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1. RESUMO  

O espaço urbano na sociedade contemporânea é um veículo de comunicação. Por 

meio de símbolos, identificam-se ideias, produtos e serviços. A publicidade é elemento 

fundamental para a atual interpretação do espaço urbano e entendimento dele como 

espaço que abriga o que Robert Venturi denomina de uma “arquitetura de persuasão”. 

Uma das grandes críticas em relação ao Movimento Moderno, feita durante a década 

de sessenta, foi baseada na perda da capacidade simbólica e comunicativa da 

arquitetura pura e funcional daquele momento. Em contrapartida, a sociedade de 

consumo atual vive sob o abrigo de símbolos e na recusa da realidade: a “cidade do 

desejo”. Através da de um sítio histórico que tenha perdido a sua identidade cultural 

devido à demanda do consumo, procurou-se entender a transformação da paisagem 

urbana. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O espaço urbano na sociedade contemporânea é um veículo de comunicação. 

Por meio de símbolos, identificam-se ideias, produtos e serviços. A publicidade é 

elemento fundamental para a atual interpretação do espaço urbano e entendimento 

dele como espaço que abriga o que Robert Venturi denomina de uma “arquitetura de 

persuasão”. 

Uma das grandes críticas em relação ao Movimento Moderno, feita durante a 

década de sessenta, foi baseada na perda da capacidade simbólica e comunicativa da 

arquitetura pura e funcional daquele momento. Em contrapartida, a sociedade de 

consumo atual vive sob o abrigo de símbolos e na recusa da realidade: a “cidade do 

desejo”. É possível observar na cidade os símbolos integrando o espaço urbano a ser 

interpretado. Para M. Certau, o espaço é um lugar praticado, e ainda mais, o espaço 

construído é um texto a ser lido: “(...) a rua geometricamente definida por um urbanismo 

é transformada em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o espaço 

produzido pela prática do lugar constituído por um sistema de signos – um escrito. (...) 

Hoje o texto é a própria sociedade. Tem forma urbanística, industrial, comercial ou 

televisiva.”. (Certau, 1994.) Assim, o ponto de partida para o desenvolvimento dessa 



pesquisa é a investigação de como a publicidade rompe com a identidade cultural das 

áreas urbanas, ou se pode até mesmo gerar novas identidades, a arquitetura da 

persuasão: “Essa arquitetura de estilos e signos é antiespacial; é uma arquitetura mais 

de comunicação do que de espaço; a comunicação domina o espaço como um 

elemento na arquitetura e na paisagem. Mas é para uma nova escala de paisagem.”. 

(Venturi, 2003.) 

 

3. OBJETIVOS  

Analisar a arquitetura e a publicidade na sociedade contemporânea, elaborada a 

partir da teoria e prática arquitetônica de Robert Venturi, propondo como foco de 

abordagem a análise da “arquitetura da persuasão”. 

Compreender através de um sítio histórico que tenha perdido a sua identidade 

cultural devido à demanda do consumo, a transformação da paisagem urbana.  

 

4. METODOLOGIA  

O referente estudo será baseado em pesquisa a livros, revistas, artigos, 

publicações e em site de busca da internet.  

O autor Lipovetscky auxiliará na composição desta pesquisa, especificamente no 

entendimento das relações existentes entre a publicidade e as aspirações de uma 

sociedade baseada no sistema de consumo. Ao mesmo tempo em que pensadores que 

tratam da arquitetura do espaço público urbano, como Kevin Lynch e Venturi, auxiliarão 

na compreensão de como o espaço arquitetônico responde às atuais demandas do 

consumo. O estudo morfológico de um sítio urbano que se apresenta descaracterizado 

em função das práticas publicitárias para atender as demandas do consumo da 

sociedade ao longo dos anos fundamentará esta pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O que determina a decisão de um projeto de arquitetura no contexto da cultura 

de massas, do surgimento das metrópoles e das demandas? O espaço urbano na 

sociedade contemporânea é nada mais que um dos milhares veículos de comunicação 



existentes. Em seu livro “Aprendendo com Las Vegas”, o autor Robert Venturi explica a 

o conceito de “arquitetura da persuasão” através da relação do produto e o consumidor: 

“a embalagem gráfica substitui a persuasão oral do vendedor, e o sinal gráfico, no 

espaço, se tornou a arquitetura dessa paisagem”.  

A concepção do espaço urbano de Kevin Lynch é referência fundamental nas 

pesquisas que descrevem a relação homem x espaço, imagem x real, arquitetura x 

paisagem urbana. Em seu livro “A imagem da cidade”, Lynch considera que a imagem é 

formada pelo conjunto de sensações ao observar e viver em determinado ambiente.  

Os conceitos de Venturi em seu livro “Complexidade e contradição na 

arquitetura” lançado em 1966 se fazem evidentes na circunstância atual das cidades 

brasileiras. “Agrada-me a complexidade e a contradição na arquitetura. Porém, 

desagrada-me a incoerência e a arbitrariedade da arquitetura incompetente e as 

complicações rebuscadas do pitoresco e do expressionismo.”, diz Venturi (2003). Isso 

explica o confronto entre a necessidade de um planejamento urbano racional e a 

insistência de um sistema que só visa favorecer interesses minoritários exemplifica o 

conceito de complexidade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A partir da paisagem comercial estudada por Robert Venturi, o autor declara: “A 

comunicação domina o espaço como um elemento na arquitetura e na paisagem (…). O 

símbolo domina o espaço. A arquitetura não é o suficiente. Uma vez que as relações 

espaciais são feitas mais por símbolos do que por formas, a arquitetura nessa 

paisagem se torna mais símbolo no espaço do que forma no espaço.” (Venturi, 2003.) 

Lynch diz que as imagens do meio ambiente resultam da relação entre o 

observador e o seu meio. Porém, o sentido que o observador dá pode variar entre 

diversos observadores, visto que isso depende de não só das suas características 

individuais, mas também de aspectos sociais e culturais como conhecimento, 

aprendizagens e preferências.  

Cotidianamente presenciamos o conceito de contrariedade de Venturi nas 

cidades: tentativa de espalhamento urbano, mas com abandono e decadência dos 

centros históricos; estímulo do transporte individual, porém sem estruturas mínimas de 



suporte do trânsito; favorecimento do crescimento econômico e do consumo, mas que 

resultam em exclusão social; estímulo de ações de suposto desenvolvimento urbano, 

porém entregue aos interesses da iniciativa privada. 

Essas contrariedades somadas à complexidade atual refletem em um espaço 

urbano decadente, com transporte público deficitário, exclusão social, violência urbana, 

infraestrutura insuficiente, e o pior: uma paisagem urbana repetitiva e alienante. 
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