grandes metrópoles europeias, tornando-as 
símbolo da própria modernidade. (ESTEVÃO, 2006, p. 54) 

 

 Não demorou para que a possibilidade de construir situações em fotografias 

fosse explorada para a obtenção de lucros. Assim, o marketing de produtos abraça 

esta nova técnica como elemento integrador de suas ações. Considerando os 

objetivos da presente pesquisa, em que a cidade se torna um produto, parte-se do 

entendimento do marketing como um “conjunto de atividades através das quais as 

empresas e outras organizações criam transferência de valor (trocas) entre elas 

próprias e seus clientes” (SHIMP, 2006, p. 31). Nesse sentido, marketing também  

... é administrar relacionamentos lucrativos com o cliente. Os dois 
principais objetivos do marketing são: atrair novos clientes, 
prometendo-lhes valor superior, e manter e cultivar os clientes atuais, 
propiciando-lhes satisfação. (KOTLER; ARMSTRONG, 2008, p. 3) 
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 Reis e Trout (1993, p. 14) deixam claro que o marketing funciona a partir de 

uma lógica que entende a realidade, mas modifica-a intencionalmente afim de produzir 

percepções. 

Não há nenhuma realidade objetiva. Não há fatos. Não há melhores 
produtos. Todos o que existe no mundo do marketing são percepções 
na mente do cliente ou cliente em perspectiva. A percepção é a 
realidade. Tudo o mais é ilusão. [...] O marketing é a manipulação 
dessas percepções. (REIS; TROUT, 1993, p. 14) 

 

 Voltando ao que Estevão (2006, p. 48), nos diz sobre as relações estabelecidas 

entre imagem e realidade, pode-se dizer que o marketing se utiliza da imagem como 

ferramenta para manipular as informações e produzir sentidos projetados para o 

consumo de mercadorias e serviços. Dos três modos de relações estabelecidas o mais 

emocional é a estética.  

 O termo estética foi cunhado no século XIX pelo filósofo alemão 
Alexander Boumgarten a partir da palavra grega aisthetikós (que 
significa “perceptivo, principalmente através dos sentimentos”) [...] A 
expressão estética do marketing refere-se as qualidades estruturais e 
referenciais da estética de uma organização ou de uma marca 
trabalhando em harmonia. Algumas das percepções do consumidos 
são diretas, enquanto outras são medidas cognitivamente. No reino da 
estética corporativa e de marcas, aplicam-se as escolas de 
pensamento filosófico e psicológico. O benefício pode ser obtido pelas 
qualidade inerentes e pelos traços estruturais da estética de uma 
empresa ou marca pelos significados transmitidos pela estética da 
empresa ou marca. (SCHMITT; SIMONSON, 2000, p. 33-34) 

 

Dessa maneira, para os autores, a estética se torna um elemento diferenciador 

e capaz de criar identidade por meio da imagem, criando fidelidade. Nesse contexto, 

o impacto da fotografia nas peças publicitárias é significativo, tendo ares de 

protagonismo na comunicação. 

Em textos impressos, a palavra é o elemento fundamental, enquanto 
os fatores visuais, como o cenário físico, o formato e a ilustração, são 
secundários ou necessários apenas como apoio. Nos modernos meios 
de comunicação acontece exatamente o contrário. O visual predomina 
sobre o verbal, que tem a função de acréscimo. [...] Quase tudo que 
acreditamos, e a maior parte das coisas que sabemos, aprendemos e 
compramos, reconhecimentos e desejamos, vem determinado pelo 
domínio que a fotografia exerce sobre nossa psique. E esse fenômeno 
tende a intensificar-se. (DONDIS; CAMARGO, 1997, p. 12-13) 
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Algo que Neiva Jr. (2002, p. 69) concorda: 

Na publicidade a imagem é obrigatória: quase não há anúncios sem 
figuração. [...] a imagem publicitária é o produto e este é organizado 
por sua imagem publicitária. A publicidade é uma antecipação 
sinalizada de trocas econômicas. A imagem clama por nossa atenção, 
para que, então, moedas e mercadorias possam circular. (NEIVA JR, 
2002, p. 69, 70) 

 

 Portanto, já que as imagens produzidas tem a capacidade de “refazer o próprio 

homem”, em face às grandes transformações sociais e urbanas propiciadas pelo 

capital industrial, pode-se dizer que a fotografia contribuiu com o marketing para 

construção de um ideal citadino que fosse útil na concepção capitalista de vida, 

trabalho e consumo. 

2.2.1 – IMAGEM FOTOGRÁFICA E SEUS SIGNIFICADOS 

Para a abordagem semiológica, a imagem é um texto dotado de significados e 

que pode ser lido e interpretado em suas mais variadas nuanças. A linguagem compõe 

“uma gama incrivelmente intricada de formas sociais de comunicação e de 

significação” (SANTAELLA, 2002, p. 5), não ficando restrita, apenas, a linguagem 

verbal articulada, mas a todos os sistemas de produção de sentido. A linguagem visual 

se torna, portanto, elemento constituinte das múltiplas formas de se comunicar e 

produzir sentido. 

Essa ideia de comunicação para além da fala e da escrita está presente 

também em Ferrara (1993, p. 5), que acrescenta a noção de “cultura” como 

determinante para a constituição de signos para formar uma estrutura informacional. 

Um texto não verbal, como ser a fotografia, pode surgir neste contexto, e para além 

de uma arbitrariedade de significante e significado, um fragmento de texto não verbal, 

ao ter sua relação com o objeto prolongada, passa a ser referência dele. 

Por este caminho, entramos na conceituação do texto como expressão da 

linguagem na produção de significações.  Entende-se o texto, dentro do campo 

linguístico, como um objeto que é ao mesmo tempo histórico e linguístico. 

Etimologicamente, a palavra texto tem sua origem latina no significado de tecer. O 

sentido é construído por meio de uma estrutura apreendida globalmente em que o 

significado das partes está dependente do todo. Assim, dentro da semiologia, o texto 

pode ser entendido como um objeto de significação em que conteúdos podem ser 
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vinculados por diferentes planos de expressões. A título de exemplo, uma negativa 

pode ser manifestada por um movimento do dedo indicador ou pela escrita da palavra 

“não”. Desta forma, o texto surge com a junção estruturada de abstração e concretude 

de conteúdos articulados que produzem significado ao se manifestar verbalmente, 

visualmente ou pela combinação de ambos. (FIORIN, 1995, p. 166 - 167) 

Em Feldman-Bianco e Leite (1998, p. 43), já considerando distintivamente 

textos escritos e textos visuais, observamos que a tradição europeia consagrou os 

primeiros chancelando-os como forma prioritária da expressão moderna, relegando 

aos segundos ao contexto artístico e social, na condição de ilustração dispensável. 

Todavia, há uma diminuição do descaso para com os textos visuais principalmente 

após a fotografia e a sua utilização em diversos campos do saber. Os autores afirmam 

ainda que foi a semiótica, com a especificação dos tipos de imagem, que auxiliou o 

entendimento para que a palavra e a imagem deixassem de ser consideradas 

transparentes, e fossem compreendidas com nuances  e ambiguidades, se 

configurando em problemas tão enigmáticos quanto a realidade. 

Barthes (2012, p. 26), em sua autoridade como teórico da semiologia, discorda 

da afirmação do pai da linguística estruturalista, Ferdinand de Saussure, para quem a 

ciência geral dos signos tem na linguística uma de suas partes componentes. Para 

Barthes, tendo por objeto qualquer sistema de signos, podendo ser imagens, gestos, 

sons, etc., o semiólogo e filósofo francês não vê a distinção saussuriana entre Língua 

e Fala e aponta para o alcance evidente da sociologia nesse contexto. É a sociologia, 

juntamente com outras ciências sociais, que permearão os códigos e significações, 

fazendo com que qualquer sistema semiológico repassa-se e linguagem.  

 

Agrupemos, pois, estes Elementos de Semiologia sob quatro grandes 
rubricas, oriundas da Linguística Estrutural: I. Língua e Fala; II. 
Significado e Significante; III. Sintagma e Sistema; IV. Denotação e 
Conotação. Estas rubricas, percebe-se, apresentam-se sob forma 
dicotômica; observaremos que a classificação binária dos conceitos 
parece frequentemente no pensamento estrutural. (BARTHES, 2012, 
p. 14) 

 

Segundo Nöth e Santaella (1997, p. 34), o pioneirismo de uma semiótica 

explícita da imagem se deu com os trabalhos sobre semiologia estrutural.  Para 

Fontanari foi, com base em Saussure e Hjelmslev, que Barthes que desenvolveu sua 

própria semiótica da imagem.  
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[...] a semiótica barthesiana consiste num olhar político sobre os 
signos, que nada mais é senão excitação do olhar crítico. Essa 
excitação é uma descontrução do mundo que nos rodeia, de tal forma 
que nele encontremos a função-signo, isto é, um mundo signo dele 
mesmo.[...] O projeto semiótico de Barthes está nesse imbricamento 
entre o explícito e o implícito,o denotado e conotado do processo de 
comunicação-significação. (FONTANARI, 2013, p. 114) 

 

São nesses processos de comunicação que o signo fotográfico se diluirá, para 

quem se propõe uma análise, em um desconforto que Barthes (1984, p. 18) irá 

identificar como sendo fruto da imersão entre duas linguagens: a expressiva e a crítica, 

sendo esta última, composta por vários discursos de ordem sociológica, semiológica 

e psicanalítica.  

Em se tratando das decodificações de tais signos, Nöth e Santaella (1997, p. 

57), nos alertam que uma imagem pode servir de contexto para outra e não 

precisamos, necessariamente, estabelecer relações com textos escritos quando 

pretendemos analisá-la.  

 

O contexto da imagem não precisa ser necessariamente verbal. 
Imagens podem funcionar como contextos de imagens. Entretanto, 
num sentido semiótico mais geral, no qual as imagens são apenas um 
dos tipos possíveis, não há signo sem contexto, visto que a mera 
existência de um signo já indica seu contexto.(NÖTH; SANTAELLA, 
1997, p. 57) 
 

 Por outro lado, Barthes (1990, p. 11) considera a mensagem fotográfica, para 

vias de análise, composta por uma totalidade de informação formada por duas 

estruturas convergentes, contudo, sem misturar-se por cada unidade possuir um 

caráter heterogêneo. Assim, “a estrutura da fotografia não é uma estrutura isolada; ela 

comunica pelo menos com uma outra estrutura, que é o texto (título, legenda ou artigo) 

de que vai acompanhada toda foto de imprensa” (BARTHES, 1990, p. 11).  

 Para Barthes (1984) é possível apreender uma mesma fotografia de duas 

maneiras: pela foto do fotógrafo ou pela foto do espectador.  

 

A “foto do fotógrafo” implica em encenação significativa que tem que 
ser decodificada pelo espectador de modo cognitivo; mas a “foto do 
espectador” acrescenta a essa primeira relação uma relação 
plenamente subjetiva, em que cada espectador se investirá de modo 
singular ao apropriar-se de certos elementos da foto que serão, para 
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ele, pequenos pedaços destacados do real. (BARTHES apud 
AUMONT, 1993, p. 127)  

  

 Nesse sentido, como veremos no capítulo a seguir, o presente trabalho propõe 

observar para análise a “foto do fotógrafo”, com toda a encenação significativa 

produzida intencionalmente para gerar uma “foto do espectador” o mais próxima 

possível da intencionalidade objetiva desejada.  

  

 

2.3 – As imagens mentais 

Ao entender o alfabeto como uma evolução das imagens (MEGGS; PURVIS, 

2009, p. 11), concordamos com Berger (2000) quando este nos diz que “ver” precede 

às palavras escritas e, antes mesmo da elaboração da fala, o ser humano reconhece 

as imagens – formas, cores, conteúdos, traços, etc. – do mundo a sua volta. Um 

pensamento também encontrado em Nöth e Santaella (1997, p. 28), como uma tese 

radical existente, a ideia de que os significados de palavras devem ser interpretados 

como imagens mentais, assim, havendo uma relação direta de sentidos. 

O famoso psicólogo russo, Lev Vygotsky (2008, p. 50), ao investigar o 

desenvolvimento da linguagem e sua relação com o pensamento, afirma que, 

biologicamente, a função mais primitiva da fala é conexão psicológica entre as 

emoção, estando diretamente relacionada com os sinais visuais e vocais emitidos por 

um grupo. Por mais que a relação entre pensamento e fala seja complexo, em seu 

desenvolvimento ambos cruzam-se muitas vezes, atingindo o mesmo ponto, correr 

lado a lado e, muitas vezes, fundir-se por um curto período de tempo.  

Para esses pensadores, não importa se tratamos da fala, palavra ou imagem, 

é no pensamento, mente, que há uma elaboração dotada de sentidos e significações 

capazes de formar uma representação do que passa pelos olhos. Como mencionei no 

início deste capítulo, essa representação compõe o que Aumont (1993, p. 63) vai 

chamar de “dupla representação da imagem”. Temos a imagem real no mundo físico 

e uma outra, composta pela informação visual absorvida pelos olhos e reelaborada na 

forma de representação no imaginário. 

A linguagem interior, aquela do pensamento, tem em suas estruturas a imagem. 

Ao ser percebida pelo sistema visual, há uma interpretação do que se percebe, o que 
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passa pelas condições psicológicas do espectador, gerando uma ilusão de base 

sociocultural. A ilusão tem por objetivo tornar a imagem mais crível como se fosse um 

reflexo da realidade e em outros casos induz um estado particular no imaginário. A 

representação se configura por um processo em que um representante tomará lugar 

do que representa, se tornando arbitrária e motivada. Destarte, a representação está 

impregnada de ilusão, o que não ocorre de modo inverso (AUMONT, 1993, p. 95-103). 

Klein (2014), por sua vez,  nos ajuda a entender melhor essa relação ao evocar 

o neurocientista português Damásio, e nos esclarecer que é preciso entender as 

imagens mentais – ilusão e representação – não restritas à representação visual, mas 

sim, a todo o espectro sensorial, o que permite falar, também, de imagens táteis e/ou 

olfativas. Entendendo a mente como um fluxo contínuo de imagens, o autor, explica 

que a consciência é formada por este fluxo contínuo com imagens logicamente 

interligadas.  

A imagem mental, para Tacca (2005, p. 12), faz parte dos mesmos processos 

de construção do conhecimento, ao integrar-se, por meio de mecanismos perceptivos, 

com outras percepções. Isso impossibilita o isolamento de determinada função para 

tentar compreende-la somente dentro de um campo como o fisiológico. É a variante 

cultural que vai determinar os padrões de percepção como vias sociais de controle e 

informação sensorial.  

Retomando Nöth e Santaella (1997, p. 28), eles sistematizam os modelos de 

imagem mental segundo  seus principais teóricos. Nos é revelado: as imagens como 

ideias e as ideias como imagem; ideias como cópia da realidade; a teoria marxista 

com cópia, tendo com um dos principais teóricos Walter Benjamim; a teoria imagética 

da significação de Wittgenstein. Todos estes pensadores  ancoram suas teorias 

explicativas em modelos de representação mental tão antigos quanto a filosofia 

cognitiva, e se debruçam sobre a questão da natureza das imagens mentais, seu 

comportamento linguístico e sua relação com a realidade.  

Em se tratando da relação entre a imagem e o psiquismo, ou seja, a imagem 

nas atividades psíquicas como representações mentais, sonhos, linguagem pela 

imagem, etc., Joly (1996, p. 19) é bem didática ao relacionar a imagem mental com a 

impressão que temos, por exemplo, ao ouvirmos a descrição de um lugar e o “vemos” 

quase como se estivéssemos estado lá. A representação seria fruto da elaboração 

alucinatória que toma por elementos constituintes as características da visão: “O que 
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é interessante na imagem mental é esta impressão dominante de visualização, que 

se aproxima da do fantasma ou do sonho.” (JOLY, 1996, p. 20). 

A fotografia se insere nesse campo como técnica de produção de 

representações ainda no mundo material, causando uma tripla elaboração imagética. 

A primeira é o planejamento da imagem a ser produzida pelo fotógrafo, a segunda 

está relacionada com a captura da imagem pela mecânica da máquina, e a terceira é 

a representação mental que temos ao visualizar a imagem feita.  

Em seu mais notório ensaio, “Filosofia da Caixa Preta”, Flusser (2002) nos 

apresenta, logo em seu glossário, suas concepções sobre imagem e fotografia. O 

filósofo diferencia a “imagem”, da “imagem técnica” ao definir a segunda como toda 

aquela produzida por um aparelho. Assim, a fotografia é uma imagem técnica, “tipo 

folheto”, produzida e distribuída por um aparelho fotográfico, sendo este um brinquedo 

que traduz um pensamento conceitual. Sendo assim, o que percebemos é a fotografia 

como um produto do pensamento humano. As visões de mundo que permitem a 

produção das imagens, em especial, das imagens fotográficas. Flusser (2002, p. 23) 

diz que sempre houve uma vontade de se ver o mundo em preto e branco e foi, 

justamente, com a fotografia que esses anseios foram saciados. O preto e branco 

então se torna um conceito mágico, pois a teoria (óptica) é sublevada dentro da 

imagem produzida por uma técnica. A fotografia colorida, muitos iriam dizer, 

finalmente estava retirando as cores do mundo e reconstituindo-as para retratá-lo. 

Para o autor, o princípio filosófico é o mesmo do preto e branco, em que o conceito 

do verde é transcodificado pela máquina na forma de imagem. Nesse sentido, o que 

une o verde do bosque com o verde da imagem do bosque é o conceito científico do 

verde apoiado do que é percebido, sem deixar se perder uma série de codificações 

existentes entre os dois tipos de “verde”. 

Entendendo, conforme Flusser, a imaginação como a capacidade de compor e 

decifrar imagens (FLUSSER, 2002, p.5), podemos dizer que a imagem fotográfica 

possibilita a concretização da imaginação, que por sua vez, tem como resultado 

imagens capazes de provocar imaginação. Quando há um domínio teórico, conceitual 

e técnico, por parte do fotografo, na produção de imagens técnicas, incorre-se na 

possibilidade de uma manipulação de sua composição, o que pode direcionar, em 

menor ou maior grau, dependendo do domínio de quem produz a foto, a imaginação 

de quem decifra. Para Dondis e Camargo (1997), a influência da fotografia, em suas 

mais variadas instâncias, na sociedade contemporânea, constitui um retorno à 
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importância dos olhos em nossa vida.  Escrevem: “O pensamento através de imagens 

domina as manifestações do inconsciente, o sonho, o semi-sonho hipnagógico, 

alucinações psicóticas e a visão do artista. (DONDIS; CAMARGO, 1997, p.  13). 

Ainda sobre a influência das imagens técnicas na sociedade, um autor 

fundamental nesta discussão é o Lynch (1997, p. 1), quem nos apresenta a “imagem 

da cidade” permeada pela ideia das vastas associações que seus cidadãos fazem 

entre lembranças e significados. Em se tratando de um processo de orientação, por 

exemplo, há um elo entre a imagem ambiental vivenciada, com o quadro mental que 

se projeta do mundo físico exterior. Assim, “essa imagem é produto tanto da sensação 

imediata quanto da lembrança de experiências passadas” (LYNCH, 1997, p. 4). 

Por esse caminho, para Lynch as imagens ambientais são resultados de 

relações entre observador e seu ambiente. Ao sugerir relações e especificidades, o 

ambiente oferece ferramentas para que o observador selecione, organize e confira 

significado àquilo que se vê. Nesse instante, a imagem de um determinado ambiente 

pode variar entre observadores diferentes. Isso ocorre porque à medida do que é visto, 

desencadeia-se um processo contínuo de interações entre os filtros das múltiplas 

percepções e pensamentos construídos previamente (LYNCH, 1997, p. 7). 

Entretanto, acrescenta Lynch: 

 

... parece existir um consenso substancial entre membros do mesmo 
grupo. Essas imagens de grupo, consensuais a um número 
significativo de observadores, é que interessam aos planejadores 
urbanos dedicados à criação de um ambiente que venha a ser usado 
por muitas pessoas [...] “imagens públicas”, as imagens mentais 
comuns a vastos contingentes de habitantes de uma cidade: áreas 
consensuais que se pode esperar surjam da interação de uma única 
realidade física, de uma cultura comum e de uma natureza fisiológica 
básica. (LYNCH, 1997, p. 8). 

 

Cabe adiantar aqui, que não é de interesse do presente trabalho o 

aprofundamento sobre as imagens mentais, mesmo que seus principais pressupostos 

sejam úteis mais à frente . Como já fora mencionado, o foco está voltado para a 

produção da imagem fotográfica, em seu contexto socioeconômico, para um 

determinado fim.  

 

2.4 - AS RELAÇÕES SOCIAIS NA PRODUÇÃO DA IMAGEM. A SOCIOLOGIA DA 

IMAGEM. 
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Para os autores que identificamos neste campo - que de forma um tanto 

genérica, chamaremos de Sociologia da Imagem (incluindo a antropologia e a história) 

– toda imagem é produzida a partir e para um contexto social, histórico, político e 

cultural.  

O uso de imagens nas ciências sociais não é recente, sobretudo na 

antropologia. Entretanto, durante muito tempo seu uso como objeto de análise tem 

sido o que a historiadora Schwarcz (2014, p. 391) chama de “conservadora”. Se tratou 

de utilizar a imagem de forma complementar a um texto, inserindo-a em exemplos, 

apêndices, ilustrações ou prova documental. A complementariedade da imagem em 

relação ao texto tem deixado a centralidade das análises e se tornado objeto de muitos 

estudos.  

A cientista social Maria Sylvia Alegre, observa que 

 

[...] tem aumentado o número de trabalhos voltados para a análise 
social da imagem e de seus aspectos cognitivos e que procuram 
avaliar a importância das imagens na vida dos indivíduos e dos grupos 
sociais. Vemos, hoje, que o estudo da imagem é fundamental para o 
entendimento de múltiplos pontos de vista que os homens constroem 
a respeito de si mesmos e dos outros, de seus comportamentos, seus 
pensamentos, seus sentimentos e suas emoções em diferentes 
experiências de tempo e espaço. (ALEGRE, 1998, p. 76) 

 

 

Uma das referência importantes é a do antropólogo e sociólogo francês Pierre 

Bourdieu. No seu já clássico trabalho “Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales 

de la fotografia” (BOURDIEU, 2003) ele vê na integração entre satisfação psicológica 

de obtenção e significações atribuídas, a explicação sociológica da prática fotográfica 

e sua difusão. Concentrando, neste momento, seu campo de análise dos ritos 

familiares, o sociólogo afirma que a necessidade de fotografar e ser fotografado de 

um grupo familiar se faz de modo a interiorizar a função desta prática. Ao tornar um 

instante solene vivido e “eternizar” um tempo importante da vida coletiva, a fotografia 

foi sendo introduzida e se impondo rapidamente nas práticas mais habituais.  

 

Dejarse fotografiar, es aceptar que el testimonio de la propia presencia 
cuenta y que es la contrapartida obligada del homenaje que se ha 
recibido a través de la invitación; es poner de manifiesto, al mismo 
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tiempo, que se tiene el honor de haber sido invitado a participar y que 
se participa para rendirse honor. (BOURDIEU, 2003, p. 61) 

 

Discorrendo sobre as fotografias cerimoniais nas casas camponesas, Bourdieu 

(2003, p. 62) aponta para o espaço da vida cotidiana, composto de locais como a 

cozinha, como sendo indecorosos para exibição de fotografias de membros da família. 

Em sua maioria ficam guardadas em caixas e são reservados cômodos mais 

“luxuosos” como salas para exibição de fotografias solenes como festa de bodas, 

parentes falecidos e imagens religiosas. Percebe-se, com Bourdieu, que a fotografia 

cumpre funções sociais na sua produção, dentro de um contexto específico, assim 

como, as relações socioculturais determinam sua exibição - como e onde - ou seu 

encobrimento. Nesse sentido, “a fotografia de casamento só se impôs tão rapidamente 

porque encontro as suas condições sociais de existência.” (BOURDIEU e BOURDIEU, 

2006, p. 33). Com este exemplo, podemos reconhecer nas condições sociais 

ingrediente fundante dos usos e significados de uma fotografia. É nesse contexto que 

as fotografias têm papel importante no reconhecimento do outro sendo compreensível, 

para Bourdieu e Bourdieu (2006, p. 34), que sejam objeto de uma leitura sociológica. 

O que é fotografado, e apreendido pelo leitor da fotografia, não são propriamente 

indivíduos na sua particularidade singular, mas sim papeis sociais” (BOURDIEU e 

BOURDIEU, 2006, p. 34). 

 Portanto, as imagens de uma maneira geral e, no presente trabalho, as 

imagens fotográficas, são tratadas como documentos carregados de concepções. Nas 

palavras da Lilian Schwarcz: “Não como reflexo, mas como produção de 

representações, costumes, percepções, e não como imagens fixas e presas a 

determinados temas ou contextos, mas como elementos que circulam, interpelam, 

negociam.” (SCHWARCZ, 2014, p. 391). 

 Para concluir, não posso deixar de enfatizar a importância de se prestar 

atenção nas caraterísticas particulares das imagens fotográficas produzidas na 

sociedade do século XXI. Mesmo com a proliferação das imagens, em uma lógica 

digital, lembrar-se-á do filósofo e sociólogo Walter Benjamin (2013) quando trata do 

impacto da técnica sobre a obra de arte. As novas técnicas não fazem desaparecer 

as bases míticas e ritualísticas que envolvem as criações artísticas, essa “aura”, 

permanece como algo estranho e novo e não limita-se ao trabalho do fotógrafo por 

estar relacionado ao inconsciente ótico. 
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CAPÍTULO 3 – RIO DE JANEIRO: IMAGENS E SEUS PLANOS 

 

3.1 - IMAGINÁRIOS DO RIO DE JANEIRO 

A cidade do Rio de Janeiro é emblemática no imaginário pela 

representatividade que carrega consigo de todo um país com dimensões continentais 

como o Brasil. Destino da Família Real Portuguesa em 1808, a cidade adquire 

atenção, status e investimentos que ampliam seu reconhecimento tanto dentro do 

Brasil, como diante da comunidade internacional. No início do século XIX, a Missão 

Artística Francesa, dentre muitas outras ações no campo artístico, contribui a  produzir 

para o exterior, um olhar sobre o Brasil.  O pintor francês Jean Baptist Debret, ao 

retornar à Europa, lança seu “Voyage pittoresque et historique au Brésil” (DEBRET, 

1989), uma obra com pinturas e textos que se propunha ir além do gênero literário 

“viagens pitorescas”, que era muito comum à época. A obra, dividida em três volumes, 

tenta (re)construir memórias de um país que pretendia-se ser “civilizado”.  

O primeiro volume é dedicado a um estágio, segundo Debret, “não-civilizado 

da população brasileira”, os indígenas, que se constrói a partir da representação de 

um indivíduo selvagem pelas lentes do pensamento iluminista. A partir deste momento 

há uma crescente na narrativa, de imagens e textos, nos demais volumes, em que se 

interpreta o avanço da civilização no Brasil por meio do contato com os europeus, 

originando assim uma nação “civilizada” (LIMA, 2007, p. 130) 

[...] a seleção que Debret faz das imagens e temas a serem tratados 
nas páginas de Viagem, bem como a organização que imprime a esse 
material, faz dessa obra histórica sua contribuição para elevar o Brasil 
à categoria de nação civilizada. Ao final do segundo tomo, Debret 
insere documentos que informam ao leitor a respeito das melhorias 
verificadas no país depois de seu retorno à Europa, afirmando, diante 
delas, que o povo brasileiro, ‘naturalmente bom, é digno de figurar em 
primeira linha das nações generosas de que a Europa pode orgulhar-
se’” (LIMA, 2007, p. 129) 

 

 Segundo Junior e Cecato (2014, p.12) a intenção de Debret não era fazer um 

relato de viagem. É preciso entender que o artista nem se enquadra no conceito de 

viajante comumente difundido já que morou quinze anos no país. Debret teria então a 

intenção de produzir uma obra de história em que passagens históricas, hábitos 
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urbanos e o cotidiano de escravos e seus senhores no Rio de Janeiro “civilizado” 

fazem parte do interesse.  

É através do olhar do pintor, que tem em sua formação a tradição artística 

europeia com o neoclássico, que há contribuição na produção de uma iconografia 

brasileira oitocentista, em um rearranjo amplo do que é visto na realidade. Como se 

Debret passasse por um prisma suas impressões e tornasse, a fidelidade que queria 

transmitir nas imagens produzidas, palatável para o gosto europeu.  

 

Fig. 2. Praça XV, no Centro do Rio de Janeiro 

Fonte: Reprodução da internet (website: https://glo.bo/2My0FWn) 

 

Por meio da pintura acima podemos perceber a região central como nevrálgica 

para a vida social e econômica da cidade. Grande parte dessa pulsação vital se deve 

pela localização junto ao local de chegada da maior parte dos passageiros que 

aportavam na cidade. Os navios ao fundo compõem um cenário de comércio, 

serviços, escravidão e vigilância.  

Vale ressaltar que boa parte da produção imagética de Debret tem como lócus 

o Rio de Janeiro, criando assim, uma imagem-síntese do Brasil a partir da cidade. 

Desta forma, constrói-se a narrativa de um país rumo a “civilização”, de propagando-

o na Europa. Não é somente a imagem de um povo que é sintetizada para o europeu, 

https://glo.bo/2My0FWn
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mas também a espacialidade do Brasil Império, em especial onde a Corte se 

encontrava, a cidade do Rio de Janeiro.  

Para a geógrafa Maria Jaqueline Elisher (2018, p. 901), a imagem do Porto do 

Rio de Janeiro é associada à história da própria cidade, mesmo que este, nos 

primeiros ancoramentos tenha ocorrido em áreas diferentes do Porto do Rio. As 

atividades escravistas, juntamente com a necessidade de escoamento da produção 

agroextrativista, contribuíram para que o Porto do Rio se tornasse o maior do Brasil já 

no século XVII e conferisse ao território uma especialidade produtiva.  

Tendo como ponto de partida a narrativa literária, Elisher (2018, p. 901) procura 

em sua pesquisa perceber o imaginário da cidade do Rio de Janeiro no Império e na 

República Velha. A geógrafa considera que o conjunto de informações presentes em 

textos literários capazes de oferecer ferramentas perceptivas das relações sócio 

espaciais e a partir delas como se estabelecem no imaginário da vida urbana carioca, 

em especial na zona central, dentro da nação brasileira. Já não é um olhar exposto 

ao exterior, como Debret, com suas imagens pictóricas, mas um movimento interno 

que volta-se para si em um observar auto reflexivo, produtor de imagens que se 

produzem na mente de quem absorve as informações expressas.  

A região central do Rio de Janeiro no final do Segundo Reinado é cercada, na 

narrativa literária, de problemas sociais como sub empregos, prostituição, exploração 

infantil, miséria e fome. A espacialidade representada é símbolo de um passado 

excludente e desigual que se perpetua no tempo e que é necessário uma intervenção 

para mudanças. Portanto, o imaginário construído nas narrativas é de uma cidade que 

precisa se modernizar para deixar transpor um passado de mazelas. (ELISHER, 2018, 

p. 904) 

É justamente em nome de uma modernização que grandes intervenções irão 

acontecer na cidade do final do século XIX e início do XX. Em uma publicação que se 

propõe um resgate reflexivo das intervenções urbanas do Rio de Janeiro, no período 

de 1889 a 1965, a Prefeitura do Rio, através da Secretaria de Cultura/Arquivo da 

Cidade, expõe um olhar observador, pelas imagens, de um Rio que deixou de existir. 

Em “Memórias da Destruição” (2002, p. 4) vemos o testemunho de uma época em um 

painel de construção e desconstrução da cidade. 

 

Em 1989, com Proclamação da República, o Rio de Janeiro tornou-se 
capital federal. As agitações políticas e a crise econômica que 
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acompanharam a consolidação do novo regime retardaram a 
renovação urbana, fundamental para a cidade alcançar o progresso 
desejado. [...] Depois da promulgação da Lei Orgânica, em 1892, foi 
nomeado o primeiro prefeito, Barata Ribeiro (1892-1893). Um dos 
problemas enfrentados nessa administração foi a proliferação das 
habitações coletivas, como cortiços [...] Os cortiços eram o pesadelo; 
a cidade burguesa, afrancesada, o sonho dos progressistas. A 
realidade era conflituosa. (PREFEITURA, 2002, p. 7) 

 

 A ideia de progresso estava estritamente ligada a modelos eurocêntricos 

centrados do que se entendia por nação civilizada. Contudo, os problemas de uma 

jovem república eram latentes na sua capital carioca. Os conflitos de uma realidade 

vivida pela sua, cada vez mais expressiva, massa populacional elencavam desafios 

para a administração pública. Concomitantemente há o auge e declínio da produção 

cafeeira, industrialização embrionária, esgotamento do sistema escravista e grande 

fluxo de imigrantes estrangeiros.  

 Para o geógrafo Maurício de Almeida Abreu (1987, p. 57), esses elementos, 

em especial o crescimento as fábricas e da população, no Rio de Janeiro do final do 

século XIX, levou a uma preocupação por parte do Estado com o efeito da degradação 

das condições de habitação no processo de reprodução da força de trabalho. Assim, 

o Estado começa a intervir com decretos isentando impostos de empresas que 

construíssem casas higiênicas para seus operários, subsidiando, pelo menos em 

parte, a reprodução da força de trabalho.  

Entretanto, o surgimento de “vilas operárias” não foi o suficiente para eliminar 

os cortiços, que ainda abrigavam grande parte da população pobre e se localizavam 

principalmente no centro da cidade. O cortiço começou a ser combatido de forma mais 

autoritária com intervenções diretas do Estado. 

 

A demolição mais polêmica foi a de um cortiço, que abrigava cerca de 
duas mil pessoas, situado à Rua Barão de São Félix, 154, conhecido 
como Cabeça de Porco, devido à figura ornamental existente em sua 
entrada. Travou-se uma verdadeira batalha e, num só dia, tudo foi 
arrasado. No entanto, a destruição não resolvia o problema: eram 
necessárias providências do governo para abrigar os moradores 
despejados, o que não aconteceu. Muitos, sem recursos nem 
alternativas, foram para o vizinho Morro da Providência, em cuja 
encosta construíram casebres aproveitando o material proveniente da 
demolição do cortiço. (PREFEITURA, 2002, p. 7) 

 

O que se observa são modificações urbanas que ignoram por completo as 

realidades sócio espaciais de maneira a excluir do processo parte da população ao 
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mesmo tempo que provoca-se novas problemáticas a serem enfrentadas pelos 

administradores. Contudo, a imagem que se pretende construir é de um uma cidade 

que projeta-se para o progresso e a modernidade, tendo como alvo, modelos 

europeus, especialmente a capital francesa Paris.  

Nesse contexto progressista, pretendeu-se construir uma Paris dos trópicos na 

reforma do então prefeito Pereira Passos, nomeado pelo presidente Rodrigues Alves, 

tendo plenos poderes, exercidos no sentido de remodelar a cidade aos moldes da 

cidade das luzes do século XIX. O prefeito “bota-abaixo”, realizou inúmeras 

intervenções, como alargamento e abertura de ruas, incluindo abertura da Avenida 

Central (atual Avenida Rio Branco), construção de prédios da Belle Époque, de gosto 

eclético, o que ao todo exigiu a demolição de cerca de 1.700 imóveis, em nome da 

transformação do Rio de Janeiro numa metrópole moderna. (PREFEITURA, 2002, p. 

11) 

Para o cientista social Eder Claudio Malta de Souza (2017, p. 88), essa foi a 

primeira grande reurbanização da cidade e teve por objetivo inseri-la no cenário 

internacional ao associar o Brasil à modernidade. Dessa maneira, os traços urbanos 

modernos entre as paisagens naturais, se configuram lócus de eventos culturais como 

o Carnaval, fazendo da cidade um cartão-postal do país.  

 

A cidade reformada torna-se símbolo do Brasil regenerado, pronto 
para reconstruir a sua imagem na Europa. Um pequeno texto 
publicado na revista Fon-Fon, em 1907, revela tal preocupação. O 
título é: ‘Propaganda do Brasil na Europa”. Ilustrando estão um índio, 
um esfarrapado e um senhor de terno, bengala, chapéu e monóculo e, 
sob cada um, respectivamente, os seguintes dizeres: ‘Eu era assim, 
cheguei a ficar assim, agora sou assim’. O texto destaca a importância 
do reconhecimento Europeu, ‘porque se a Europa não nos souber no 
mundo, nós não o estaremos de fato’. Além de aconselhar ao governo 
a contratação de homens-sanduíches, que carregavam cartazes 
ilustrados com um convite explícito: ‘Brasil, venham!’” (MAUAD, 1990, 
p. 28) 

 

 Fica clara a intencionalidade propagandística das intervenções urbanas e do 

recorte espacial local, da cidade do Rio de Janeiro, para representação da nação 

diante os países europeus. Assim, há um esforço na produção de imagens-sínteses 

do Rio de Janeiro, que não chegam a representar nem a totalidade da cidade, mas 

apenas suas áreas remodeladas, que passam a representar todo o país no cenário 

internacional.  
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A demolição do morro do Castelo é uma das intervenções mais significativas 

de transformação da paisagem do Rio de Janeiro no período. Executada na gestão 

de Carlos Sampaio (1920-1922), o local escolhido por Mem de Sá como berço da 

cidade foi abaixo com uma “fúria devastadora que não se deteve nem diante dos 

prédios históricos como o Colégio dos Jesuítas, onde moraram os padres Anchieta e 

Nóbrega” (PREFEITURA, 2002, p. 30). O desmonte do Morro do Castelo abriu espaço 

para a Exposição do Centenário da Independência inaugurada em 1922. Uma 

exposição que pretendia-se mostrar um Brasil independente, civilizado, branco e rumo 

a industrialização capaz de deixar para trás um passado colonial.  

 Entretanto, as contradições surgem à medida que tais intervenções são 

reflexos de uma necessidade do capital nacional ao se internacionalizar. Segundo 

Abreu (1987, p. 89), o crescimento da economia brasileira, com a intensificação das 

atividades de exportação, tendo como consequência a integração do país no contexto 

internacional, exigiu uma nova organização do espaço urbano para criação, 

concentração e acumulação do capital.  

 Nesse sentido, não foi somente um processo de higienização, da área central, 

mas também o seu embelezamento que foi produzido para tornar a cidade um cartão 

postal do Brasil no exterior, em um processo de reorganização espaços que “não mais 

condiziam com a presença de pobres na área mais valorizada da cidade” (ABREU, 

1987, p. 63).  

 O próprio desmanche do morro do Castelo serviu, segundo Abreu (1987, p. 76), 

para a reprodução do capital ao abrir espaço em uma das áreas mais valorizadas da 

cidade, em nome da Exposição Internacional e da preparação da para acolher o maior 

número de turistas e autoridades para participar dos festejos. Com isso, fica evidente 

que junto com o morro do Castelo, desapareceu-se os bairros do Castelo e da 

Misericórdia, duas áreas residenciais proletárias que tinham sobrevivido a Reforma 

de Pereira Passos.  

 A historiadora Ana Maria Mauad (1990, p. 7), em sua pesquisa de 

doutoramento, ao fazer uma análise histórica e semiótica de séries fotográficas, da 

primeira metade do século XX no Rio de Janeiro, nos ajuda a pensar na construção 

discursiva de imagens-sínteses dos recortes espaciais selecionados para 

representação de um todo citadino no período. Um levantamento feito na revista 

“Careta”,  
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[...] aponta para a hegemonia absoluta, na mensagem fotográfica, nos 
primeiros trinta anos do século XX, da zona sul, principalmente, a área 
costeira da cidade. Área onde se podia facilmente retratar a vida, seus 
hábitos, maneiras de vestir, passeios, eventos, etc. ligados a classe 
dominante que usufruiu destas localidades tanto como local de 
moradia quanto de lazer. [...] A Zona Sul estava associada a certos 
lugares, os quais contribuíam para uma determinada imagem da 
cidade. (MAUAD, 1990, p. 236) 

 

 A Zona Sul com seus espaços produzidos pelas intervenções, como a 

construção da Avenida Beira-Mar e conexões viárias com o centro, ganha destaque 

por abrigar a residência e área de lazer das classes dominantes da cidade. Mauad 

(1990, p. 238) identifica, no conjunto fotográfico, que o tradicional centro contribuía 

com espaços dignos de serem vivenciados pela burguesia em ascensão, abrigando 

as lojas mais importantes e ponto de partida e chegada do exterior pelo cais Pharoux 

e posteriormente aeroporto Santos Dumont. Também era nessa parte da cidade que 

se reunia os clubes e salões mais tradicionais e luxuosos da cidade, locais onde se 

realizavam importantes encontros políticos e sociais, se configurando “um espaço que 

misturava o trabalho ao lazer e estava, intimamente relacionado ao exercício do 

poder.” (MAUAD, 1990, p. 239) 

Essa tendência de representação da cidade se seguiu, na pesquisa de Mauad 

(1990, p. 240), na análise da revista “O Cruzeiro”. A Zona Sul se firma como lugar de 

lazer e diversão para as altas classes, e o Centro com a dicotomia trabalho e lazer. 

Tanto na Revista “O Cruzeiro” quanto na “Careta” o subúrbio teve pouco destaque, 

chegando a estar presente em apenas 1% das fotografias da revista “Careta” nos trinta 

primeiros anos do século XX e 4% na Revista “O Cruzeiro” na década de 1950. 

Segundo a autora, na década de 1950, o subúrbio aparecia ora em reportagens sobre 

as condições de vida da população, ora em fotografias de Carnaval mostrando um 

lado da cidade pitoresco.   

Nota-se, assim, uma ligação entre as intervenções setoriais no tecido urbano 

da cidade com as fotografias produzidas na produção do espaço, pelas imagens, e 

por consequência construção de um imaginário da cidade carioca. Assim, o imaginário 

urbano carioca, com suas paisagens e modos de viver, foram desde o início das 

grandes reurbanizações, se consolidando por meio de imagens-sínteses da cidade, 

ignorando na maioria das vezes os conflitos inerentes as contradições produzidas pela 

reprodução do capital.  
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Essas imagens-sínteses foram constituindo-se tanto no exterior quanto 

localmente. Coloco como marco embrionário da construção de um imaginário urbano 

carioca “civilizado” e moderno no cenário internacional, a publicação de literaturas do 

gênero Viagens Pitorescas, em especial Debret (1989) com suas informações, 

textuais e de imagem-pintura, em “Viagem Pitoresca e História do Brasil” e em 

segundo momento, já na República, o próprio espaço urbano modificado pelas 

reformas, ou seja, a paisagem modificada, funcionando como vitrine na Exposição do 

Centenário da Independência em 1922. Em um movimento interno, a partir da 

pesquisa de Mauad (1990, p. 7), as imagens fotográficas produzindo imagem-síntese 

da cidade a partir dos espaços valorizados para a reprodução capitalista e portanto 

receptores de intervenções acentuadas do Estado.  

 

3.2 -  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CHEGA AO RIO 

 

A estratificação espacial que se desenvolveu ao longo do século XX na cidade 

do Rio de Janeiro, foi fruto de um processo cujo Estado teve um papel atuante 

associado à classe dominante, garantindo seus interesses e a rentabilidade dos seus 

investimentos. A grande contradição é que, a partir disto, o solo da cidade fica 

inacessível à população de baixa renda, o que causa loteamentos clandestinos tanto 

na periferia quanto nos morros junto às áreas valorizadas, tornando a pobreza visível 

e contrariando o objetivo claro de limpeza social do núcleo metropolitano. (ABREU, 

1987, p. 147) 

A partir da década de 1930, e durante toda a segunda metade do século XX, 

diversas administrações municipais idealizam uma nova cidade com um tecido urbano 

renovado. O Plano Agache (1930) deu continuidade a Reforma de Pereira Passos 

(1903), criando grandes avenidas arborizadas e áreas públicas no Centro, assim como 

construção de bairros na Zona Sul para a classe dominante. Nas décadas de 1950 e 

1960, houve a continuidade da valorização da área central e expulsão da população 

mais pobre, como o fim da favela de Santo Antônio que abriu caminho para as obras 

no Aterro do Flamengo. (SOUZA, 2017, p. 91) 

 

O Rio, assim como o restante das áreas metropolitanas brasileiras, 
reflete, no espaço, os sistemas de divisão de poder político e das 
consequentes formas de distribuição de renda do país, ambos 
altamente concentradores [...] Refletem, a preocupação cada vez 
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maior do Estado de garantir a reprodução do capital, em detrimento da 
força de trabalho. Resulta daí um modelo duplo e complementar de 
estruturação, parte formal (e oficial) e parte informal (e muitas vezes 
ilegal). (ABREU, 1987, p. 147) 

 

Uma outra cidade surge dentro da espacialidade urbana do Rio ao abrigar os 

excluídos. Essa parte informal, a cidade ilegal, que aparece como face da exclusão 

territorial, promove uma predação ambiental e uma escalada da violência. 

(MARICATO, 2000, p. 162).  

A Constituição de 1988, ao permitir os municípios gerenciarem seu próprio 

território, abriu-se caminho para a implementação do chamado Planejamento 

Estratégico na cidade.  É nesse contexto que o Rio de Janeiro, em 1993, no primeiro 

mandato de César Maia, tendo Luís Paulo Conde como secretário de urbanismo, dá 

início a elaboração do primeiro Planejamento Estratégico do Rio de Janeiro. 

Fernandes (2008, p. 136), aponta como marco inicial desse planejamento o seminário 

Rio-Barcelona, realizado em 1993, responsável por abrir uma “janela de 

oportunidade”, entre os agentes políticos urbanos, alterando a agenda e permitindo o 

enfretamento da crise, de maneira a obter atração de investimentos para a cidade. O 

modelo que direcionou o primeiro Plano foi o catalão e assim, para sua efetivação, 

como afirmamos no primeiro capítulo, seria preciso criar um consenso em torno da 

visão de futuro comum da cidade.  

O diagnóstico, que serviu de base para o planejamento, foi de uma cidade com 

os seguintes “temas críticos”: atratividade e competitividade; emprego; qualidade de 

vida; dinâmica urbana; imagem e cidadania. Após esse momento, grupos de trabalho, 

composto por diversos atores sociais, foram criados para aprofundar os temas. Assim 

como no modelo catalão, tendo a Prefeitura do Rio de Janeiro como instituição 

promotora, valorizou-se o protagonismo da cidade por meio da participação de 

diversos agentes sócias e econômicos presentes no território. (FERNANDES, 2008, 

p. 140). 

O que chama atenção é a presença de uma preocupação tanto com a 

atratividade e competitividade, como como a imagem e cidadania. Nesse sentido, há 

um nítido movimento de busca pela (re)inserção da cidade no contexto do capitalismo 

global. A preocupação com a imagem e com a cidadania estariam contribuindo para 

construção de uma imaginário desejável do Rio, para seu posicionamento 

mercadológico a nível internacional.  
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O primeiro Plano desenvolveu sete estratégias, cada qual com objetivos e 

projetos específicos, a partir do diagnóstico realizado. A sexta estratégica foi 

denominada “Rio Competitivo” e teve por objetivo “recuperar a competitividade do Rio, 

no contexto da economia globalizada”. (FERNANDES, 2008, p. 147). Nota-se que já 

havia uma percepção de um Rio outrora competitivo em âmbito internacional, e o que 

se desejava era um “retorno”, de maneira mais sistemática e planejada.  

Para além desta busca pela reinserção do Rio como cidade competitiva no 

âmbito internacional, o mais interessante para a presente pesquisa é observar como 

se institucionaliza o cuidado para com a imagem projetada da cidade, tanto 

internamente quanto no exterior.  

 

A sétima e última estratégia era Rio 2004, polo regional, nacional e 
internacional; e mais uma vez tratava da inserção da cidade no 
mercado internacional de cidades, e configurada da seguinte forma: O 
Rio desenvolverá uma série de projetos com prazos definidos e efeitos 
sobre sua imagem interna e externa, de modo a se tornar um polo de 
atratividade regional. O plano estabelece como marco o ano de 2004 
quando serão colhidos resultados expressivos da atratividade cultural, 
do esporte e de eventos.. (FERNANDES, 2008, p. 148) 

 

 Dentro da sétima estratégia, os objetivos que seguem são voltados para a 

cidade como mercado cultural; cidade esportiva, marketing da cidade e turismo e 

eventos. Nesse sentido, o city marketing aparece como produtor de um imaginário 

urbano carioca, e os demais como geradores de imagens a serem projetadas de um 

futuro comum.  

 Utilizando uma metodologia diferenciada, sem a consultoria catalã e 

configurando-se como desdobramento do primeiro Plano, o segundo Plano 

Estratégico do Rio de Janeiro, em 2004, apresenta as “Cidades da Cidade”. Em um 

movimento endógeno, há uma tentativa de planejar o desenvolvimento das regiões 

que compõe a cidade do Rio, fortalecendo as estruturas internas. “Com isso, para 

cada uma das 12 regiões estabeleceram-se um objetivo central, diversas estratégias, 

objetivos específicos e propostas” (FERNANDES, 2008, p. 153). 

 Destaca-se a região do Centro do Rio, cujo objetivo central era se tornar uma 

referência nacional como um “polo” cultural, de negócios, tecnologia e 

telecomunicações, com ações estratégicas em cada uma dessas especialidades. 

Observa-se que o Centro continua sendo visto como área de lazer e trabalho, assim 
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como identificado na primeira metade do século XX com o trabalho de Mauad (1990, 

p. 4).  

 Outra região que se deve destacar no Plano é a Zona Sul da cidade que, neste 

momento, objetiva-se “ser vitrine nacional e internacional do turismo, da cultura e do 

lazer, reforçando a imagem da maneira de ser carioca” (FERNANDES, 2008, p. 156). 

Dentre as estratégias para se alcançar esse objetivo central encontra-se o 

investimento na revitalização do turismo como vitrine do Brasil e a valorização da 

imagem de uma “maneira de ser carioca”. 

 Essas informações são centrais pois há claramente a institucionalização de 

produção de imagens-sínteses da cidade a partir de um recorte elitista e excludente. 

Nesse momento, é como se a vitrine do Brasil para o próprio país e para o mundo 

fosse a Zona Sul da cidade que produziria uma imagem síntese da cidade em sua 

totalidade. Portanto, se construiria, no imaginário, uma “maneira de ser carioca” a 

partir do modo de se viver da Zona Sul da cidade.  

  

CAPÍTULO 4 – UMA ANÁLISE DA IMAGEM DO RIO DE JANEIRO EM ALGUNS 

DE SEUS PLANOS ESTRATÉGICOS  

 

4.1 PLANO ESTRATÉGICO DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (2009 – 2012):  

PÓS 2016 - UM RIO MAIS INTEGRADO E COMPETITIVO. 

 

A cidade do Rio de Janeiro começa a receber investimento a partir dos anos 

2000, direcionado, dentre outras coisas, a constituir-se, como “cidade dos 

megaeventos”, em especial os esportivos. Depois da experiência dos Jogos Pan 

Americanos em 2007, a cidade teve uma importância decisiva no pleito do Brasil para 

ser Sede da Copa do Mundo 2014, e ao se candidatar para abrigar os Jogos Olímpicos 

de 2016. Em uma candidatura cercada de ufanismos, o país conseguiu abrigar 

eventos de tal envergadura gerando grandes investimentos e de maneira mais 

marcante intervenções na espacialidade urbana. 

Tanto que para Castro et al (2015, p. 11), esses megaeventos esportivos são a 

expressão de um projeto de reestruturação urbana do Rio de Janeiro que passa a 

uma governança empreendedora neoliberal. Como projeto, há uma necessidade de 

ser legitimado para sua implementação na cidade. Algo possível por meio de uma 

coalisão de interesses políticos, econômicos e sociais.  
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Fig. 3 Capa do Plano Estratégico do Rio de Janeiro 2009 - 2012 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2009, p. 1) 

 

No Plano Estratégico de 2009 sob o título de “Pós-2016: o Rio mais integrado 

e competitivo” já se apresenta uma proposta sobre o  “legado” que seria deixado pós 

megaeventos esportivos. Assim, leva em seu discurso a percepção de que tanto a 

Copa do Mundo de 2014, quanto os Jogos Olímpicos de 2016 permitiriam uma “janela 

de oportunidade” para uma cidade integrada e competitiva no mercado internacional. 

Na apresentação do Plano (2009, p. 6), intitulada “Carta do Prefeito”, feita pelo 

então prefeito Eduardo Paes, fica claro que a “janela de oportunidade”, aberta pela 

possibilidade de abrigar os megaeventos esportivos, só poderia ser aproveitada a 

partir de uma reflexão conjunta entre poder público e cidadãos para “redesenhar” o 

futuro comum a todos os atores envolvidos. Há um resgate, de tom ufanista, das 

grandes intervenções urbanas na cidade como, por exemplo, a capacidade que teria 

tido a cidade de se reinventar quando a Chegada da Família Real Portuguesa, ou na 

época  da transferência da capital nacional para Brasília.  

 

O Rio é responsável pela criação das marcas brasileiras mais 
conhecidas no mundo: Maracanã, Copacabana, Ipanema, Corcovado, 
Pão de Açúcar, Samba, Bossa Nova. Sem mencionar a marca Rio, 
abrigada no imaginário de pessoas do mundo inteiro, e que fala por si 
só. [...] precisamos questionar o presente e a realidade que nos cerca 
para novamente alimentar os sonhos de um futuro promissor [...] É 
hora de recuperar a maravilhosa ideia de cidade que queremos e 
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podemos ser: o Rio mais integrado e competitivo. (PLANO 
ESTRATÉGICO DO RIO DE JANEIRO, 2009, p. 6) 

 

 Três pontos a seres destacados pela perspectiva da “legitimação” que fora 

discutida em capítulos anteriores: 1) o Rio como marca, ou seja, imagem-síntese de 

uma mensagem do que é a cidade e até mesmo o Brasil no imaginário internacional; 

2) a proposta de um futuro comum e por isso necessária a participação – e aceitação 

– de todos os atores envolvidos; e 3) a percepção de uma crise que precisa ser 

superada para recuperar a cidade maravilhosa que outrora o Rio já foi. Esses 

elementos em conjunto seguem como constitutivos de um planejamento que necessita 

de legitimação para tornar-se um Plano efetivo, com objetivos e ações estruturadas 

no espaço urbano.  

Nesse ponto, as imagens se constituem como força argumentativa, na 

produção de sentidos e imaginários, capazes de estabelecer discursos legitimadores 

de um projeto de futuro comum. Assim, as imagens fotográficas contidas nos Planos 

Estratégicos podem oferecer pistas sobre como o Rio de Janeiro se posiciona 

discursivamente na intenção de projetar imagens-síntese de si para seus cidadãos e 

para uma competitividade internacional. Esse discurso se configura em estratégia de 

legitimação do Plano e suas ações de intervenção no território carioca.  

 

Fig. 4 Imagem que acompanha o texto “Carta do Prefeito” 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2009, p. 6) 

 

 A fotografia que acompanha o texto “Carta do Prefeito” se configura como uma 

imagem-síntese da cidade do Rio de Janeiro, uma marca. O calçadão da Praia de 
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Copacabana não é único no mundo, sendo encontrado também na Praça de Rossio, 

em Lisboa, composto pelas mesmas pedras portuguesas dispostas em “ondas” e em 

outras praias da cidade com configurações diferentes. Entretanto, construiu-se ao 

longo dos anos a representação não só da Praia de Copacabana, mas de outros 

elementos como a Bossa Nova, o “jeito carioca” de ser e viver, etc.  

 Mesmo que o então prefeito Eduardo Paes chame em seu texto para uma 

reflexão conjunta sobre o planejamento como forma de superar a crise, o que se 

percebe, levando em conta a relação imagem-texto, é justamente a ausência do 

cidadão carioca, em detrimento de uma hipervalorização de símbolos indentitários, e 

a construção de uma imagem-símbolo (marca) da cidade para ser percebida e 

reforçada no cenário interno (integrado) e internacional (competitivo).    

 

 

 

 

 

Fig. 5 Fotografia da Praia de Ipanema com vista para o Morro Dois Irmãos 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2009, p. 7) 

 

 Na construção de um imaginário carioca, no Plano de 2009, podemos pensar 

essas ausências como intencionais na medida em que se excluem das imagens 

sujeitos “indesejados” e as favelas, na medida em que não colaboram com a visão de 

um Rio maravilhoso. Assim, na fotografia (fig. 5 ) que abre o capítulo 2 do Plano, 

vemos símbolos de uma Rio de Janeiro “vendável” como a praia, as pessoas em 

momentos de lazer, e a paisagem natural (o morro, as nuvens, o reflexo do sol no 
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mar). Contudo, e impossível identificar na foto a favela do Vidigal, incrustrada no Morro 

Dois Irmãos, que deveria ser visível no centro da imagem. 

 O Plano, em seu diagnóstico realizado, percebeu que o crescimento das 

favelas na cidade foi resultado de uma ausência de políticas habitacionais para 

pessoas de baixa renda. Todavia, em sua visão de futuro, invisibiliza simbolicamente 

pelas imagens a cidade “ilegal” e desigual, fruto das contradições internas de 

organização territorial. Esse apagamento pode ser visto como proposital, a medida 

em que avançamos na análise e a imagem fotográfica de favela aparece justamente 

nas metas de infraestrutura urbana, a qual verbaliza-se o objetivo de reduzir as áreas 

ocupadas por favelas até 2012. Isso seria viabilizado pela estratégia “Morar Maravilha” 

por meio da construção de 50 mil habitações, em uma parceria público-privada, em 

diversas esferas de governo ao incluir o programa “Minha casa, minha vida” no projeto 

de reordenamento urbano ao desapropriar territórios e transferir sujeitos para áreas 

planejadas.  

 

 

  

Fig. 6 Imagem fotográfica de uma favela 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2009, p. 47) 

 

 A favela também é vista no Plano como um entrave para o “desenvolvimento 

sustentável”, à medida que no diagnóstico do meio ambiente apresenta o 

desmatamento como parte das consequências da expansão desta forma de 

habitação. Colaborando com essa lógica argumentativa, ao tratar da estratégia para 

tornar o Rio uma “Capital Verde”, evidencia “uma drástica redução de 17% da 
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cobertura vegetal nativa do Rio de Janeiro, principalmente devido a expansão de 

favelas” (PLANO ESTRATÉGICO DO RIO DE JANEIRO, 2009, p. 60). 

 Nesse ponto, a fotografia da fig. 6, mesmo estando localizada em uma parte 

diferente da estratégia supracitada, fortalece a ideia de uma cidade ilegal que invade 

a natureza destruindo-a. Isso é perceptível pelo forte contraste de cores entre o verde 

da mata e o laranja do tijolo levando a uma constatação por comparação. Uma análise 

acrítica pode levar sujeitos a defenderem desapropriações, com o objetivo de 

preservar o “meio ambiente”, sem questionamentos mais aprofundados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Pintores representando Infraestrutura urbana  

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2009, p. 45) 

 

Esse processo de desapropriações, tendo em vista melhorias da infraestrutura 

urbana, ocorre de maneira a dar cor e forma a uma cidade que pretende sediar 

megaeventos esportivos. Um caminho percorrido de maneira a invisibilizar sujeitos ao 

“pintar” a cidade com novas “cores”. Contudo, essa “pintura” – conforme os princípios 

norteadores do planejamento estratégico – idealmente só poderia ser realizada com 



66 
 

a ajuda destes mesmos sujeitos, ou pelo menos com a maioria deles, pois o “projeto 

de futuro comum” precisa ser da legitimação e apoio por parte  do conjunto dos 

cidadãos. Assim, a imagem da fig. 7 funciona como uma metáfora à medida em que 

a infraestrutura urbana é representada como um painel que pode ser pintado e 

transformado em uma tela em branco para as ações pretendidas pelo Estado. 

Nesse contexto, tenciona-se, dentro do plano discursivo imagético sobre a 

“Capital Verde”, uma produção de sentido sobre “sustentabilidade” como sinônimo 

apenas de preservação da vegetação de um espaço. Essa visão reducionista 

possibilita a apropriação discursiva sobre o território “verde” e a promoção de 

“soluções” para sua “preservação” que colaborem com interesses econômicos.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Imagem que consta ao lado da estratégia “Rio Capital Verde” 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2009, p. 60) 

 

A figura 8, que se interpõe no discurso sobre o “fortalecimento da marca Rio 

com relação à sustentabilidade”, se faz de uma forma genérica e sem expressar toda 

a complexidade relacionada às questões sobre um desenvolvimento sustentável. 

Essa visão genérica e sem biodiversidade, nem pessoas, ligada a um “verde 

homogêneo”, é expressa na descrição do programa ao apresentar-se ações somente 

de reflorestamento e de recuperação das áreas degradadas.  

 Para o economista Joan Martinez Alier (2007), os tencionamentos relacionados 

ao ambiente estão relacionados com a ação humana sobre o espaço gerando conflitos 
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em diversas escalas, contudo, existem três principais correntes do ecologismo ou 

ambientalismo: pertencem todas ao movimento ambientalista e que têm diversos 

elementos comuns: “o culto ao silvestre”; o “evangelho da ecoeficiência” e o 

“ecologismo dos pobres/ justiça ambiental”. Tais vertentes, para o autor, são canais 

de um único rio, ramificações de uma árvore ou variedade de uma mesma espécie 

agrícola. 

 Neste contexto, a crise ecológica impulsionou constantes debates que foram 

sendo apropriados pela produção capitalista, através de um discurso econômico. Isso 

ocorreu, por exemplo, com termo “desenvolvimento sustentável”, que foi sendo 

moldado de maneira que não se findasse a ideia de desenvolvimento ligado a 

economia e lógica do mercado. (SCOTTO et al, 2011, p. 33) 

Não obstante, outros discursos aparecem instaurando o conflito de base 

ideológica. É possível perceber tal conflito ao observarmos o conceito de 

sustentabilidade urbana que segundo o pesquisador e doutor em planejamento 

urbano Henri Acselrad (2009, p. 81) pode ser de ordem econômica, ecológica ou social 

(justiça ambiental). Para o autor, o discurso de sustentabilidade urbana predominante 

é o econômico, e objetiva legitimar ações voltadas para garantir a durabilidade do 

desenvolvimento econômico. Tendo em vista a base material da cidade, diversas 

ações são inferidas no território com o fim de permitir o estoque de matéria e energia 

para o uso produtivo. Dessa maneira, instaura-se um tipo de conflito que Acselrad 

(2004, p. 19) descreve como sendo uma luta pela distribuição do poder no espaço 

urbano por meio do reconhecimento do legítimo direito de uso do território. Essas lutas 

simbólicas contestam o direito, exigido pelas múltiplas formas sociais, de se apropriar 

de matéria e energia inferindo práticas culturais e significação ao território. 

 

Fig. 9 Imagem que abre o capítulo sobre Meio Ambiente 
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Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2009, p. 52) 

 

Nesse sentido, a percepção que se tem a partir da fig. 9, é de um ambiente 

“verde” que pode, sim, ser alterado, modificado e/ou suprimido, mas não pelo cidadão 

que se vê sem escolha e constitui uma habitação irregular, mas pelo poder público 

que detém – no caso do Plano Estratégico em que há com consenso entre diversos 

atores sociais o poder público obtém destes – o poder de interferir no território em 

nome de um desenvolvimento que alcance objetivos quistos e expressos por meio do 

planejamento.  

Em um olhar mais cuidadoso, a imagem também ignora ambientes que 

requerem muito cuidado com relação á poluição das águas da cidade, em lugares de 

grande atração turística e de vivência do cidadão como praias, a Baía de Guanabara 

e a Lagoa Rodrigo de Freitas.  

Pelo Plano, a cidade pretende ser “Capital do Turismo”, aproveitando seu alto 

índice de atratividade: cerca de 34% dos turistas que chegam ao Brasil o fazem pelo 

Rio de Janeiro. Contudo, essa constatação vem acompanhada com o decrescimento 

desse número justamente pela percepção de insegurança, deficiência da rede 

hoteleira e ausência de uma política de promoção da cidade. Nesse momento é 

quando entra o marketing da cidade, como proposta de um programa composto por 

um conjunto de ações que visam o desenvolvimento da indústria do turismo. Mas para 

isso, também é importante diminuir o diagnóstico feito sobre a sensação de 

insegurança que se apresenta diante da cidade. Segundo o Plano, acredita-se que o 

uso de câmeras de segurança contribuirá para a inibição da violência, pelo seu 

monitoramento. 

Fig. 10 Imagem que ilustra o texto sobre câmeras de segurança 



69 
 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2009, p. 36) 

 

É na página sobre a iniciativa de estratégia “Choque de ordem. Câmeras de 

segurança” que a fig. 10 aparece. Podemos observar construções ainda no tijolo, e na 

fachada de uma delas há duas câmeras apontadas para a silhueta de três jovens às 

sombras. A construção discursiva dessa imagem carrega consigo preconceitos, 

reforçando estereótipos, ao ligar a violência aos moradores de habitações de baixa 

renda, em especial das favelas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Objetivos e princípios de atuação do Governo 
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Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2009, p. 13) 

 

Assim, o que se percebe é que o Plano é voltado para áreas específicas da 

cidade. Estas se constituem em imagens-síntese do Rio, configurando-se em 

símbolos de um desejo que se tem de tornar a cidade novamente maravilhosa. Estão 

presentes os pontos turísticos mais famosos como o Cristo Redentor e o Pão de 

Açúcar; mas para além deles, olhar do Plano com seus objetivos e princípios, como 

exemplificado pela fig. 11, está interessado  em produzir uma cidade vendável cuja 

competitividade está intrinsecamente ligada com a marca Rio, nesse caso a Zona Sul, 

com sua praia e “um modo de viver carioca”. 

 

4.2 PLANO ESTRATÉGICO DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (2013 – 2016): 

PÓS 2016 - UM RIO MAIS INTEGRADO E COMPETITIVO. 

 

 O Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro de 2013 se apresenta como 

produto e sucessor do Plano anterior. A consolidação do Brasil como sede da Copa 

do Mundo de 2014, tendo a cidade como grande representante e sede dos Jogos 

Olímpicos de 2016, é  tomada como conquista do Rio, juntamente como o Projeto do 

Porto Maravilha, início das obras sobre mobilidade urbana, e os voluptuosos 

investimentos da Prefeitura nesse sentido, incluindo Saúde e Educação. 

 A Carta do então Prefeito Eduardo Paes, em seu segundo mandato, esclarece 

que esse novo Plano é uma revisão do anterior com a definição de novas diretrizes, 

metas e iniciativas para o período que abarcará os megaeventos esportivos. Há uma 

preocupação em explicitar que o Plano é fruto de uma aproximação com o cidadão 



71 
 

carioca, com uma divulgação transparente, representando um avanço na forma de 

gestão da cidade, 

 

[...] cujo objetivo é transformar o Rio de Janeiro na melhor cidade do 
Hemisfério Sul para se viver e trabalhar. É com muito orgulho que 
encaminhamos esta revisão do Plano aos cariocas, para que 
possamos, juntos, ajudar a construir nosso ideal de Cidade 
Maravilhosa. (PLANO ESTRATÉGICO DO RIO DE JANEIRO, 2013, 
p. 5) 

 

 De maneira similar ao Plano anterior, o então prefeito se preocupa em trazer, 

em sua apresentação, a ideia de um “futuro comum”, e a necessidade de um consenso 

entre os diversos atores, mas com grande importância e destaque para o cidadão 

carioca, para a legitimação das ações que serão precisas para se atingir o objetivo. 

Nesse novo Plano há um diferencial constitutivo relacionado à contratação de uma 

empresa de consultoria empresarial norte americana chamada McKinsey & Company. 

Segundo o Plano (2013), esta consultora trabalhou em conjunto com uma esquipe da 

Casa Civil da Prefeitura, tendo como secretário-chefe o deputado Pedro Paulo 

Carvalho Teixeira (DEM/RJ), para cumprir atividades de visão e planejamento. 

 

Fig. 12 Capa do Plano Estratégico do Rio de Janeiro 2013-2016 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2013, p. 1) 

 

Esse Plano apresenta um volume maior de imagens em relação ao anterior. 

Enquanto o Plano Estratégico de 2009-2012 têm 110 imagens fotográficas, neste 

Plano Estratégico de 2013-2016 são 172, uma diferença de 62 imagens a mais que o 

anterior. A capa do Plano é uma miscelânea de três fotografias que compõe uma 
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imagem na que predominam cores quentes e representações voltadas para: 1) Pão 

de Açúcar, um ponto turístico da cidade; 2) obras em andamento; 3) uma área verde, 

especificamente a Praça Paris no Centro da cidade.  

Percebe-se na fotografia do ponto turístico o foco no bondinho, suprimindo o 

Pão de Açúcar e a paisagem natural ficando em segundo plano exigindo um certo 

esforço para percebe-la. As linhas que conduzem o bondinho também orientam o 

olhar do leitor para o título e a segunda imagem.   

O título se mantém, como no Plano anterior, reforçando a ideia de um projeto 

de futuro comum pós megaeventos esportivos. Contudo, essa ideia é robustecida com 

a imagem que “abriga” o título em seus “limites”. Transmite-se assim, no imaginário, 

a noção de um futuro comum a partir de um conjunto de ações que transformarão o 

espaço vivido pelo cidadão carioca. O conjunto discursivo permite a interpretação de 

um momento de transtornos, obras, que a cidade precisa passar para alcançar, no 

pós-2016, um futuro comum de “melhor cidade do Hemisfério Sul”, funcionando como 

argumento legitimador das ações sobre o território. O bondinho, as obras e a praça 

formam uma paisagem modificada e mantida por meio da interferência da ação 

humana. O texto “Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro” perpassa as três 

imagens levando o entendimento que o Plano é a matriz modificadora desse território 

que pretende-se transformar.  

A terceira fotografia que compõe a capa do Plano é de da Praça Paris na Glória, 

um espaço idealizado com aspirações francesas, com sua área verde predominando 

em mais da metade do que é visto. Mais uma vez, o verde da vegetação tomando o 

espalho discursivo e criando símbolos com produções de sentidos que podem 

significar desde espaços de lazer até preservação de um “meio ambiente”, 

objetivando-se um ideário “sustentável” de parques e jardins urbanos, podemos 

observar os prédios ao fundo da imagem, em um modelo francês.  

Interessa-nos destacar que em todas as imagens fotográficas que compõem a 

capa são de paisagens modificadas pelo ser humano. Inclusive aquelas que 

estabelecem uma conexão com elementos da natureza, como o Pão de Açúcar e da 

praça, focam na técnica e na capacidade do ser humano de modificar o espaço, dando 

funções preteridas. As imagens desse espaço transformado tentam explorar a todo 

instante as potencialidades da paisagem natural, ao coloca-la como lugar de vivência 

e hábitos cotidianos do “cidadão carioca”. 
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Fig. 13 Fotografia que acompanha a Carta do Prefeito 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2013, p. 5) 

  

 No Plano que vem sendo analisado, a imagem que acompanha a Carta do 

Prefeito representa uma cidade que possibilita que seus cidadãos tenham contato com 

espaços abertos para o lazer, esporte e até transporte. Portanto, buscando colaborar 

para que o Rio se torne “a melhor cidade” para se viver e trabalhar, por permitir um 

estilo de vida saudável, em contato com o meio natural e com formas de locomoção 

alternativas.  

 Entretanto, esse contato não tem a ausência da ação transformadora do poder 

público, já que as atividades representadas estão sendo realizadas em uma via 

produzida para esse fim. Ou seja, é produzido na espacialidade urbana os meios para 

que tais atividades tornem a cidade “melhor”. Contudo, é marcante tais intervenções 

em espaços específicos das urbes e não em toda a cidade. Notoriamente, pelas 

imagens, a Zona Sul sendo privilegiada e formando uma imagem-síntese da cidade 

como um todo podendo levar a percepção, errada, de que tais transformações estão 

ocorrendo de igual forma nos demais bairros.  
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Fig. 14 Imagens que aparecem na descrição da iniciativa de estratégia “Rio Capital 

da Bicicleta” 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2013, p. 87) 

  

 Na descrição da iniciativa de estratégia “Rio, Capital da Bicicleta”, no  

diagnóstico da situação atual é dito que 77% dos gases poluentes advém do trânsito 

da cidade e por isso há um investimento em infraestrutura modal de bicicleta. A 

problemática ambiental é usada como justificativa para essa iniciativa estratégica, que 

pretendeu ampliar a rede de ciclovias, ciclo faixas e faixas compartilhadas.  

 Nota-se que a cor verde não é significativa nas fotografias do Plano mesmo 

com elementos naturais presentes. Isso reforça a tese de relacionar a ideia de 

“sustentabilidade” com elementos tendo essa cor como argumento discursivo. 

 

 

Fig. 15 Imagens que aparecem nas “Metas de Meio Ambiente e Sustentabilidade” 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2013, p. 83) 
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 Não somente a cor verde é associada à ideia de sustentabilidade e ao meio 

ambiente, mas também a uma vegetação que é genérica e com folhagens que 

compõem a imagem de maneira a preenche-la, provocando a sensação de amplitude 

e vivacidade. Ao analisar as duas fotografias, dispostas uma ao lado da outra na seção 

“Metas de Meio Ambiente e Sustentabilidade”, podemos defender o argumento de que 

tais elementos são constitutivos de um discurso sobre sustentabilidade calcado em 

uma visão de mundo onde o ser humano estaria desconectado e dissociado do “meio 

ambiente”, mesmo que suas ações possam prejudicar este espaço “natural”.  

 

Fig. 16 Seção da iniciativa de estratégia “Rio Capital Verde” 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2013, p. 89) 

 

 Tais elementos surgem novamente na iniciativa de estratégia “Rio Capital 

Verde”, em que mais uma vez é colocada na expansão da favela a responsabilidade 

pelo desmatamento e pela diminuição da biodiversidade. Contudo, destaca-se uma 

fotografia, com vegetação genérica, sem biodiversidade, mas com atividades ciclistas 

presentes, mesmo que no texto nenhuma ação relacionada com essa temática 

apareça.  

 Para além destas questões, é curioso notar que as fotografias contendo 

atividades que podem ser entendidas como voltadas para o esporte sejam, em sua 

totalidade, representações de ciclismo. Até mesmo, quando trata-se da iniciativa 

estratégica “Rio Capital do Turismo”, suprimem-se pontos turísticos reconhecidos 

mundialmente, para inserir fotografia com esse tema. 
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Fig. 17 Página que contém a iniciativa estratégica “Rio Capital do Turismo” 

 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2013, p. 95) 

 

 

 Em uma tentativa de entender esse elemento constitutivo (o da ênfase no 

ciclismo) de um discurso imagético presente em boa parte do Plano, pesquisaram-se 

as ações voltadas para o “Rio Capital da Bicicleta”. Uma obra de destaque ocorrida 

foi a “Ciclovia Tim Maia”, de 3,9 quilômetros de extensão, ligando os bairros – da Zona 

Sul do Rio - do Leblon a São Conrado, uma obra realizada por meio da construtora 

Concremat, inaugurada em janeiro de 2016. Quatro meses após sua inauguração, 

parte da ciclovia desaba matando duas pessoas e revelando falha no projeto que, 

segundo Olliveira (2016), custou 44, 7 milhões de reais. 

 A perícia, realizada após o desabamento, pelo Instituto de Criminalística Carlos 

Éboli, da Polícia Civil, que segundo Franco (2016), identificou que a ciclovia tinha 

va´rios problemas: uma viga a menos do que o necessário, a utilização de pilares e 

lajes usados, e até mesmo falta de parafusos no guarda-corpo que estava previsto no 

projeto. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-

RJ), cerca de um ano após do desabamento de trecho da ciclovia, emitiu um laudo 

recomendando a interdição da ciclovia por não apresentar condições adequadas para 

segurança de seus usuários, gerados pela incompatibilidade de materiais utilizados e 

falta de proteção aos elementos de fixação. (ROUVENAT, 2017). Em Fevereiro de 
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2018, outro trecho da ciclovia cedeu após fortes chuvas, inviabilizado a passagem na 

altura do bairro de São Conrado.  

 

Fig. 18. Imagem da Ciclovia Tim Maia após o desabamento em 2016 

 

Fonte: Reprodução da internet (Site: https://bit.ly/2OUVK3x) 

 

 Segundo Olliveira (2016), a empresa Concremat  fez doações declaradas para 

as campanhas de Eduardo Cunha e Eduardo Paes, em 2006, de Cabral e “Pezão”, 

em 2010, e de “Pezão”, em 2014. O consórcio Concremat-Concrejato, entre 2000 e 

2008, assinou 16 contratos com a Prefeitura do Rio. A partir da gestão de Eduardo 

Paes, em 2009, as empresas passaram a participar de 54 obras somando um valor 

de R$ 451.6 milhões em contratos. A Ciclovia Tim Maia foi apenas um desses 

contratos, assim como outros voltados para os Jogos Olímpicos. Desde 2010 o grupo 

prestava apoio técnico na remoção de favelas como Vila Autódromo e Metrô 

Mangueira e em 2016 a empresa atuava em outros programas como o Bairro 

Maravilha.  

 A questão se torna mais complexa à medida que conhecemos os atores do 

processo de construção da ciclovia. Segundo apuração feita pela reportagem do 

Último Segundo (2016) a construtora Concremat pertence à família de Antônio Pedro 

Viegas Figueira de Mello, então presidente da Empresa de Turismo do Município do 

https://bit.ly/2OUVK3x
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Rio de Janeiro (RioTur). Por ser presidente da Riotur, Antônio, consta nos créditos do 

Plano com participante do seu planejamento. 

 Neste trabalho não será possível aprofundar esse aspecto, mas situações como 

esta apontam para o que parece ser um caso que evidencia uma continuidade 

histórica do imbróglio clientelista que se arrasta na gestão pública das cidades 

brasileiras desde tempos coloniais, onde público e privado se fundem em um jogo de 

interesses patrimonialistas. Isso pode ser melhor percebido quando, a partir de 

reportagem do Jornal do Brasil (2016), observamos a condenação de Antônio Pedro 

Veigas por favorecimento de empresa privada, configurando desvio de finalidade do 

dinheiro público, na promoção de bailes de carnaval em 2011 e 2012.  

 É preciso lembrar que, conforme afirmei diversas vezes ao longo deste trabalho, 

um Plano para se efetivar precisa se legitimar diante dos atores envolvidos em sua 

construção. Não somente no diagnóstico de crise e das problemáticas a serem 

enfrentadas, os cidadãos precisam também compartilhar com o setor público e privado 

a visão de um futuro comum. Nesse sentido, o discurso imagético leva a propagação 

de um argumento que possibilidade essa visão comum de um futuro que é desejado 

por todos.  

 No entanto, ao mesmo tempo em que as imagens nos levam a uma percepção 

discursiva relacionada à transformação do Rio na capital da bicicleta, também podem 

trazer um desequilíbrio no consenso, entre os atores envolvidos, por possibilitar 

interpretações no sentido de servirem de legitimação para interferências no território, 

que são executadas para beneficiar setores econômicos que se apropriam da 

máquina pública, em busca de benefícios próprios.  

 Em continuidade as intervenções na espacialidade da cidade, o Programa 

intitulado de “Bairro Maravilha” é pensado como uma requalificação urbana, composta 

por uma série de intervenções urbanísticas em, principalmente, bairros “degradados”, 

e pela implementação de infraestrutura em bairros carentes. No entanto, o Projeto que 

se estabelece na cidade do Rio de Janeiro aponta para o fortalecimento das 

centralidades urbanas existentes, tendo como foco a Zona Sul e a Zona Oeste da 

cidade por se tratar da área de habitação da maior parte da elite econômica do 

município); a revitalização de centralidades decadentes, tendo no Porto Maravilha o 

carro chefe; e grandes investimentos na Barra da Tijuca fazendo dela uma nova 

centralidade na cidade. (CASTRO et al., 2015, p. 12) 
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Fig. 19 Fotografia que consta na seção sobre “Metas de habitação e urbanização” 

 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2013, p. 55) 

 

 

 É possível apontar, ao que parece, um remodelamento do processo de 

“higienização” e embelezamento de partes da cidade em uma nova reestruturação 

urbana, principalmente voltada para desapropriações e revitalizações dos espaços. 

Há uma necessidade de reordenamento, segundo Castro et al (2015) regido 

sobretudo pela especulação imobiliária, já que a favelização do Rio também se deu 

dentro dos espaços mais valorizados da cidade. Assim, a fig. 19 nos mostra como 

meta habitacional não mais uma imagem do que precisa estar longe dos olhos, a 

favela, mas conjuntos habitacionais novos, possíveis e desejáveis. A imagem da 

favela sai do foco e em seu lugar temos fotografias de obras e conjuntos habitacionais 

populares. Considero que dessa forma passa a se esconder todo um conflito ético e 

sobre o direito a cidade que tais desapropriações e realojamentos provocam. 
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Fig. 20 Fotografia que costa na seção sobre “Metas de habitação e urbanização” 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2013, p. 57) 

 

 A Barra da Tijuca é um bairro que abriga complexos condominiais, centros 

comerciais e empresarias, e shopping centers. Entretanto os bairros do entorno como 

Jacarepaguá, Curicica, Recreio e Vargem Grande, têm por uma das duas 

características principais a ocupação por uma população de renda mais baixa, e a 

predominância de algumas favelas. 

 

Constata-se que a existência das classes populares e de 
assentamentos informais nestas áreas, de interesse dos agentes 
econômicos promotores da renovação urbana, se torna um obstáculo 
ao processo de apropriação desses espaços e de sua inserção nos 
circuitos de valorização do capital vinculados à produção e à gestão 
da cidade. Efetivamente, uma das principais formas de enfrentamento 
desse obstáculo pelo poder público tem sido a promoção de processos 
de remoção, os quais envolvem reassentamentos das famílias nas 
áreas periféricas [...] é possível interpretar esse processo como uma 
espécie de depossessão, com a transferência de patrimônio sob a 
posse das classes populares para outros segmentos de classe, 
configurando processos de gentrificação em certas áreas da Barra da 
Tijuca. (JUNIOR; NOVAES, 2016, p. 22) 

 

   Para além do processo de gentrificação, para Castro et al. (2015, p. 19), ao 

analisar a espacialidade do projeto olímpico de reestruturação urbana, verifica-se uma 

submissão da política pública aos interesses privados ligados ao setor imobiliário, 

empresas de obras públicas, conglomerados financeiros e o setor turístico. Assim, 

esse processo de depossessão serve, em um contexto de governança 
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empreendedorista neoliberal, de eliminação de entraves aos processos de 

acumulação, comprometendo o direito à cidade. 

 

4.3 PLANO ESTRATÉGICO DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (2017 – 2020) 

– RIO 2020: MAIS SOLIDÁRIO E MAIS HUMANO. 

 

 O Plano Estratégico do Rio de Janeiro vigente a partir de 2017 se apresenta 

como uma ruptura com os anteriores. Logo em seu início, a Carta do atual Prefeito 

Marcelo Crivella (PRB) abandona a estrutura argumentativa explicitada nos dois 

últimos Planos; nem parece estar preocupado com   um planejamento partilhado entre 

diferentes atores (cf. Harvey , 2005; Borja e Castells, 1996). O Prefeito, mesmo 

explicitando a sensação de crise vivenciada na cidade , abandona a ideia de um futuro 

comum compartilhado e legitimado por diversos atores da sociedade. 

 Logo no início toma para si a responsabilidade pelo Plano, respaldado pelos 

votos recebidos nas urnas e, assim, como instrumento para viabilizar os 

compromissos de campanha. Desta maneira, utiliza o espaço para justificar os 

primeiros atos enquanto prefeito tornando a apresentação do Plano um momento de 

“palanque” de suas ações governamentais.  

 

Para tomar medidas estruturais de mudança, que sofrem muitas 
resistências, algumas visíveis, outras invisíveis, peço a confiança, a 
colaboração e a compreensão dos munícipes. [...] Falta-nos a boa 
governança, que não deve depender da “vontade do príncipe”, isto é, 
da autoridade e desejo pessoal do governante, mas de um conjunto 
de prática administrativa do bom Prefeito, que começam com uma 
palavra mágica: planejamento, que eu fortaleci e consolidei ao criar 
a Subsecretaria de Planejamento e Gestão Governamental. Sei que 
minha administração será bem sucedida se soubermos enfrentar o 
desafio de melhorar as políticas públicas [...] (grifos próprios. PLANO 
ESTRATÉGICO DO RIO DE JANEIRO, 2017, p. 4) 

 

 Além de uma contínua crítica à gestão anterior, é perceptível o retorno a um 

modelo de governança centralizada no gestor, em que o cidadão, ao delegar poder 

de interferência no município por meio dos votos, é colocado como espectador das 

ações e não mais compartilhando a condução do Plano.  A legitimação, ou sua 

ausência, do Plano não se dá pelo consenso e participação, mas por delegação, 

transferência de poder de agir, assentada em uma ação anterior (eleição), e na 

confiança pretendida para com a administração do “bom Prefeito”. 
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Fig. 21 Capa do Plano Estratégico do Rio de Janeiro 2017-2020 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2017, p. 1) 

 

 Nas imagens fotográficas que compõem a capa do Plano Estratégico de 2017, 

percebemos uma mudança de direção nas cores, há um adandono das cores quentes 

presentes nos Planos anteriores e predominam tons de cinza e azul. Uma imagem-

síntese do Rio de Janeiro é aprensentada com destaque: o Pão de Açúcar. As outras 

três imagens remetem à percepção de crise vivênciada pelos cidadãos cariocas, e 

nos levam ao entendimento de que o conteúdo do Plano estará focado, 

principalmente, em questões relacionadas à segurança, saúde e educação. 

 

 

 

Fig. 22 Contra capa do Plano Estratégico do Rio de Janeiro 2017-2020 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2017, p. 2) 
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 Para Bastos, Farina e Perez (2006, p. 16), as cores tem a capacidade de criar 

espaços a medida que as dinâmicas visuais, ativadas pela porta sensorial, causam 

em nós impressôes e sensações. Segundo os autores, hábitos sociais estabelecidos 

ao longo do tempo fixaram na utilização da cor (e suas tonalidades) cinza atitudes 

psicológicas de tristeza e coisas amorfas. Nesse sentido, esse novo Plano, diferente 

dos anteriores, não quer impressionar, mas expressar um sentimento de crise e 

construir um significado de necessidade de mudança. Isso se faz a complementar o 

texto, da Carta do Prefeito, expressa a todo momento a necessidade dos cidadãos 

confiarem na sua boa administração.   

 Importante ressaltar que outra cor em destaque é o azul na logo da Prefeitura 

e nas fontes do título centralizado. Segundo Bastos, Farina e Perez (2006, p. 102) 

essa é uma cor de ondas curtas e constitutiva de um elemento natural comum a todos 

que é o céu, por isso, ligada ao divino, tudo que desejamos que permaneça (seja 

eterno), do sonho, da associação afetiva com espaço, viagem, verdade, sentido, 

confiança, amizade, sentimento profundo.  

 Assim, a capa do Plano é tomada por quatro fotografias de baixa saturação e 

tons de cinza, levando a percepção de crise e se tornando suporte para textos que 

podem levar ao entendimetno de que o Plano é fruto de uma inspiração, sonho, 

verdade eternada e inquestionável que o cidadão deve confiar pois advém da 

competência, provada nas urnas, do “bom Prefeito”.  

 O Plano possui uma especificidade com relação a imagens fotográficas, elas 

são ausentes em quase todo o texto, inclusive na extensa Carta do Prefeito. Ao todo 

o Plano contém somente seis fotografias, quatro das quais  já se apresentam na capa. 

A imagem do Pão de açúcar se repete na abertura de algumas seções, mas foi 

contabilizada uma única vez por ser a mesma fotografia.  
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Fig. 23 Reunião do Plano Estratégico 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2017, p. 18) 

 

 A última fotografia inédita a aparecer no Plano representa a 1ª Reunião de 

planejamento. A imagem está presente logo no início do documento antecedida pelo 

índice. É possível pensar em uma estrutura argumentativa sequencial onde o Prefeito 

chama para si a responsabilidade, importância e aplicabilidade do Plano (p. 4) e em 

seguida tenta reforçar a sua legitimação com esta imagem fotográfica que apesar de 

não ser autoexplicativa pode levar a percepção de uma participação conjunta da 

contrução do Plano.  

 Entretato, aos que participam da reunião é perceptível uma predominância 

integrantes de maioria homens e brancos. Essa construção racial pode ser indicativo 

de falta de representatividade tendo em vista que a cidade do Rio de Janeiro, segundo 

o IBGE, pardos e pretos compõe 48% da população municipal.  
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 Fig. 24 Colagem com as Imagens de abertura das seções “Dimensão” 

 

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2017, p. 44, 60, 118, 168) 

 

As imagens da figura 24, são respectivamente aberturas da seção da 

“Dimensão Economia” (Laranja), “Dimensão Social” (azul escuro), “Dimensão Urbano 

Ambiental”(azul esverdeado),  “Dimensão Governaça” (roxo). Se trata da mesma 

imagem-síntese da cidade representada pelo seu ponto turístico “Pão de Açúcar”. 

Essas seções se propõe a apresentar a situação atual da cidade, metas e descrições 

de ações, sem apresentar no corpo descritivo nenhuma imagem fotográfica. 

Ao abrir a seção com a imagem da Zona Sul da cidade e no seu corpo descritivo 

falar da cidade como um todo, se reforça não só a imagem-síntese do Rio, mas 

também o que, segundo Maricado (2002, p. 166), seria uma estratégia para construir 

“cidades fictícias”. Como exemplificado pela autora em relação à cidade de São Paulo, 

o Rio passar a construir uma cidade tomando algumas das suas partes como sendo 

a totalidade. Não é possível inferir a intencionalidade explícita nessa construção 

discursiva apenas observando a imagem dos Planos, mas podemos levantar a 

questão de um marketing que constrói pelas imagens um ideal urbano que não 

corresponde à realidade vivida pelos cidadãos cariocas em sua maioria. 
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 A última imagem fotográfica do Plano é também a sua última página, uma 

fotografia aérea do Atlântico para uma praia na Zona Sul da cidade. 

 

Fig. 25 Imagem da última página do Plano 

 

  

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2017, p. 212) 

 

 Vemos o mar, a faixa de areia, os prédios, as montanhas e alguma área “verde”. É a 

cidade “vendável” com todos os seus atributos e imagem-síntese do que se pretende 

ser uma cidade mercadoria. A perspectiva aérea nos remete a visão de quem chega 

de avião e olha para a cidade “maravilhosa cheia de encantos mil”.  

 Talvez essa última imagem sintetise todo o esforço dos Planos analisados até 

aqui. Construir uma cidade fictícia recortando suas partes e inserindo nelas um 

discurso de totalidade. Esta cidade que surge  representa tudo que se quer para o Rio 

e invisibiliza cidadãos e territórios que se constituem conflitos de interesses para 

diversos setores econômicos, políticos e sociais.  

O Plano da gestão Crivella mesmo não recorrendo às imagens, expressa o 

mesmo esforço dos anteriores em relação a produção de uma imagem-síntese do Rio 

de Janeiro com os objetivos já expressos. Quando não há um discurso imagético com 

a fotografia, as informações produzem imagens mentais nesse sentido. Com o apoio 

da imagem fotográfica ou sua ausência, representações sobre partes de um Rio de 

Janeiro constróem uma ideia de totalidade de cidade comum a todos os seus 

habitantes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O planejamento estratégico tem se mostrado de grande importância na 

governança das cidades que pretendem se colocar em um “mercado” internacional 

com o objetivo de atrair investimentos de diversas ordens. As técnicas do 

planejamento empresarial são postas de maneira a fazer do marketing uma importante 

ferramenta no contexto da competitividade urbana.  

 Dessa maneira, em uma competição, o jogo discursivo – para propagar a venda 

– é tão importante quanto o produto em si. Por mais que agências multilaterais como 

BIRD e ONU-Habitat produzam diretrizes sobre o planejamento urbano, são as 

cidades-produtos mais emblemáticas como Barcelona que, juntamente com seus 

consultores, difundem modelos de Planos que são seguidos mundo afora.  

 O Rio de Janeiro teve influência direta do modelo catalão contratando seus 

consultores e promovendo seminários que permitiram a implementação de planos, 

desde a década de 1993, com metas e ações sobre o espaço urbano modelando-o 

para o recebimento de megaeventos. O que se percebe, nos planos dos megaeventos 

esportivos, é uma construção discursiva de imagens-sínteses de uma cidade irreal por 

não representar a totalidade urbana vivenciada por grupos sociais que habitam no Rio 

de Janeiro. Para além deste fato, o Plano transforma a imagem da cidade do Rio em 

mercadoria ao possibilitar o “consumo” de seus elementos visuais com objetivos 

diversos, incluindo a imputação do desejo pelo lugar. Nesse sentido, o cidadão se 

torna cliente ao desejar todas as mudanças propostas para vivenciar o imaginário 

citadino representando pelas imagens.   

 Durante a construção argumentativa dos trabalhos de outros autores dentro da 

temática, percebeu-se que o termo imagem é utilizado com o mesmo sentido de 

imagens mentais, ou seja, imagens de objetos (nesse caso cidades) que se formam 

na mente de sujeitos. Essas imagens mentais não se formam, necessariamente, a 

partir de imagens gráficas, fotográficas ou pela paisagem observada. Qualquer tipo 

de informação, sendo ela textual por uma matéria jornalística em jornal ou revista, ou 

audiovisual como reportagens de TV, tem a capacidade, quando absorvidas pelos 

sujeitos, de produzir representações no imaginário. Isso é perceptível no extenso 

trabalho de Sánchez  (1997) sobre Curitiba, em que as imagens-sínteses da cidade 
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são produzidas por um conjunto de informações diversas e assimiladas pelo cidadão 

como sendo a própria cidade. 

 Nesse momento é importante lembrar do trabalho de Ribeiro (2002) ao mostrar 

uma estratégia argumentativa de representação de parte da cidade como sendo sua 

totalidade. Essa estratégia permite que se retire o imaginário sobre a cidade suas 

partes indesejáveis ao estabelecer um discurso em que as imagens-sínteses são 

construídas a partir do que se pretende (se aceita) para um espaço urbano específico.  

 O campo das imagens é complexo e permite algumas inferências sobre 

conceitos bem específicos. O presente trabalho se preocupou em analisar as imagens 

fotográficas contidas nos três últimos Planos Estratégicos da cidade do Rio de Janeiro. 

Dessa maneira, ao analisarmos os Planos Estratégicos do Rio, podemos observar nas 

imagens fotográficas a construção discursiva de uma cidade-produto que se vende a 

partir de uma imagem-síntese de bairros específicos como o Centro e a Zona Sul. 

Devido a uma necessidade de expansão o perímetro “vendável” há um conjunto de 

imagens legitimadoras de mudanças voltadas para grandes obras. O bairro mais 

afetado por essas transformações é a Barra da Tijuca. Contudo, pelas imagens, 

somos levados a ideia de um conjunto de mudanças positivas em todo o espaço 

urbano municipal.  

 Esse fato se deve principalmente da necessidade de legitimação do Plano 

diante de diversos atores sociais, inclusive os cidadãos que vivenciam a cidade. Ao 

construir-se uma imagem-síntese de obras levando ao entendimento de mudanças 

positivas em toda a cidade, juntamente com um discurso de melhoramentos em 

diversos setores como geração de empregos, fica mais fácil aceitar “efeitos colaterais” 

de tais intervenções como desapropriações. 

 A questão habitacional é apresentada nas imagens como um elemento que 

carrega consigo a problemática ambiental. As favelas são um problema para o meio 

ambiente e consequentemente um entreve para a constituição do Rio como Capital 

veste. Entretanto, se mostra uma cidade cortada por obras e construções cercadas 

de mata verde levando ao entendimento de uma falsa harmonia entre os elementos 

representados.  

 O marketing, nesse contexto, tem dupla função: estabelecer uma imagem-

síntese das partes vendáveis da cidade para o exterior, e promover um consenso 

interno conferindo legitimação do plano e suas modificações especiais. O governo 

local acaba promovendo a cidade tanto internamente quanto externamente, por meio 
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de parcerias público-privadas, chamando pela cooperação social e participação de 

seus cidadãos. 

 As imagens fotográficas contidas nos Planos funcionam como uma promoção 

interna da cidade. A legitimação se faz ao voltar-se para os atores sociais que passam 

a compartilhar a visão de futuro comum para a cidade. Sua função discursiva é de 

complementariedade dos objetivos e metas expostos e assim acabam por tornar o 

plano mais próximo ao ideal de gestão compartilhada. Não parece fora do normal o 

plano explicitamente mais verticalizado, em que o prefeito Crivella chama para si toda 

a responsabilidade de produção e execução, seja aquele com menos imagens 

fotográficas. Mesmo contendo objetivos e consequências semelhantes, de 

legitimação, intervenção, investimento e produção e uma cidade excludente, fica de 

fora nesse último, a cooperação e participação de seus cidadãos.  
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