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ABSTRACT  

This paper analyses the place that the public space occupies in the contemporary landscape, 

understood as a result of the post-modern culture. 

More recently, private spaces have conquered the historic function that traditionally appertained to 

public spaces that is to promote sociability and exchange of experiences, producting a landscape 

without identity. 

The choice of “Jardins”, a district in Aracaju-Se, as object of study, has the objective of search 

relations between the exposed arguments and the reality, to understand the new cultural tendencies 

over a physical urban reference.  
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1. INTRODUÇÃO 

Cultura, espaço e paisagem são entidades que mantêm relações diretas de interdependência, essenciais 

para o entendimento do processo de transformação das cidades. Estudadas isoladamente têm pouco a 

contribuir no âmbito dos problemas urbanos. Porém, confrontando suas especificidades, é possível 

detalhar os elementos resultantes destas relações, ao mesmo tempo que abre a reflexão sobre o futuro 

da vida social urbana.   

Ampliando o raciocínio a respeito das relações que envolvem essas três entidades, nota-se que as 

intervenções urbanísticas priorizadas pela sociedade contemporânea tem gerado uma paisagem que 

expõe o esmaecimento funcional no modo de pensar, organizar e estruturar o espaço urbano.    

A cultura dos tempos atuais, denominada pós-moderna, tem contribuído para a construção de uma 

paisagem que valoriza os espaços privados, do tipo condomínios e shopping centers, na certeza de que 

estes são os verdadeiros espaços que podem proporcionar o desenvolvimento das relações sociais. Por 

trás desta realidade, há uma gama de investidores imobiliários interessados unicamente em investir na 

imagem de seus empreendimentos, em geral, descompromissados com a qualidade do ambiente 

construído. Assim, a paisagem pós-moderna pode ser identificada tanto pela fragilidade das propostas 
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espaciais, caracterizadas pela ênfase dada aos espaços privados e pela venda de uma imagem 

simbólica destinada ao consumo massivo, quanto pela redução da sociabilidade em espaços públicos, 

levando à falta de identidade e interação na forma representada. 

O espaço público tem o propósito de permitir a vivência urbana e a troca de experiências sociais. 

Historicamente, sempre teve lugar de destaque na paisagem da cidade. Essa condição, em primeira 

instância, é essencial para gerar identidade, além de proporcionar a singularidade dos espaços e sua 

fácil distinção.  

É surpreendente como esta tendência vem ocorrendo próximo de todos nós, não sendo necessário 

recorrer aos grandes centros urbanos para se constatar a expressão das mudanças. O bairro Jardins, em 

Aracaju-Se, é um exemplo concreto e fiel ao contexto exposto, apresentando uma paisagem 

caracterizada principalmente pela supremacia dos espaços privados sobre os espaços públicos.  

A proposta deste artigo, portanto, é mostrar essa tendência urbana sob a ótica da cidade de Aracaju, 

além de abrir o debate para tratar de novos e velhos questionamentos que envolvem a temática. 

 

2. CULTURA, ESPAÇO E PAISAGEM 

A palavra cultura parece estar impregnada de grandes propósitos com pequenos significados e de 

grandes significados com pequenos propósitos. A importância da cultura é indiscutível no 

desenvolvimento de práticas cotidianas e na compreensão das transformações ocorridas no meio 

social, contudo, não é revelado com precisão o seu sentido atual e, menos ainda, o seu verdadeiro 

papel diante da sociedade. A afirmação de que cultura é a expressão de um povo, leva à questão sobre 

que tipo de expressão é dado por referência. O relativismo, em princípio, distorce os conceitos 

culturais consolidados através dos tempos, levando à instalação de novos padrões que acabam 

dificultando a identificação da cultura autêntica e legítima. 

Considerando que cultura é o conjunto de representações que o homem constrói sobre a realidade que 

o cerca, então o sentido da palavra abrange uma ampla conotação que extrapola o tradicional discurso 

sobre sua importância. Para cada indivíduo, a cultura é apreendida e interpretada de modo distinto 

(BERGER & LUCKMANN, 2000). A interpretação particular, porém, não estabelece condições para 

o entendimento dos paradigmas existentes, tampouco das transformações a que estão sujeitos, mas 

auxilia na identificação das necessidades, exigências e anseios coletivos, próprios de uma determinada 

época.   

Em geral, toda e qualquer cultura possui uma razão, ou seja, uma lógica intrínseca que a define e que 

possibilita o surgimento de novos domínios, ligando os homens a sua temporalidade. Essa lógica, 

definida como lógica de época ou lógica cultural (SANTOS & DEL RIO, 1998), faz com que a 
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sociedade se estruture e aja dentro das condições do seu tempo, aquilo que engendra interesses, idéias 

e tendências, e que estabelece condutas capazes de apontar os períodos de intervenção de grupos 

sociais motivados por processos culturais que os impulsionam.  

A cultura acompanha as mudanças causadas pela renovação dos anseios humanos. A lógica que 

definiu um sistema cultural no passado foi exclusiva daquele momento, podendo até ser reproduzida 

numa circunstância hodierna, mas, certamente, carregará uma lógica diferente da original.  

Cada sistema cultural tem uma duração própria, a depender dos motivos que o geraram e das 

conseqüências surgidas no âmbito do contexto social. Os novos sistemas têm, portanto, um duplo 

compromisso: ao mesmo tempo que aceitam os padrões pré-existentes, têm que prepará-los e adaptá-

los aos processos de transformação. Quando não é possível efetuar uma adaptação coerente às 

mudanças, o sistema cultural anterior é gradualmente extinto para ceder lugar a um novo sistema 

adequado às exigências da sociedade. Esse processo de substituição, suficiente para identificar 

diversas culturas – desde as perduráveis até aquelas em constante transformação – pode ser verificado 

na maneira como a sociedade projeta sua escala hierárquica de valores e no modo como suas 

principais atividades  são representadas no espaço físico. 

Deixando a importante questão sobre a hierarquia dos valores sociais para outras discussões, o espaço 

tem sido foco para compreensão dos sistemas culturais, apresentando-se como entidade que revela as 

principais transformações dos anseios humanos. A sociedade vive no espaço e sobrevive à medida que 

desenvolve relações espaciais. O espaço tem sido palco da troca de experiências cotidianas, da 

interação de diferentes atores e de suas respectivas atividades, da relação entre os objetos que o 

compõe e das mudanças ocorridas ao longo do tempo. Em qualquer parte do mundo, o espaço é visto 

dentro de um processo de classificação, fundado sobre bases sociais, diferenciando-se através dos 

padrões impostos por uma ordem dominante, que, por sua vez, são definidos por sistemas culturais 

próprios.   

Para Milton Santos (1996: 71), o espaço é um conjunto de objetos, sobre o qual se produzem relações. 

As relações entre os objetos não definem o espaço, uma vez que estes servem de intermediários, 

ajudando a concretizar as relações. Em síntese, o espaço é resultado da ação do homem sobre o 

próprio espaço, intermediado por objetos naturais e artificiais.  

A ação do homem nada mais é do que necessidades e exigências sociais colocadas em prática. A 

construção do espaço estabelece as intenções sociais diante dos objetos naturais e artificiais. 

Entendem-se como objetos naturais aqueles que estão inseridos no espaço natural, ou seja, que não 

sofreram ação do homem, enquanto os objetos artificiais pertencem aos espaços socialmente 

produzidos a partir de uma cultura existente, podendo conter em sua composição objetos naturais que 

suprem os propósitos da lógica de produção cultural. É necessário refletir, portanto, sobre a 



 4 

importância dos objetos naturais, os quais, estão sendo entendidos como elementos simbólicos que 

apenas complementam as partes formadoras do todo.   

Colimando o conceito de espaço a partir da intervenção humana, pode-se detalhar com precisão a 

relação entre os objetos. Nessa perspectiva, o espaço pode ser dividido em dois parâmetros distintos: 

rural e urbano. O primeiro tem como referência o campo, onde objetos naturais excedem sobre objetos 

artificiais, os quais mantêm uma relação estreita de dependência com as condições colocadas pelo 

ambiente natural. Ao passo que o segundo, representado pela cidade, é o inverso do espaço rural, onde 

os objetos artificiais excedem os naturais, gerando inúmeras atividades que independem dos 

condicionantes pré-existentes. O espaço urbano, além de assentar suas estruturas sobre o espaço 

diversificado de objetos naturais, nasce num processo de transformação do espaço rural, que, uma vez 

transformado, passa a sofrer alterações contínuas e sucessivas dentro de sua própria estrutura. Essas 

alterações não são vistas em espaços rurais porque as atividades ali encontradas são condizentes com 

as exigências e necessidades dos moradores, o que pressupõe que a diversidade de atividades é fator 

de máxima importância no desenvolvimento sócio-espacial, sendo esta uma condição básica que 

distingue ambos os espaços. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o espaço urbano proporciona uma diversidade de atividades 

suficiente para atrair uma multiplicidade de sujeitos com condições de gerar uma pluralidade de ações 

humanas. A cultura do espaço urbano, ou simplesmente cultura urbana, é responsável por uma gama 

de eventos ocorridos na cidade, inimagináveis de acontecer no espaço rural devido à cultura limitada 

pelos seus próprios aspectos sociais.  

O espaço urbano é dividido em espaço público e privado. A distinção tem base no critério de uso e 

propriedade. Enquanto o espaço privado tem uso restrito, o espaço público permite o uso coletivo sem 

restrições.  A cultura urbana se desenvolve no bojo desses espaços e naquilo que resulta de suas 

particularidades, de modo a permitir relações diferenciadas entre os objetos de cada espaço.  

A ação do homem sobre o espaço, seja ele natural ou artificial, resulta num produto. Esse produto, 

denominado paisagem, é chave para a compreensão das transformações espaciais sujeitas à ação do 

homem e dos valores privilegiados pela sociedade a partir da lógica cultural (PEREIRA & SILVA, 

2002).  

No estudo da paisagem, diversas definições têm contribuído para o entendimento da relação sociedade 

e espaço. Algumas foram originadas dos estudos de Carl Sauer (1925), que definiu paisagem 

geográfica como o resultado da ação da cultura, ao longo do tempo, sobre o espaço natural. Segundo o 

autor, a paisagem além de ser uma marca que o homem compõe na superfície terrestre, reflete a 

natureza da sociedade que a realiza.  
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A partir desta definição, várias denominações têm surgido: paisagem cultural, paisagem urbana, 

paisagem pós-moderna, paisagem natural, etc. Nota-se que essas denominações ora discorrem sobre a 

cultura que interage no espaço, ora definem o tipo de espaço em evidência. Entretanto, independente 

dos termos utilizados, a paisagem expõe a relação cultura e espaço, respaldada nas necessidades e 

anseios próprios da sociedade vigente. Portanto, num contexto mais amplo, a paisagem é o resultado 

da ação do homem sobre o espaço de seu interesse, designado por uma ordem social expressa na 

cultura que lhe serve. Assim, a paisagem é um recorte do espaço sobre o qual a sociedade materializou 

seus objetivos, podendo também ser definida pela relação entre pessoas e objetos nos próprios 

espaços, tendo o homem como parte indissociável do contexto. Grosso modo, é a configuração das 

necessidades e exigências sociais filtradas pela ação do homem sobre o espaço.  

Por influência de diversos agentes, a sociedade muda seus paradigmas e transforma a sua cultura. 

Estando em transformação, a cultura passará a agir diferentemente dos padrões anteriores, provocando 

mudanças na própria sociedade e no critério de agenciar o espaço. Essas transformações têm afetado 

as cidades a ponto de dificultar a leitura das várias expressões que interagem na paisagem (PEREIRA 

& SILVA, 2002). 

Em se tratando do espaço urbano, pode-se questionar que expressão de sociedade a paisagem dos 

tempos atuais vem representando, ou que expressão de paisagem a sociedade está produzindo. Sendo 

uma relação bilateral, o que afeta um lado gera conseqüências sobre o outro. O modo como a 

sociedade conduz suas necessidades influencia diretamente no resultado da paisagem (PEREIRA & 

SILVA, 2002). A visão sistêmica está cada vez mais ignorada. O espaço urbano é pensado e 

construído numa perspectiva setorizada, demonstrando uma consciência de que somente é possível 

comandar a cidade aos pedaços (ROWE & KOETTER, 1978).  

Em tempos marcados pela heterogeneidade e pela diferença no processo de redefinição do discurso 

cultural (HARVEY, 1998), é necessário saber o que o homem tem oferecido à paisagem. Os novos 

anseios sociais, embora ligados a uma lógica anterior, perdem o sentido à medida que as 

transformações culturais são fundadas em alicerces de elevado grau de transição.  

Em função da diversidade de atividades ocorridas, pode-se afirmar que a cidade é dinâmica e 

complexa. Dinâmica porque está em constante transformação e complexa porque, entre outros 

motivos, é difícil prever as conseqüências e os novos acontecimentos provenientes das alterações. Não 

se sabe, ao certo, qual o caminho seguido pela lógica cultural da atualidade, uma vez que a cultura e o 

espaço têm sofrido mudanças radicais.  

Numa sociedade cada vez mais efêmera, passando por constantes alterações em seus conceitos e 

valores, a paisagem está perdendo sua identidade ao mesmo tempo que está cedendo lugar a algo 

denominado “paisagens alternativas” – residuais, emergentes e excluídas (COSGROVE, 1998 apud 
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PEREIRA & SILVA, 2002). Não é preciso um olhar criterioso para perceber que as paisagens atuais 

pecam pela falta de comunicação entre pessoas e objetos.  

Não havendo uma valorização da escala humana, é mister entender a cultura que está por trás dessa 

nova ordem social. Será que a sociedade é efêmera porque sua cultura urbana é indefinida e sem 

conteúdo, ou a cultura é efêmera porque a sociedade ainda não se encontrou? Seja como for, são 

questionamentos que fazem parte de um ciclo sem início nem fim. Para alguns autores, a 

contemporaneidade possui uma lógica própria que, apesar de ser distinta da Modernidade, estrutura-se 

sobre ela, revelando um pensamento característico de uma fase particular: a cultura pós-moderna. 

A sociedade impulsionada pela cultura pós-moderna tem absorvido um modo peculiar de pensar o 

espaço, gerando uma paisagem dependente de novas formas de apropriação cultural. Há uma 

imposição dos agentes produtores do espaço urbano de estabelecer múltiplas perspectivas a fim de 

promover o consumo visual. Numa combinação entre poder político e econômico, a construção social 

da paisagem pós-moderna fica à disposição da parcela dominante que, aproveitando-se da indefinição 

cultural, intervém da maneira que a beneficia, normalmente coerente com seus próprios objetivos.  

Segundo Zukin (2000), no caso do mercado imobiliário, os investidores buscam uma articulação entre 

a imagem de suas propostas e o consumo potencial que esta imagem provoca, estabelecendo critérios 

que pouco se importam com a paisagem que está sendo construída e com os anseios cotidianos da 

população residente. Assim, as paisagens atuais, inseridas numa pós-modernidade ainda sem formato 

próprio, não só representam ausência de conteúdo, resultante de uma cultura em constante 

transformação, como também desvinculam a comunicação entre o espaço e o cidadão, preocupando-se 

com a imagem direcionada ao consumo massivo.  

A paisagem pós-moderna carece de conteúdo quando os agentes que a produzem concentram suas 

intenções somente na imagem dos empreendimentos imobiliários. Os espaços socialmente produzidos 

estão sempre no limite, ou seja, num processo de transição liminar que dificulta uma identificação 

sócio-espacial. As verdadeiras propostas urbanas, com intenção de propiciar bem estar à sociedade, 

passam a se formar no âmbito dos espaços privados. Apresentando edificações altas, com fachadas 

polidas e estruturadas, a paisagem pós-moderna aponta para o abandono dos espaços públicos da 

cidade, em particular para a rua. 

Nesse contexto, é possível afirmar que a lógica cultural pós-moderna tem-se apoiado em três 

principais características (SANTOS & DEL RIO, 1998): a cultura dos meios eletrônicos de produção, 

a obsessão por segurança e a cidade como simulação, espetáculo e diversão. Todas essas 

características têm contribuído para a desterritorialização do espaço público e para a diminuição da 

vida coletiva na cidade, atingindo não só o seio da paisagem construída, mas também a natureza das 

relações sociais.  
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Para Ribeiro (1999: 71), a cidade passa a ser setorizada em áreas homogêneas, compostas por grupos 

sociais isolados em algum espaço estipulado. Formam-se guetos de moradia e sociabilidade que se 

encastelam e se separam do resto da cidade, fechando-se em grandes condomínios e bairros 

residenciais supostamente protegidos da violência e dos perigos encontrados nos espaços públicos. As 

relações sociais ocorrem no interior de espaços privados – condomínios e shopping centers – 

provocando uma idéia de multifuncionalidade que parece atender aos anseios e exigências da 

sociedade, mitificada pela cultura pós-moderna.  

A importância do espaço público está sendo reduzida à circulação de veículos e de pedestres, tendo 

sua função, historicamente reconhecida, de propiciar encontros e fomentar a sociabilidade – relegada 

pela cultura pós-moderna. A sociedade atual, portanto, desenvolve-se permitindo, não apenas a 

instalação de uma cultura frágil, mas também a construção de uma paisagem desprovida de identidade.  

 

3. O PROPÓSITO DO ESPAÇO PÚBLICO 

A cultura influencia a sociedade no modo de pensar o espaço, produzindo uma paisagem que é, antes 

de tudo, resultante da relação entre as duas primeiras entidades. Se houver uma inversão na estrutura 

do argumento, pode-se concluir que a paisagem é o produto, o espaço urbano é o meio, ou seja, o 

instrumento de manipulação, e a cultura é a origem a partir da qual a sociedade deseja alcançar seus 

objetivos. A realidade verificada através do espaço urbano é procedente da cultura atuante, projetada 

visualmente em forma de paisagem urbana.  

Atualmente, as decisões outorgadas pela sociedade, sob influência cultural, geram condições 

descontínuas no tecido urbano devido ao desequilíbrio na maneira de estabelecer os propósitos dos 

diferentes tipos de espaço. O significado contemporâneo de público e de privado, assim como da 

relação entre eles, tem distorcido os paradigmas anteriores, levando a sociedade a se apoiar numa 

cultura de extrema segregação. Ao que parece, existe uma concorrência exasperada no processo de 

produção desses espaços ao invés de uma complementaridade mútua. 

A maioria dos problemas urbanos atuais tem origem na perda do espaço público como referência de 

práticas culturais que proporciona a sociabilidade urbana. As cidades crescem sobre bases de 

segregação física, de exclusão social e de ausência do espírito de comunidade (ZANCHETI, 2001).  

O processo de transformação dos valores culturais pode ser acompanhado através das mudanças 

ocorridas no espaço público. Antes, consagrado como espaço aberto e acessível a todos e a todo 

momento (PANERAI, 1994), o espaço público está sendo encarado cada vez mais como espaço 

destinado à circulação, privilegiando os veículos e servindo apenas de suporte para práticas transitórias 

do cotidiano urbano. Essa mudança de concepção, avaliada tanto do ponto de vista físico, quanto da 
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escassez da vida social, tem atingido, principalmente, os espaços da produção urbanística recente. A 

forma dos espaços públicos é moldada por forças dominantes que pouco se importam com o 

desenvolvimento das relações sociais. Passeios, praças, ruas e avenidas parecem ter um novo sentido 

cultural e uma função que não mais garante a permanência de usuários. 

Contudo, a função do espaço público excede a função de circulação. Se por um lado a cultura segue 

uma lógica, por outro o espaço público tem um propósito intrínseco que, evidentemente, extrapola a 

simples condição de servir de suporte para assegurar a existência de espaços privados. 

Com o advento da cultura pós-moderna, o espaço público deixou de ser lugar de encontro humano que 

potencializa a troca de experiências e passou a ser visto como lugar de isolamento de grupos sociais 

perigosos. A tendência de substituir a sociabilidade do espaço público pelo espaço privado vem 

gerando, ademais, a idéia que o coloca como desnecessário à sobrevivência social. 

Diante desses fatos, é necessário que haja uma inversão de perspectiva quanto à importância do espaço 

público. Diferente de espaços condominiais, onde a homogeneidade sócio-econômica é o único fator 

que unificam seus moradores, os espaços públicos são relevantes porque proporcionam uma zona de 

contato direto com as diferenças raciais e com toda complexidade de que é feita uma cidade. Daí a 

necessidade de dotá-los de conforto, diversidade de usos e elementos simbólicos (SANTOS & DEL 

RIO, 1998), para que as pessoas, mesmo sob influência da cultura pós-moderna, sintam-se estimuladas 

a utilizá-los.  

Nesse sentido, as praças merecem toda a atenção. Muito mais que composições geométricas ou sobras 

espaciais a serem organizadas em última instância (PANERAI, 1994), as praças além de possuírem um 

potencial significativo para caracterizar o lugar, podem ser consideradas como partes integrantes do 

cenário urbano e daquilo que Habermas chama de “esfera pública” (HABERMAS, 1995 apud 

SANTOS & DEL RIO, 1998). As praças são vitais para a interação social, servindo como pontos de 

encontro, locais para realização de atividades, palco para manifestações e ainda, como espaço para 

contemplação da paisagem da qual faz parte.    

Em relação à capacidade de atrair pessoas, o espaço público é o ímã da cidade, elemento estruturador 

mais indicado a oferecer o bem estar social, ao mesmo tempo que tem força de despertar no usuário o 

desejo de zelo pela sua cidade. Sob esse aspecto, o espaço público se apresenta como um instrumento 

fundamental na construção da paisagem e como fator de integração entre sociedade e espaço, 

propiciando unidade entre os objetos existentes. Portanto, entender a importância do espaço público 

em relação a cidade é intervir conscientemente na paisagem urbana e evitar o desarranjo nos seus 

objetos constituintes . 
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Para Beatriz Kara José (2001: 847), 

“Os conceitos de espaço público são para a compreensão das formas, às vezes contraditórias, 

de participação da cultura e da arte na produção do espaço urbano, e dos agentes envolvidos 

nestes processos.”  

Apesar da cultura pós-moderna induzir ao abandono do espaço público, existem segmentos da 

sociedade ligados a órgãos político-administrativos, que o defendem como espaço indispensável a 

troca de experiências. A preocupação com o futuro da vida social e com a morfologia da paisagem 

também são motivos de defesa do espaço público.   

De modo geral, os espaços privados estão redefinindo a paisagem urbana das cidades. Os condôminos 

fechados, por exemplo, são construídos na perspectiva de oferecer conforto, multifuncionalidade e 

segurança, enquanto os espaços públicos, impotentes diante de tantas “vantagens”, estão servindo de 

suporte para implantação dos espaços privados. A heterogeneidade da paisagem, antes marcada pela 

presença distinta dos espaços públicos, cedeu lugar à monotonia excessiva dos grandes 

empreendimentos imobiliários e dos edifícios ostensivos.  

 

4. O LUGAR DO ESPAÇO PÚBLICO NA PAISAGEM DO BAIRRO JARDINS 

Na cidade de Aracaju-Se, a partir dos anos de 1980, foi observada a tendência de valorização dos 

espaços privados do tipo condomínios fechados nos bairros Salgado Filho e 13 de Julho. 

No início dos anos 1990, empresários da construção civil, de posse de uma grande área na zona sul da 

cidade, planejaram um novo empreendimento de maiores proporções que os anteriores. No tempo 

propício, investiram na imagem de um lugar com promessa de ser o mais moderno da cidade, onde 

todos os sonhos de uma vida melhor poderiam ser concretizados. De acordo com a publicidade parecia 

algo inusitado para os padrões locais: construção de parques, praças, calçadões, ciclovia, 

equipamentos urbanos para lazer, passeios para pedestres, bulevares, etc. Nesse bairro seriam 

implantados diferentes tipologias condominiais para atender diversas camadas da sociedade, com 

promessa de ser construído mais adiante um shopping center a fim de suprir as necessidades e 

expectativas dos futuros moradores. Ou, nas palavras dos empresários: 

“Para tornar convidativo e habitável o rústico local, que possuía bela vista e vento vindo do 

mar, sem obstáculos, era necessário que os futuros moradores obtivessem facilmente os bens 

de consumo mais essenciais que dispunham nos bairros consolidados de onde migrariam. Um 

hipermercado com tecnologia das multinacionais ancoraria o centro de compras idealizado 

para que estes habitantes não se sentissem isolados, despertando-lhe o desejo de ali morar.” 
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(Disponível em: <http://www.shoppingjardins.com.br/shopping.htm>. Acesso em: 09 mai. 

2002) 

De fato, a proposta do shopping center atraiu consumidores interessados no mais recente 

empreendimento da cidade, ao mesmo tempo que trouxe outros investidores imobiliários dispostos a 

desenvolver novas idéias. A relação público-privado, até então, apresentava consistência no equilíbrio 

das funções urbanas. Se por um lado a proposta do bairro estava caracterizada pela implantação de 

diferentes condomínios em torno do shopping center, por outro a publicidade garantia a inserção de 

espaços públicos favoráveis ao encontro dos diversos usuários.  

No entanto, nem tudo ocorreu como fora previsto. Apesar do shopping ter sido elevado à categoria de 

símbolo do bairro Jardins, incorporando seu nome e tornando-se referencial da cidade, a cada dia que 

passa a realidade apresenta um bairro distinto da proposta inicial. Situado a três quilômetros do Centro 

Histórico de Aracaju, o bairro Jardins teve sua origem na construção de duas grandes avenidas 

perpendiculares – Pedro Valadares e Deputado Silvio Teixeira. É nas adjacências do cruzamento 

dessas avenidas, em torno do shopping center, que foram distribuídos os primeiros condomínios 

fechados.   

A proposta urbanística implantada priorizou o dimensionamento das áreas internas dos condomínios 

verticais multifamiliares e a construção do shopping Jardins, em detrimento dos espaços públicos que 

foram esquecidos, ignorados e brutalmente reduzidos à circulação de veículos e à movimentação de 

pedestres. Cada “centímetro” de espaço foi aproveitado com objetivo de erguer uma nova edificação. 

A configuração espacial do tecido urbano foi organizada de forma que levou à segregação dos 

espaços, semelhante ao padrão em “árvore” verificado, em outras referências urbanas, por Christopher 

Alexander. Diversos edifícios, com formas idênticas, foram erguidos num único segmento linear, o 

que resultou num aspecto pouco dinâmico e monótono da paisagem.  

O planejamento urbanístico do bairro Jardins foi concebido para propiciar aos seus moradores 

conforto e segurança intramuros, ou seja, dentro dos seus espaços privados. Com efeito, os espaços 

públicos servem apenas ao propósito da circulação, não oferecendo condições que estimulem o 

desenvolvimento de relações sociais e a apropriação por parte de usuários. Nestes espaços, a 

movimentação de pedestres somente se manifesta nos horários de início e fim das jornadas de 

trabalho, mantendo-se pouco expressiva nos períodos intermediários. Esse fator é resultante da 

monofuncionalidade espacial que contribui para o abandono de áreas que funcionam apenas como 

itinerário dos locais de trabalho. É bom lembrar que a diminuição da vida coletiva nos espaços 

públicos simboliza uma ameaça para aqueles que os utilizam (SERDOURA; MACHADO & 

BERNARDO, 2000).  
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O espaço público além de ter sido organizado como espaço residual, não recebeu o tratamento pré-

estabelecido pela publicidade imobiliária, enquanto os espaços privados foram enriquecidos com 

novidades, sensacionalismo e grandeza, “adequados”, certamente, ao viver contemporâneo. 

Curiosamente, a distorção da proposta urbanística em nada afetou o sucesso comercial do bairro. Com 

o slogan de qualidade e segurança, diversas pessoas têm buscado o bairro Jardins como melhor opção 

da cidade. Esse tipo de comportamento parece ter respaldo na possibilidade de pertencer a um lugar 

simbolicamente privilegiado, cuja imagem, ainda que deturpada, é de status social e de ascensão 

econômica.   

Assim posto, a paisagem do bairro Jardins é um exemplo típico de paisagem pós-moderna. Devido à 

venda de uma imagem praticada com freqüência pela publicidade imobiliária, suficiente para 

convencer a população da qualidade do bairro, os problemas espaciais não são identificados 

facilmente, exceto por especialistas e técnicos.  

No bairro Jardins, a supremacia dos espaços privados sobre os espaços públicos, determina que a 

sociabilidade deva acontecer nos condomínios e no shopping center, onde se está protegido das 

“chagas” urbanas e dos problemas externos para os quais o próprio planejamento tende a contribuir. 

Suas ruas, portanto, são “frias”, abandonadas e pouco estimulantes, contrariando a visão de Jane 

Jacobs (2001) que defendia aspectos da vida comunitária, contatos sociais e a idéia de espaços 

ricamente conectados e acessíveis, com mistura de usos e altas densidades ocupacionais. Em outras 

palavras, a autora defendia a instalação de condicionantes que auxiliassem na construção da identidade 

da paisagem e na singularidade dos espaços. 

O espaço público sempre ocupou um lugar de destaque na paisagem. Que lugar é esse quando se pensa 

em paisagem pós-moderna? Os espaços urbanos estão concorrendo entre si, numa disputa anti-

democrática, cujas diferenças apontam para a dialética: “os que estão dentro e aqueles que 

permanecem do lado de fora”.  

No bairro Jardins, e provavelmente em outros bairos espalhados pelas cidades brasileiras, as diversas 

funções do espaço público foram reduzidas ao deslocamento físico. Sobre esta condição, o 

planejamento ignora o fato que grande parte das funções urbanas coletivas são impraticáveis em 

espaços privados. É de se imaginar que a sociedade, de modo geral, terá que se adaptar ao mais novo 

gênero de vida, ajustando as antigas funções do espaço público às novas transformações sociais 

oriundas de uma lógica cultural pouco esclarecida. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E NOVAS PERSPECTIVAS 

A cultura urbana contemporânea está se tornando meramente visual, não dirigindo sua preocupação ao 

conteúdo que lhe é inerente. Entendendo que a paisagem pós-moderna é um produto desprovido de 

identidade, supõe-se, portanto, que as demais grandezas que a geraram também o são. 

No bairro Jardins, a paisagem definida pelos edifícios e pela restrição aos espaços públicos não obteve 

um resultado positivo se comparada a outros locais da cidade. A paisagem da região – antiga área do 

bairro Grageru – foi alterada em forma, conteúdo e função, adaptando-se, por meio de um processo 

inverso de ocupação, às condições do novo empreendimento. A imposição de objetos artificiais não 

apenas descaracterizou a paisagem pré-existente como também aumentou o ceticismo quanto ao 

verdadeiro papel do planejamento urbano.   

Sobre esse aspecto, não adianta depositar a responsabilidade tão somente nos empresários da 

construção civil, já que os órgãos municipais à medida que são coniventes com determinadas ações da 

especulação imobiliária também carregam parte da responsabilidade, juntamente com a população que 

pouco reivindica qualidade nas propostas espaciais. Há um certo oportunismo político-econômico 

patrocinado pelos interesses da classe dominante: com a implantação de espaços privados, os 

moradores são os únicos responsáveis pela manutenção de suas áreas internas, sem que isso os isente 

dos tributos municipais. 

A paisagem, além de ter sua importância como representação social, precede a história que será escrita 

sobre ela ou é remodificada para acolher uma nova atualidade (SANTOS, 1996: 73). O espaço 

público, sendo um elemento diferencial da paisagem urbana, deve ser reestruturado em função da 

coletividade sem necessariamente perder sua essência frente as transformações culturais setorizadas. 

Não é a partir da valorização massiva dos espaços privados que as necessidades sociais serão supridas. 

Se por um lado as antigas funções do espaço público não atendem mais aos anseios da cultura pós-

moderna, por outro é preciso, ao invés de ignorá-las, refletir sobre seu aprimoramento ao se planejar a 

cidade, de modo que possibilite o benefício de todos os agentes – principalmente aqueles que sofrem 

as conseqüências das decisões.  
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