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Resumo
O principal objetivo deste texto é reconhecer de que forma um tipo específico de
representação do espaço, as imagens da cidade, vem configurando um circuito –
categoria espacial própria da etnografia , elaborada pelo antropólogo José
Magnani – na cidade de Florianópolis, atualmente. Para a realização da pesquisa,
fizemos “cibercampo” nos sites e blogs dos e mpreendimentos imobiliár ios.
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Abstract: The main objective of this paper is to recognize how a particular type of
spatial representation, the city's image is setting up a circuit – a spatial category
of ethnography, developed by the anthropolo gist José Magnani – in Florianópolis
nowadays. To carry out this research we made "ciberfield”, on the websites and
blogs of rea l esta te.
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Introdução

O objetivo principal deste texto é reconhecer de que forma um tipo
específico de representação do espaço, as imagens da cidade, vem configurando
um circuito na cidade de Florianópo lis, atualmente.
A noção de circuito é inspirada nos tra balhos do antropólogo José
Guilherme Magnani (1999 ; 2002), para quem essa categoria “descreve o exercício
de uma prática ou a oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos,
equipamentos e espaços que não mantê m e ntre si uma relação de con tiguidade
espacial, sendo reconhecido em seu conjunto pelos usuários habituais” (2002, p.
23). Já a noção de espaço fundamenta-se no debate da geógrafa Doreen Massey
(2008), que o define como um conjunto de estórias -até-agora ou a existência
coetânea de trajetórias, buscando enfatizar o processo de mudança e abertura do
espaço geográfico. Entendemos que os olhares e o sentido que estes dão às
imagens da cidade fazem-se também com base nos discursos construídos
socialmente, o que significa dizer que estão em relação com uma época e um
lugar, nascem e habitam (constituem e sã o constituídos) em um determinado
cotidiano.
A cidade nunca é apreendida em seu todo. Não existe uma única cidade a
ser apreendida, existem várias cidades ou situações urbanas, como propõe Argan
(1991), pois existem várias maneiras de olhá -la. Nossa maneira de o lhar a cidade
é parte de u ma construção coletiva qu e, em cada habitan te, turis ta ou
pesquisador, se expressa de maneira distinta . Dessa forma, deparamo -nos,
mesmo sem nos darmos conta, com diversos discursos e imagens – estas também
discursivas – e, seletivamente, apropriamo-n os de alguns e rechaçamos outros.
Observamos que em alguns pontos de Florianópolis 3, especialmente da
Ilha, novos condomínios são vendidos divulg ando os mesmos conceitos de estilo
de vida, de moradia e da própria cidad e na qual es tão situados. Esses
condomínios, porém, apesar de não fazerem parte de uma rede formal de
Capital de Santa Catarina, estado ao sul do Brasil, o município de Florianópolis soma área total de 436,5 km², dividido
entre ilha, com 424,4 km² e continente, com 12,1 km².
3
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empreendimentos (com exceção dos Condomínios In teligen tes), conectam -se
simbolicamente ,

em

image m,

possivelmente

conformando

uma

nova

territorialização na cidade, que pode ser visualizada de forma conexa e vista
como um circuito (MAGN ANI, 2002). Por tanto , partimos da hipótese de que estaria
se configurando um circuito, que conecta partes da cidade por meio de imagens
publicitárias de empreendimen tos imobiliários, as quais têm em comum tan to
características do condomín io quanto da cida de.
Para a realização das pesquisas, fizemos campo virtual – ou “cibercampo”,
como denomina Pieniz (2009) – nos sites e blogs dos empreendimen tos
imobiliários 4. No mo mento , o foco se dá so bre o Marine Home & Resort, na
Cachoeira do Bom Jesus e/ou em www.slideshare.net/mardejurere/marine-homeresort-5873837, e, inclusive, no facebook www.facebook.com/marinehomeresort ;
Costão Golf, nos

Ingleses e/ou em w ww.costaogolf.com.br; Saint Barth

Residence, e m Cacupé e/ou em www.wdg.co m.br/clien tes/stbar th/high /index.h tml ;
e

Essence

Life

Residence,

no

Campeche

e/ou

em

www.essencecampeche.com.br/. Opta mos pelo campo virtual por ser a internet
uma forma bastante significativa de comunicação e publicidad e atualmente ,
sobretudo para os compradores ou habitante s desses condomínios – destinados a
um público de classe média alta ou classe alta –, que possuem amp lo acesso a
esse meio 5. Estima-se que a grande maioria desse grupo seja proveniente de
outras cidades do pa ís, dos grandes centros urbanos, ou estrangeiros.

As idas a campo aos sites e blogs desses empreendimentos foram feitas entre os meses de maio e julho de 2012, e
podem ser acessadas através dos endereços eletrônicos citados ao longo do texto. Outros pontos da cidade que não
são condomínios poderiam ser incluídos, pois integram o que estamos denominando de circuito da imagem da cidade,
mas, devido ao recorte, escolhemos aqueles que se mostram mais significativos, explícitos em sua publicidade e bem
elaborados.
5 Dados comparativos a respeito dos veículos de propaganda que influenciaram a ida de turistas a Florianópolis
colaboram com o crescimento da importância da internet nos últimos anos. Em 2000, a divulgação da cidade
apresentava-se da seguinte maneira: Amigos/Parentes (63,07%); Folders (16,16%); Revistas (8,69%); Televisão
(6,88%); e Jornais (3,68%). Já em 2007: Amigos/Parentes (49,17%); Internet (16,97%); Revistas (9,72%); Folders
(8,61%); Televisão (7,81%); Jornais (6,37%). O dado sobre internet só é divulgado a partir de 2002 e correspondia a
apenas 3,31% do total. Apesar de ser uma informação específica sobre turismo, não é por isso irrelevante para os
condomínios, pois a propaganda atual da cidade se baseia em muito no que é divulgado pelos órgãos de turismo, seja
ligados ao poder público – SANTUR – ou privados – Florianópolis Convention & Visitors Bureau. (Disponível em:
www.santur.sc.gov.br/. Acesso em 31/5/2012).
4
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O interesse pelo “cibercampo” também se deve ao fato de que “as redes e
serviços telemáticos geram novos espaços de encontro, antropológicos (...)”
(SILVA, 2004, p . 2) e , inclusive, estariam cr iando uma “geografia tele mática” no
que se refere à afirmação de comunidades e da comunicação virtual em
substituição a comunicação no espaço público (SILVA, op . cit.). Essa autora vê,
no mundo virtual, uma recriação da comunicação que, aparentemen te, vem sendo
perdida no “mundo real”. Em nossa concepção, no entanto , concordamos com
Turkle (apud Casalegno, 1999), que considera um erro distinguir a vida real da
vida virtual, pois a mbas são reais e possu em “fronte iras permeáveis”. E nesse
mesmo sentido vai Hine (2004, ponto 5) 6, ao pontuar que “boundaries, especially
between the ‘virtual’ and the ‘real’, are not to be taken-for-granted”. Por outro
lado, Silva (2004, p . 5) expõe algo com que concordamos plenamente. Para ela,
[ . . .] exi st e na I nt ernet a di m ensão de espa ço ant ro pol ógi co const ruí do pel a
t ransf erên ci a si m ból i ca e r el aci onal , at ra vés da vi rt ual i zação, ou sej a, o s
sí m bol os e os proce ssos rel aci onai s co nst i t ui nt es do espaço so ci al são
t ransf eri dos p ara o esp aço de f l uxos i nf ocom uni c aci onai s, a que se t em
vi ndo a dar o nom e de espaço vi rt ual (SI LVA, 2004, p. 5).

A etnografia virtual, tan to quanto a etnografia tradicional , exige imersão:
“This is ethnography of, in and through the virtual – we learn about the Interne t by
immersing ourselves in it and conduc ting o ur ethnography using it, as well as
talking with people abou t it, watching the m u se it and seeing it manifest in o ther
social settings” (H INE, 2004, ponto 9).

A Cidade em um Circuito de Imagens

Em uma ilha unem-se beleza e preservação ambiental, qualidade de vida e
boa infraestrutura urbana. Não é de hoje que essa é uma das mais divulgadas
descrições da cidade. Sugere-se que nessa ilha, o morar assume outro sentido,

No citado texto, Hine (2004) considera e apresenta dez pontos ou princípios a partir de sua inicial etnografia virtual.
Mantive a referência dos pontos, ao invés de citar a página.
6
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amplia-se, ou talvez busque algo perdido. Propõe-se um retorno a outro tempo. O
idealizado e prome tido é viver em um lugar q ue possibilita a mistura do prazer de
estar em férias aos compromissos ordinário s, sendo que estes são a menizados
por aquele. A publicidade de divulgação da cidade exacerba essas características,
sobretudo contrapondo-as aos problemas das grandes cidades, como a falta de
qualidade de vida .
A image m da cidade revelada pelos empree ndimentos imobiliários não é,
portanto, ma is imaginária, ma is inventada ou menos parcial do que qualquer outra
representação, ela é sempre fruto de uma interpretação, de uma significação da
cidade. Como diz Calvino (2003), não se pode dizer que um aspecto da cidade
seja mais verdadeiro que o outro, e isso não serve somente para Zemrude, mas
também para Florianópo lis.
Ao trabalhar com imagens estamos lidando, talvez, com outra dimensão da
realidade. Ou tra dimensão, po is outras qualificações; são representações das
coisas e não as coisas em si. Mas o que seria a coisa em si? A coisa é sempre em
relação. A própria palavra é uma image m/representação das coisas, pois
tampouco é a própria coisa. Para An telo ( 2004, p. 13), “ toda image m é uma
representação, de caráter global e abrangente, de uma ordem, de um território , de
uma identidade, enfim, que se constitui, opera e insere em parâmetros
coletivamente aceitos”. Para Burke (2004, p. 232).
[...] as i magens não são nem um reflexo da realidade soc ial nem u m
siste ma de signos se m relação co m a real idad e social , mas ocupa m
uma variedade de pos ições en tre estes extremos . Elas são
teste munhas dos estereóti p os, mas ta mbém da s mudanças graduais,
pelas quais indiv íduos ou grupos veem o mun do social , inc luindo o
mundo de sua i magin ação ( Bu rke, 2004, p. 232 ).

As imagens que aqui evocamos são parte daquilo que vem sendo
publicizado a respeito da cidade, do morar em condomínios e das vantagens da
qualidade de vida que lá se tem. Todavia, não opomos a imagem ao real, não
cremos que essa oposição seja relevante para esta análise, e talvez nem exista.
O morar em condomínios e a possibilidad e de levar essa vida são também
Cadernos NA UI Vo l. 2 , n . 3, ju l-dez 201 3
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exemplos do morar e viver em Florianóp olis e, por tanto , constituem a tal
realidade.
O que propomos é um circuito ar ticulado por imagens. Esse circuito não se
detém à o ferta de u m conjunto de serviços, mas a uma forma e conceito de morar.
Lugares não contíguos espacialmente, mas próximos e articulados em imagem
(tanto do condomínio quanto da cidade na qual se inserem) e em proposta (ou
promessa) de vida. Lugares que também expressam o exercício de uma prática
específica, de uma posição social distinta, a partir das quais seus moradores
podem se identificar. A par tir dos pontos desse circuito, é possível vislumbrar a
cidade na qual estão situados.
Através dos sites e blogs visitados, encontra mos representações para toda
a cidade, com ideias que aparentemente são direcionadas tanto para habitantes
quanto para tur istas. O que nos leva a crer, preliminarmente , que as imagens
criadas para serem divulgadas aos turistas vêm sendo assumidas como as
imagens da cidade. Essas imagens divulgam não só (supostas) carac terísticas em
comum 7 como as mesmas paisagens, espaços plenos de significado e que são
apropriadas pelos pontos de um circuito. As imagens desses pontos que
configuram o circuito são também mescla de espaços para se viver o ócio das
férias, aliado à rotina do trabalho, às preocupações com a segurança dos filhos e
da casa e à proximidade a equ ipamentos urb anos ordinariamente ind ispensáveis.
Disponibiliza-se um conjunto de imagens articuladas em circuito. E o que há de
especialmente característico às publicid ades desses condomínios está em
articular o local onde estão situados às “facilidades” da vida urbana e, ao mesmo
tempo, o contato com a natureza. Ao mesmo tempo , visando estimu lar o
imaginário dos consumidores, a

publicid ade procura associar marcas ou

identidades simbó licas aos produtos que divu lga.
A proximidade à natureza é u m dos pon tos ressaltados por grande parte
dos novos empreendimentos de alto padrão da cidade. Porém, fica a dúvida a que
natureza eles se referem quando oferecem “A natureza como viz inha mais
7

Sobretudo segurança, qualidade de vida, proximidade à natureza e infraestrutura urbana.
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próxima”; ou quando sugerem que se “ Abra os olhos e respire fundo . Você está
cercado por uma natureza exuberante, onde o verde-azul de águas calmas e
cristalinas faz a vida deslizar suave, num dolce far niente eterno”; ou ainda ao
afirmarem que “Aqui quem ganha é a na tureza” 8. O d istanciamento se acentua ao
invés de diminuir , pois a natureza passa a se r vista como um punhado de árvores
(ou até um campo verde de golfe) dentro d e uma área cercada. Outra face que
pode ser observada nessa propaganda d eve-se ao fato de que a proximidade à
natureza garante certa segurança exatamente porque a natureza foi elitizada.
Onde há natureza, há segurança porque é caro estar próximo dela. Talvez já
esteja subentendido no discurso da natureza essa “segurança”, que é outro
aspecto relevante na publicidade dos condomínios.
E qual é a cidade apresentada nessas publicidades, nas páginas da
internet? O que haveria para além do limite dos condomín ios? A cidade
apresentada por esses empreendimentos é, pois, uma cidade em circuito. Ta lvez
haja, ta mbém, o anseio de criar um “efe ito p edaço” para esses pontos, porém não
de dentro para fora, mas que esses lugares sejam vistos pelos de fora como um
pedaço. Para Magnan i (2002, p. 22), e m um pedaço, os moradores não
necessariamente se conhecem, mas se reconhecem “[...] como portadores dos
mesmos símbolos que remetem a gostos, orientações, valores, hábitos de
consumo e modos de vida semelhantes. O componente espacial do pedaço, ainda
que inserido num equipamento ou espaço de mais amplo acesso, não comporta
ambiguidades desde que esteja impregnado pelo aspecto simbólico que lhe
empresta a forma de apropriação característica”.
De forma alguma os condomínios podem ser considerados espaços de mais
amplo acesso. Porém, o que in teressa neste caso é o aspecto simbólico que
impregna esses empreendimentos e que não comporta ambiguidades, não em sua
apropriação, que é absolutamente res tritiva , mas em sua significação para os
arredores de sua instalação, para o próprio bairro como um todo , que vai
ganhando outro sentido . Assim, cada novo e mpreendimento – seja residencial ou
Respectivamente: Condomínio Jardim Rio Vermelho, Águas Claras Residence (esses dois não são condomínios de
alto padrão, mas vendem as mesmas imagens) e Costão Golf.
8
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de serviços, voltado a um púb lico mais esp ecífico, de te mporada ou fixo – vai
ampliando os pon tos do circuito, os locais do pedaço e as fron teiras da cidade .

Circuitos de Imagens: Breves Estudos de C aso

O setor imobiliário é um dos que mais cresce em Florianópolis, inclusive
aquele

que

se volta

para

um público com maior

poder aquisitivo. Os

empreendimentos imob iliários que terão suas publicidades analisadas a seguir
são exemplos do que se tem presenciado nessa cidade, no entanto, são exemplos
significativos e , de certa for ma, p ioneiros de ssa maneira de se divulgar a imagem
da

cidade.

Segundo

dados

da

Via

Br asil

Invest 9,

atualmen te,

existem

aproximadamente oito condomínios de alto pa drão em Florianópolis.
Reafirmamos que o circuito que aqui apresentamos é constituído de
imagens hegemônicas, que fazem parte de um estereótipo do que se conhece e se
divulga sobre Florianópolis, o ferecendo não somente terrenos/casas/lo fts, mas
também equ ipamentos urbanos e natureza em comum. E essas imagens que
apresentamos neste texto não são hegemônicas somente na publicidade do
mercado imobiliário , mas se apresentam nos pronunciamentos de políticos locais,
de jornalistas, de agen tes do turismo ( L ENZI, 2010), bem como se assemelham ao
que alguns pesquisadores, como Fantin (2000, p. 16), expõem ao mostrar que , e m
Florianópolis é possível “[...] viver com qualidade de vida, viver próximo da
natureza – da praia e do campo – e ao mesmo tempo estar na cidade, usufruir das
vicissitudes do urbano [...]. Op ta -se pela n atureza, sem contudo abrir mão do
urbano”.
Esse circuito, que vimos delimitando e visualizando, ressalta a ideia de
exclusividade dos moradores. E não é à to a que esse atributo casa facilment e

Dados fornecidos por e-mail à autora, em 19/7/2012. A Via Brasil Invest faz parte do grupo BSB, que, segundo consta
em seu site, atua nas áreas de hotelaria, turismo, comunicação e publicidade, intermediação na compra e venda de
imóveis e negócios para investidores e renda, e representação de produtos para construção civil em Santa Catarina.
(Disponível em: www.grupobsc.com.br; <www.facebook.com/viabrasilinvest1>. Acesso em: 19/7/2012).
9
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com a real localização geográfica dos condomínios: todos estão de fato em uma
ilha.

Fi gura 1 : Fl o ri anópol i s: ci rcui to da i m agem da ci dade
El aboração: Ti ago Cargni n G onçal ves e M ari a Helena Lenzi

Como se vê nas imagens a seguir , procura-se identificar ou atrelar os
moradores a uma vida de lazer na qual há tempo para fazer o que se gosta,
buscando relacionar a personalidade dos futuros compradores ao que é
possibilitado pelo condomín io. O lazer e o tempo livre podem ser i n terpretados
como parte da “essência” ou da personalidade das pessoas que irão morar lá, pois
Cadernos NA UI Vo l. 2 , n . 3, ju l-dez 201 3
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não é à toa que o nome de um dos condomínios é “Essence Life Residence”. Há,
aqui, um apelo para o essencial do ser humano, e o essencial, segundo a
publicidade, passa a relacionar-se ao local o nde a pessoa reside.
Ao mostrar aos possíveis compradores um te rritório ficcional, a mensagem
dos condomínios residenciais segue um princ ípio em comum, sug erindo que quem
se muda para tal lugar alcança a vida desejada, que seria vendida junto com o
terreno.
No condomínio Marine 10, propõe-se viver em uma verdadeira reserva, em
dois sentidos. De um lado, pe la “área de preservação natural de exclusividade”,
de outro, pela tranquilidade que o condomín io possibilita . Porém, o que es tá além
dessa reserva é também relevado pela publicidade, é a cidade, essa ilha “de
segurança, diversão e bem-estar”, “lugar perfeito para viver em outro ritmo , sem
abrir mão de tudo o que uma infraestrutura moderna oferece”, “o projeto se
destaca como proposta de um novo estilo d e vida ”. A proposta da mudança de
ritmo atravessa os portões do condomínio, pois a publicidade expressa claramente
as vantagens da cidade. Há uma cidade que se quer mostrar, não escondida ou
velada, mas bem evidente, que é explicitada pela escolha das fotos divu lgadas no
site e pelo texto que as acompanha. É também ressaltada a proximidade à
infraestrutura presente em Jurerê Internacional e o desenvolvimento que o
Sapiens Park 11 trará para o norte da Ilha .
Um dos itens do site é a localização, descrevendo brevemente Florianópolis
e falando sobre o ba irro no qual o condomínio es tá situado , alé m de seus
supervalorizados arredores:
Nat ureza m ara vi l hosa, povo boni t o e di as i nes qu ecí vei s. Fl ori anópol i s é,
l i t eral m ent e, um a i l ha de seg urança, di versã o e bem -est ar. Consi de rada um a
das m el hores ci da des b rasi l ei ras p ara s e vi ver, t e m 56% do seu t erri t óri o
prese rvad o, é banhada pel o At l ânt i co e t em 100 praias bel í ssi m as.
Na Cachoei ra do Bom Je sus vo cê t em m ui t o m ai s do que um a nat ure za
desl um brant e e um a prai a m a ravi l hosa. São l o j as, academ i as, bare s,
rest aur ant es e t oda a i nf r aest rut u ra de Ju rer ê I nt er naci onal , que f i ca m ui t o

Situado na Cachoeira do Bom Jesus, balneário ao norte da Ilha de Santa Catarina, disponível em:
www.slideshare.net/mardejurere/marine-home-resort-5873837. Acesso em 2/6/2012.
11 Para maiores esclarecimentos sobre esse projeto já em fase de implantação: www.sapienspark.com.br/. Acesso em:
2/6/2012.
10
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próxi m a. Sem f al ar no Proj et o Sapi ens Parque, i nse ri do em um a área de 4, 5
m i l hões de m ², que t erá f oco no dese nvol vi m ent o do s set ores d e ser vi ços, de
t uri sm o e de t ecnol ogi a da I l ha 12.

A publicidade divulga o condomínio como u m refúgio, ou seja, u m território
próprio de ficção no qual “a vida foi feita pa ra você viver”. Expõe -se que a “área
de preservação natural de exclusividade” pr esente em seus limi tes, por estar
situado na Cachoeira, é “uma verdadeira reserva de tranquilidade ao lado de toda
a agitação do norte da ilha”. Co mo compleme nto, essa reserva está numa ilha “de
segurança, diversão e bem-estar”, “lugar perfeito para viver em outro ritmo , sem
abrir mão de tudo o que uma infraestrutura moderna oferece”. Apela -se para a
possibilidade de mudar de vida ao mudar-se para esse local.
Há uma preocupação em afir mar a exclusividade do lugar. O anúncio fala
que a praia onde se situa o condomínio é “natu ralmente exclusiva”, associando
essa ideia à de refúgio e procurando resgatar um desejo de muitos , porém
acessível somente a determinado público; nesse caso, o do Marine. Também se
lança a ideia, tão em voga, e que parece estar presente no imaginário daque les
que trocam as grandes cidades por Florianópolis, de vida saudável, material e
espiritualmen te; da in tegração de elementos tidos como opostos: cidade e
natureza, trabalho e férias , casa e praia, tempo e espaço, home e resort,
destinados aos que querem o simples sem abrir mão do complexo, a natureza
dentro da cidade , como um refúgio ou oásis.
Vende-se a ficção de uma ilha de veraneio, de contato constante com o
mar: a relação do mar com os moradores é mostrada em várias fo tos do
empreendimento . Evidencia-se a ideia de expandir a sensação de verão e férias
da Florianópolis da temporada para o ano todo. É notória a simil aridade dessa
publicidade com a dos impressos de turis mo, na maneira como a cidade é
apresentada ao turis ta e ao futuro morador d o condomínio .
No exemplo do Costão Golf 13, seu site elenca cinco motivos para fazer dele
a sua escolha de moradia, apresento os mais significativos para esta análise. O
Disponível em: www.slideshare.net/mardejurere/marine-home-resort-5873837. Acesso em 2/6/2012.
Condomínio situado ao norte da Ilha, no balneário dos Ingleses. Disponível em www.costaogolf.com.br/. Acesso em:
2/6/2012.
12
13
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primeiro deles é a cidade na qual o residencial está situado, Florianópolis. A
publicidade não se diferencia muito do que foi apresentado acima para o Marine;
são ressaltadas características afins, a imagem (o tom do discurso e as
fotografias) é muito semelhan te, e são exata mente as que vemos ser compradas
atualmen te pelos turis tas e por parte dos nov os moradores. Segundo Souza, “para
que as palavras tenham sentido, é preciso que elas já façam sentido, o que
pressupõe o efeito do interdiscurso” (SOUZA, 2006, p. 86). Quer dizer, a
representação (imagem-discurso) que ressalta essas características na cidad e só
faz sentido porque essa ideia é atual, faz parte da formação discursiva 14 vigente,
o que inclui preservação ambiental e contato com a natureza, busca de qualidade
de vida, fuga da violência urbana, morar em local seguro etc. Segue o texto do
Costão Golf:
Ter um ref úgi o em Fl o ri anópol i s, um a i l ha cer cad a de qual i dade d e
vi da. Um a i l ha que t em um t er ço de seu t er ri t óri o co nsi derad o á rea de
prese rvaç ão pe rm anent e, com m ui t as p rai as, l agoas, dun as,
m ont anhas, m anguezai s e rest i ngas, e que, ao m es m o t em po, é um a
ci dade m ode rna, com l ar gas a veni das, ae ropo rt o i nt ernaci o nal ,
si st em a de t el ef oni a f i xa e cel ul ar ef i ci ent e, 2 uni versi dades públ i cas e
di versa s uni da des de e nsi no pri vad o, com é rci o s of i st i cado e um a
grande t ra di ção gast r onôm i ca 15.

O segundo motivo é o Campo de Golf, que é o “grande diferencial” desse
empreendimento . Cito uma parte do texto e me pergunto o que significa dizer que
o golfe é um esporte to talmen te in tegrado à natureza, sobretudo com a “natureza”
da Ilha, reple ta de morros e na qual boa parte de sua área plana já foi manguezal
ou restinga?
O cam po de gol f e do Co st ão G ol f será o pri m ei ro de Fl ori anó pol i s.
Com i sso, i rá i naugu ra r um novo conc ei t o em condo m í ni os resi denci ai s
na ci dade, agre gando os val ore s de um es port e nobr e ao est i l o
excl usi vo de con dom í ni os f echados, al ém de al i ar a bel eza nat ural da
regi ão a um esport e t ot al m ent e i nt egrado com a nat ureza 16.
“O conceito de Formação Discursiva se define como aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é numa
determinada conjuntura, definida pela luta de classe e pelo estado, determina o que pode e deve ser dito; lugar de
constituição do sentido e da identificação do sujeito; é nela que todo sujeito se reconhece. Por isso, significar é filiar-se a
uma FD, a uma memória dada” (SOUZA, 2006, p. 98).
15 Disponível em www.costaogolf.com.br/. Acesso em: 2/6/2012.
16 Disponível em www.costaogolf.com.br/. Acesso em: 2/6/2012.
14
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O Norte da Ilha, região onde se localiza o condomínio, é o terceiro item
apresentado. O motivo da valorização do norte da Ilha é corr etamente
apresentado no texto, pois são exatamente empreendimentos desse porte que o
fundamenta m. Esses novos territórios da cidade articulados em circuito são tanto
em imagem quanto no real, porque ambos se constroem reciprocamente e assim
adquirem sentido .
O Cost ão G ol f est á l ocal i zado em um a área que t em em seu ent orno
m ar, dunas e m ont anhas na regi ão m ai s val ori zad a de Fl ori anópol i s: o
nort e da I l ha. É m ui t o f áci l ent ender por qu e esse é um l ocal especi al :
as m el hores p rai as e os em p reendi m ent os m ai s s of i st i cados est ão
aqui . I ngl eses, Sant i nho, Brava, Pont a das Canas e Jurer ê est ão bem
próxi m as do Cost ão G ol f . São apenas 2 qui l ômet ros a pé at é o
Sant i nho ou 4 qui l ôm et ros at é os I ngl ese s, que vo cê pode per cor re r
por t ri l has ce rcada s de bel eza s nat u rai s. Al ém di ss o, há a L agoa d a
Concei ção e a s prai a s da Joa qui na e M ol e ao l est e, t am bém a poucos
qui l ôm et ros do em preendi m ent o 17.

Há referência explícita para o circuito que v enho apresentando. Apesar de
o texto acima citar uma “região”, não creio que esses balneários já caracterizem
uma

região,

mas

territorializando-se

ainda
por

estão
suas

unidos
imagens,

em

circuito,

pois

nos

pontos

ligados

interstícios

e

desses

empreendimentos, in terstícios estes que ainda ocupam a maior área do norte da
Ilha, são percebidas outras cidades e outros “nortes” que não esses presentes
nas propagandas.
Já o residencial Saint Bar th 18, outro condomín io de mesmo padrão situado
ao norte da Ilha, ressalta que é possível um viver mais poético, mais “relax”,
apesar da confusão impera tiva diária :
M el hor do exi st i r com o est at í st i ca na conf usão i m perat i va di ári a
É conj ugar a m i sant ropi a do erem i t a com os pri vi l égi os da sober ani a
Num a l ogí st i ca m ai s -que-p erf ei t a
Num a excl usi va e cont em porâne a conqui st a.
M el hor do que t er um ni nho com esm ero const ruí do
É saber que m esm o num condom í ni o f echado
Disponível em www.costaogolf.com.br/. Acesso em: 2/6/2012.
Localiza-se
no
bairro
Cacupé.
Disponível
www.youtube.com/watch?v=SpwuBJ8A3B4. Acesso em 3/6/2012.
17
18

em:

www.stbarthresidence.com.br/

e
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Seu f art o pedaço de t err a é ret rat o do seu j ei t ão e est i l o
Nada a ver com o seu si m pát i co e m ui t o na del e vi zinho 19.

O mar é vendido como mercadoria nos condomínios que tenta m conciliar a
vida de férias com a vida cotidiana , conciliar tempos difere ntes e m um mesmo
lugar. Os anúncios do

Sain t Barth

apresentam algumas pa isagens bem

significativas: a encosta e a baía onde se localiza o condomínio ; u ma tomada
noturna da ponte Hercílio Luz iluminada ; u ma das praias de mar aberto da Ilha;
pessoas em lancha e jet sky; crianças sorrindo e flores: “ Isso é qualidade de vida .
Muito espaço, mu ita natureza, muito mar”.

Fi gura 2 : Sai nt Barth Resi denc e – proj ect
Di sponí vel em : ww w . stbarthre si dence. com . br. Acesso
em : 3/ 6/ 2012.

Sobre o bairro e o en torno do condomín io, é notável o discurso reco rrente
das imagens da cidade voltadas ao city marketing:
O St Bart h Resi dence est á l ocal i zado num a re gi ão de pl ena ascen sã o
e val ori za ção: Cacup é, um bai r ro nob re e t ranq ui l o da cost a o est e d a
i l ha de Fl ori a nópol i s, si t uado a 12 km do cent r o e a 20 km do
aeropo rt o. Logo ao l ado, os cha rm osos vi l ar ej os de Sant o Ant ôni o de
Li sboa e Sam baqui e xi bem seu pat r i m ôni o hi st óri co de a rqui t et ura
19

Disponível em: www.stbarthresidence.com.br/. Acesso em 3/6/2012.
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açori ana ao l ong o da orl a. Sua val ori za ção se deve à sua nat ureza e
bel eza cêni ca al i ada à l ocal i zaç ão est r at égi ca. Pró xi m a do cent ro d a
ci dade, do aeropo rt o e das prai as bem f requent adas do nort e, ent re as
quai s est á Jure rê I nt ernaci on al , e da bel a Lagoa da Co ncei ção 20.

Em

poucas

palavras

e

fotografias,

mu ita

coisa

é

dita

sobre

o

empreendimento . Bairro bem valorizado, be m situado, seguro e belo. Além disso,
“à sua frente fica uma baía de águas calmas e cristalinas onde se pode
contemplar a beleza das cores e a música do mar”.
Convém

salientar

que

tal

e mpreendimen to

integra

o

por tfó lio

dos

Condomínios Inteligentes 21, constituídos por casas dotadas de alta tecnologia e
uma publicidade que destaca o “viver como poucos”. Na época do início da
construção desses condomínios, os anúncios publicitários não se restringiam à
internet: espalhavam-se pela cidade atra vés de imensos outdoors, alguns
exclusivamente em inglês 22. A publicidade ain da mostra a “ Ilha Prometida” como
algo acessível. Slogans como “Are you rea dy? Viva Floripa como poucos” 23 ou
“Venha morar como sempre sonhou” 24 chamam novos moradores. En fatizam-se a
qualidade de vida e a “ambivalência” (talvez pós-moderna) da cidade que, ao
mesmo tempo , é cosmopolita e guarda are s de provinciana. Da mesma forma
como a propaganda sobre a cidade se repete nas imagens dos diferentes
condomínios, a exclusividade também é a pontada como um dos diferenciais
desses lugares. Aquilo que é exclusivo parece ter grande imp ortância para esses
habitantes.
E, mais uma vez, como se vê na imagem abaixo do condomínio Essence
Life Residence 25, procura-se identificar ou atrelar os moradores a uma vida de
lazer na qual há tempo para fazer o que se gosta, buscando relacionar a
personalidade dos futuros compradores ao que é possibilitado pelo condomín io. O

Disponível em: www.stbarthresidence.com.br. Acesso em: 3/6/2012.
Disponível em: www.condominiosinteligentes.com.br. Acesso em: 3/6/2012.
22 Como vimos comentando ao longo do texto, um dos principais focos dessas publicidades é mostrar a exclusividade
que os moradores desses condomínios terão. Portanto, a divulgação em uma língua outra, que não a corrente no país, já
explicita a ideia de restrição, não só do condomínio, mas da própria publicidade.
23 Floripa Loft Canajurê, pertencente aos Condomínios Inteligentes. Disponível em: www.vivacomopouco.com.br. Acesso
em: 3/6/2012.
24 Saint Barth Residence. Disponível em: www.stbarthresidence.com.br. Acesso em: 3/6/2012.
25 Localizado no bairro Campeche, a leste da Ilha. Disponível em: www.essencecampeche.com.br. Acesso em: 5/6/2012.
20
21

48

O CIRCU IT O

DAS IMAG ENS DA C ID ADE DE

F LO R IANO PO L IS:U MA

E T NO G RAF IA V IRT UA L

lazer e o tempo livre, que nesses casos são expressos pela piscina (figura 3),
podem ser interpretados como parte da essência ou da pers onalidade das pessoas
que irão morar lá, pois não é à toa que o nome do condomínio é “Essence Life
Residence”. Como visto no Marine, também há aqui um apelo ao “essencial” do
ser humano, e, como no condomínio an terior, sugere -se que o essencial
relaciona-se ao local onde a pessoa reside.

Fi gura 3 : Essence Li fe Resi dence – pe rsonal i dade
Di sponí vel em :w w w. essencecam peche. com . br. Acesso em :
5/ 6/ 2012.

A Figura 4 mostra parte do espaço público do entorno do residencial. No
entanto , a legenda sugere o que está dentro do condomínio que, segundo a
publicidade, seguiu o exemplo da na tureza.

!

Fi gura 4 : Essence Li fe Resi dence – concei to
Di sponí vel em : ww w . essencecam peche. com . br.
Acesso em : 5/ 6/ 2012.
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A imagem abaixo (figura 5) passa a ideia de exclusividade, atrelando a vida
do morador à área de preservação e a uma parte da praia do Campeche que, de
forma alguma , é exclusiva ao uso dos condôminos. Ideia es ta que, como já
observado nos demais condomínios, é a lg o que está sendo divulgado como
próprio também da cidade de Florianópolis.

Figura 5: Essence Life Residence – lazer
Disponível em: www.essencecampeche.com.br
Acesso em: 5/6/2012.

Conclusões

A nova territorialização, que estabelece esse circuito de imagens, ar ticula
espaços de uma cidade de temporada e de uma vida em férias, de uma vida em
outro ritmo e em ou tro lugar , pois se divulga que tanto o te mpo quanto o espaço
podem ser distintos do habitual. As análises tradicionais mostram a fragmentação
espacial de Florianópolis , no en tanto , mudando-se a escala ou considerando os
circuitos configurados pelas próprias imagens da cidade, evidenciam-se conexões,
padrões e regularidades. Sendo exatamente essas regularidades que nos
permitem estabelecer tipologias .
Para o momento, atrevemo-nos a concluir que as imagens de Florianópolis
se repetem nas publicidades de diversos empreendimentos imobiliários da cidade,
constituindo talvez uma única e hegemô nica para esse tipo específico de
empreendimento : cidade tranquila, que une preservação ambiental, segurança,
infraestrutura e exclusividade para se viver, e contato com o mar e a natureza. E
não são apenas os condomínios acima apresentados que divulgam e vendem
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essas imagens. Outros condomínios, por vezes multifamiliares, valem -se das
mesmas imagens, apesar de não possuírem, nem de perto, as características
internas dos demais, mas se situam na mesma cidade. Pois, como dito , essas
imagens foram assumidas como as principais imagens de Florianópolis, sendo
assim divulgadas não só com o intuito comercial (seja imobiliário ou tur ístico),
mas també m nos d iscursos dos políticos e de ntro da academia .
Por fim, julgamos que as leituras e refle xões para o presente texto
ampliaram os possíveis caminhos me todo lógicos para nossas pesquisas e,
sobretudo, esclareceram alguns questionamentos e trouxeram novos argumentos
quanto à viabilidade de se fazer campo (ou parte dele) virtual, principalmente pela
profundidade da discussão que a etnografia vem traçando nesse tema. A escrita
do presente texto també m levantou novos questionamentos , que viabilizarão
outros textos, visando dar sequência e/ou apro fundar o que neste não tivemos
espaço, a exemplo da abordagem da natureza pelos condomínios, um ponto
interessante e recorrente nas imagens da cid ade que merece ser aprofundado .
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