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Introduzindo: o fenômeno shopping center no contexto citadino. 

Analisar o fenômeno shopping center não é tarefa das mais fáceis, sobretudo 

quando nosso olhar se volta para processos sociais e elementos plenos de simbolismos e 

significados, nem sempre visíveis na sua imediaticidade. 

É bem verdade que não é de hoje que tal fenômeno vem crescendo em 

importância tanto no Brasil, quanto em outros países, mas isto não tem sido tomado como 

razão suficiente para despertar, sobretudo na academia, interesse bastante para desnudar 

as contradições que apresenta, tanto em forma, quanto em conteúdo. 

Na qualidade de produto da sociedade norte-americana, este tipo de 

empreendimento tanto tem seduzido amplos e diversificados setores e atores sociais em 

todo o mundo - que manifestam em relação a ele interesses igualmente distintos-, quanto 

tem sido crucial no processo de produção do espaço urbano, bem como na emergência de 

novas formas de sociabilidade. Na qualidade de um fenômeno que mais e mais se globaliza, 

acaba por modificar a estrutura do setor de comércio e serviços, bem como introduzir e 

consolidar novos hábitos de consumo e lazer entre a população. 

 Congregando inúmeras atividades em seu interior - anteriormente 

desenvolvidas, de maneira especial, nas áreas centrais das cidades-, esses 

empreendimentos vêm perdendo, em certa medida, suas pretensas assepsia e dimensão de 

exclusividade, dada a heterogeneidade de seus freqüentadores efetivos e potenciais, o que 

acaba por transportar para seu interior algumas contradições que pretenderam manter extra-

muros. 

                                            

1 ESS/UFRJ-  rosemaia@terra.com.br 
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A partir das duas últimas décadas do século passado, os shopping centers não 

só tiveram um crescimento numérico, como, outrossim, passaram a ampliar, mais e mais, 

suas funções, baseados numa filosofia de múltiplos usos, aglutinando não só lojas, mas 

também escritórios, restaurantes, cinemas, parques de diversões, centros médicos, 

universidades, serviços pessoais (salões de beleza, academias, cursos), e até serviços 

públicos (telefônicas, agência de correios, informações turísticas, etc). 

O conforto, a comodidade e a segurança proporcionados por esses 

empreendimentos os transformam em extremamente atraentes, tanto para a população 

residente na própria cidade, quanto para os que estão de passagem, como os turistas, por 

exemplo. (KOWINSKY, 1985: 275) Isto sem falar que, se no momento de seu surgimento 

concentravam-se, prioritariamente, nas áreas mais nobres da cidade, o que se observa hoje 

é uma tendência à sua expansão em direção às áreas suburbanas e/ou periféricas. 

A aglutinação de várias atividades num mesmo empreendimento torna os 

shopping centers “paradigmas” de um novo tipo de “centralidade” e, paradoxalmente, de 

“extraterritorialidade”. A nova ordenação das cidades, para a qual eles vêm contibuindo em 

larga escala, acaba por desconstruir a lógica que caracterizara as cidades modernas, onde 

as áreas comerciais eram distintas daquelas dirigidas a outros usos e funções (como 

trabalho, lazer, consumo, etc). Na contemporaneidade, ao contrário, os equipamentos 

urbanos abarcam todas estas atividades e funções, ao mesmo tempo em que são 

“desespacializados” em relação à cidade e ao entorno próximo. 

Ora complementando, ora concorrendo com o comércio tradicional do bairro ou 

do centro da cidade, os shopping centers colocam à disposição de seus freqüentadores um 

sem número de estímulos e possibilidades, mediados pelo mercado. No seu interior, 

prevalece, aos dizeres de JAGUARIBE, um único princípio de interação: “a promessa do 

consumo no qual saúde, alimentação, instrução e divertimento equivalem-se na 

potencialização da compra.” (1998:160) 

Também no processo de renovação urbana os empreendedores do setor vêm 

tendo papel crucial. Além de sua função comercial singular, os shopping centers tornam-se 

“peças” fundamentais na revitalização e valorização de determinados espaços, na alteração 

de áreas comerciais tradicionais e da dinâmica de bairros antes meramente residenciais, na 

mudança do fluxo do trânsito, na captação de investimentos estatais para infra-estrutura 

urbana. 

Publicização X exclusão: dissensos e contra-sensos em relação ao direito ao espaço. 
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No decorrer de nossas idas aos shopping centers constatamos, contudo, que tais 

empreendimentos (em alguma medida em sua forma, mas sobretudo em seu conteúdo- 

ícones que divulgam, símbolos e signos que ostentam, relações que incentivam) sujeitam os 

segmentos mais pobres, idosos, deficientes e obesos a várias situações de discriminação e 

constrangimentos, tornando-se, em certa medida, um espaço alheio às suas necessidades e 

interesses. E quando as ruas da cidade deixam de se constituir em espaços de 

sociabilidade, tornando-se, em grande medida, apenas lugares de passagem, 

caracterizados pela violência e pela pressa; quando, num contexto em que, para grande 

parte da população, os shopping centers, com seus corredores e praças, assumem algumas 

das funções antes detidas pela rua, no que se refere àquele aspecto (lugar de encontro, de 

troca, de dissensos), poderíamos sugerir que ao não incorporarem efetivamente os 

segmentos mencionados, tais empreendimentos acabam transformando-se, para os 

mesmos, em territórios de exclusão (ou, quando muito, de solidão). 

Sugerimos, assim, que os shopping centers são possuidores de barreiras 

invisíveis a limitarem a ação de segmentos específicos a determinadas áreas, barreiras 

estas que são bem compreendidas por grande parte dos freqüentadores. Símbolos e 

imagens, costumeiramente associados ao gosto, ao estilo e a intenções estéticas, possuem 

este estranho poder de informar e, ao mesmo tempo, segregar, colocar “cada um no seu 

lugar”, reproduzindo uma lógica permeada pelo medo e pela rejeição; valorizando o 

isolamento e a assepsia, a classificação e a exclusão. Neste contexto, alguns segmentos 

são mais susceptíveis a processos de discriminação e segregação, cujas imagens parecem 

em descompasso com a lógica destes templos de consumo. 

As “barreiras” e “paredes” que cruzam o interior dos shopping centers, contudo, 

nem sempre são passíveis de depreensão imediata, mas nem por isso soam menos 

eficientes. Forjadas sobre símbolos, são, na maioria das vezes, fruto de estratégias as mais 

diversas (de marketing, de organização espacial, de exposição de produtos, dentre outras), 

empreendidas com o claro propósito de constranger, segregar, dividir. Emergem entre os 

diferentes grupos de freqüentadores que circulam em seu interior (e nelas veríamos a 

dimensão material do processo), não existindo enquanto muro, parede ou cordão de 

isolamento- apesar de serem poderosas e dominadoras. Isto é especialmente verdadeiro 

quando constatamos que, diante da impossibilidade de estabelecimento de fronteiras 

objetivas naquele espaço, outras estratégias são utilizadas por determinados grupos 

(principalmente os administradores e lojistas) para impor, via discriminação espacial, 

relações dissimétricas e, ao mesmo tempo, definir a “parte do latifúndio” que cabe a cada 

segmento. 

As estratégias de segregação... 
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Neste contexto, nada como a vitrine para demonstrar tal poder detido pelos 

símbolos e imagens. Nos shopping centers, as vitrines assumem um sentido novo, tal qual 

aquele sugerido por BAUDRILLARD (1995) - qual seja, de espaço a partir do qual mais que 

relação de contemplação entre consumidores e objetos, relações sociais são estabelecidas. 

Sua importância é tamanha em razão do fato de constituirem-se enquanto elementos ao 

mesmo tempo materiais e simbólicos, na construção de identidade e na definição de 

territorialidades nestes espaços marcados pelo consumo. 

Olhando as vitrines, as pessoas não só observam o produto que nele está sendo 

exibido, como também acabam por ver-se nelas refletidas, o que pode lhes dar a medida 

exata de sua adequação ou não ao estilo ali veiculado e demonstrar sua (in)capacidade de 

absorver os significados que subjazem a cada um dos produtos apresentados. Além disto, 

transpor os limites da vitrine e adentrar a loja significa dobrar-se a um processo de 

aculturação e, assim, estabelecer uma identificação com outros que passaram por 

movimento semelhante. 

 A marca, tal qual a vitrine- sobretudo em espaços marcados pelo consumo-, 

acaba por servir ao processo de distinção social e delimitação territorial. Mesmo sendo 

produzida em ambiente privado (sua criação, registro, administração e formas de 

comunicação são gerenciados/monopolizados por técnicos da área), ela se torna, 

paulatinamente, de “domínio público”, sendo reconhecida em seu peso e “significado” não 

somente pelos que a portam, mas, outrossim, pelos que a ela não tem acesso. A marca 

transfigura-se em lugar da identificação, mesmo não possuindo, em essência, ideais 

societários. Tornada mito, tendo na propaganda seu principal suporte, ela é recebida pelos 

sujeitos sociais como mais um elemento, nem verdadeiro, nem irreal, a organizar o mundo, 

naturalizando/escamoteando outras contradições. Referindo-se ao mito, afirma BARTHES: 

 [Ele] não nega as coisas, sua função é pelo contrário falar nelas ; simplesmente 

purifica-as, inocenta-as, funda-as em natureza e eternidade, fornece-lhes uma 

clareza que não é aquela da constatação. [...] Abole a complexidade dos atos 

humanos, dá-lhes a simplicidade das essências, suprime toda a dialética[...] as 

coisas parecem significar por si só. [...] A meta dos mitos é imobilizar o mundo. 

(p. 230-1 ; 243) 

Analisando o papel detido, na contemporaneidade, pelas marcas, FONTENELLE 
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refere-se à transmutação pela qual ela passa até imbuir-se de um fetiche2: 

Num dado momento, a marca usa elementos da realidade social para construir a 

sua imagem ; em um outro, é essa própria realidade social que se refere à marca 

para definir a si mesma. Nesse sentido, a realidade se « desmaterializa, se 

irrealiza »- para usar termos tão caros a Jean BAUDRILLARD- porque, 

«aparentemente», só passa a ter existência concreta ao estar referida por essas 

marcas.[...] Desse ponto de vista, a marca parece perverter o próprio fetiche- 

uma espécie de «fetichização do fetiche » : as pessoas deixam de se referir às 

coisas e passam a se referir às imagens sobre as quais essas próprias coisas se 

constroem. (2002 :280 ; 285) 

A classificação daí decorrente e, ao mesmo tempo, a identidade social e territorial 

aí criada, servem à demonstração da importância do elemento estético na organização e 

distinção entre os agrupamentos sociais. MAFFFESOLI apresenta-nos, com sua discussão 

sobre o neotribalismo, uma visão mais clara deste processo: 

De fato, ao contrário da estabilidade induzida pelo tribalismo clássico, o 

neotribalismo é caracterizado pela fluidez, pelos ajuntamentos pontuais e pela 

dispersão. E é assim que podemos descrever o espetáculo da rua nas 

megalópoles modernas. O adepto do jogging, o punk, o look rétro, os “gente-

bem”, os animadores públicos, nos convidam a um incessante travelling. Através 

de sucessivas sedimentações constitui-se a ambiência estética da qual falamos. 

E é no seio de uma tal ambiência que, pontualmente, podem ocorrer essas 

“condensações instantâneas”[...]., tão frágeis, mas que, no seu momento, são 

objeto de forte envolvimento emocional. É este aspecto seqüencial que permite 

falar de ultrapassagem do princípio de individuação. [...] 

Nunca será demais insistir: a autenticidade dramática do social corresponde a 

trágica superficialidade da socialidade. Já demonstrei, a propósito da vida 

                                            
2 No atual estágio do capitalismo, o fetichismo da mercadoria teria se desdobrado em “ fetichismo das 
imagens”, sendo este o seu estágio mais avançado, logo mais radical. Segundo FONTENELLE, 
enquanto no primeiro  “a problemática central visa apreender a perversão das relações humanas que 
passaram, num sistema de produção social mercantilizada, a ocorrer através de relações entre coisas” 
, [  no outro] “as próprias coisas- no caso, os produtos- que se referem ás marcas para ganhar 
identidade própria.  Ou seja, não bas ta tomar refrigerante, tem que ser Coca-Cola;  não basta fumar 
cigarro, tem que ser Marlboro;  não basta comer hambúrguer, tem que ser McDonald´s.  É como se 
imaginássemos, hoje ,um hambúrguer convencendo de que ele é o melhor hambúrguer”. 
(FONTENELLE, 2002: 284-5).                            
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quotidiana, como a profundidade pode ocultar-se na superfície das coisas. Daí a 

importância da aparência. Não se trata de abordá-la enquanto tal, mas apenas 

indicar, rapidamente, que ela é vetor de agregação. No sentido indicado acima, a 

estética é um meio de experimentar, de sentir em comum e é, também, um meio 

de reconhecer-se. Parva esthetica? Em todo caso, os matizes da vestimenta, os 

cabelos multicoloridos e outras manifestações punk, servem de cimento. A 

teatralidade instaura e reafirma a comunidade. O culto do corpo, os jogos de 

aparência, só valem porque se inscrevem numa cena ampla onde cada um é, ao 

mesmo tempo, ator e espectador. (1987. 107-8 

 A marca, por sua vez, é usada pelo indivíduo “para construir as imagens sobre si 

mesmo e sobre o mundo,[...] ele sabe que, no mundo atual, estar na imagem é existir e, fora 

disso, não dá para fazer parte dele”. (FONTENELLE, 2002: 270-1) Esta obsessão pela 

imagem, segundo a autora, tem produzido excessos, culminando no narcisismo, no 

hedonismo e num “estado de desconforto e ansiedade crônica”, já que o que vale na 

sociedade de consumo não é o que cada um pensa de si, mas o que os outros pensam de 

cada um, demonstrando uma “indistinção entre o eu e o exterior”, onde pessoas e coisas se 

equivalem e se misturam. 

Quando grupos ou segmentos sociais, seja pela situação de pobreza, seja pela 

inadequação de sua forma física (em razão da idade, de um tipo de deficiência ou outra 

disfunção qualquer) não conseguem se inserir neste contexto, exibir uma marca ou, mesmo, 

ver-se representado nas vitrines, talvez sejam estas razões suficientes para fazê-los 

sentirem-se inexistentes ou excluídos. 

Os shopping centers encarnam e traduzem- na sua linguagem arquitetônica, no 

acompanhamento da “permanente oscilação dos valores estéticos e no sentido de estar 

sempre acompanhando a moda, à semelhança do que ocorre com as músicas e roupas” 

(RIMKUS 1998: 175)- os princípios e valores que regulam as relações sociais na 

contemporaneidade. Difundem um ideal de modernidade através de seus elementos 

arquitetônicos, bem como por meio da atração dos segmentos mais jovens- mais afeitos às 

novidades; isto sem falar na priorização de equipamentos de lazer e entretenimento voltados 

para este público específico, conforme nos sugere RIMKUS: 

Na composição da ambientação dos shopping centers, a presença marcante de 

adolescentes reforça a imagem de modernidade conferida pelo padrão 

arquitetônico especialmente nos fins de semana, quando os shopping centers 

mais funcionam enquanto centros de lazer, concentrando um grande número 

desses adolescentes nos corredores dos shoppings, nas pistas de patinação, 
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fast food, matinées das danceterias, cinemas, áreas do playland onde são 

encontrados brinquedos eletrônicos de última geração como os de realidade 

virtual e os simuladores, etc. (1998 : 179) 

Essa modernidade militante, que faz com que as pessoas se acomodem a ela, 

pela ação que exerce através de “meios autoritários, por pressões morais, pelo jogo dos 

mecanismos econômicos”. (CHESNEAUX, 1996:93), pretende demonstrar que a inclusão a 

ela depende da incorporação da idéia de que 

o mais é a forma superior do melhor, a quantidade prima sobre a qualidade, o 

outro não passa de uma versão imperfeita do eu, e tão imperfeita que se está 

plenamente habilitado para normalizá-la ; o progresso técnico é a expressão 

suprema do melhor ser humano. Tais são os axiomas fundadores do Plamod, da 

modernidade planetária, essa réplica insidiosa, mas não menos constrangedora 

do Angsoc orweliano.[...] 

O Homo mundialis modernicus resiste mal às exigências econômicas e técnicas 

que controlam o planeta, ao mesmo tempo, teleguiado e desarticulado, refugia-

se no aleatório e no fugaz. Involuntariamente, encontra assim o sentido 

etimológico da palavra moderno, esse longínquo derivado do advérbio do latim 

vulgar modo. Modo significava a tarefa do momento, just a moment [...] 

 Mais pragmaticamente, mas sem reticência aparente, milhões de cidadãos que 

regressaram ao estado de usuário confirmam sua adesão ao modelo social 

dominante ; eles votam pela modernidade nas prateleiras dos supermercados e 

nos pedágios das estradas, nas arquibancadas dos grandes concertos de rock e 

nas filas de embarque dos aeroportos. Os ocidentais parecem viver a imagem 

terminal de sua longa história de dominação, enquanto o planeta inteiro se liga a 

seu modelo de sociedade e invoca sua lógica econômica. ( CHESNEAUX, 1996 : 

93-4 ; 100) 

Ao procederem assim, os shopping- embora, de modo geral, sejam vistos pela 

população de dada área- e, aqui, independentemente de faixa etária- como sinônimo de 

modernidade, não chegam a atrair para seu interior , na mesma medida, pessoas de 

segmentos etários diferentes, havendo um decréscimo no número de freqüentadores quanto 

mais se está próximo da terceira idade. Isto ficou bastante claro quando tratamos do perfil 

dos freqüentadores dos empreendimentos que analisamos, além de poder ser comprovado 

quando tomamos por base os dados de uma pesquisa realizada pelo IPDM- Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado em outubro de 1998-, que demonstram que 
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apenas 14% dos entrevistados possuem mais de 45 anos. 

Assim como para os empreendedores a presença de jovens nos shopping 

centers pode ajudar a difundir a idéia de modernidade, o mesmo deve ser dito em relação 

aos elementos de que se utilizam na arquitetura e decoração do empreendimento com 

vistas ao alcance de tal objetivo: o espaço não deve, jamais, apresentar sinais de 

envelhecimento. “Antes que alguma coisa envelheça ou se deteriore, substitui-se aquilo que 

estiver em vias de envelhecer ou deteriorar.” (RIMKUS, 1998: 186) Ao contrário do que as 

marcas e rugas impressas no corpo em função da idade podem significar socialmente- 

experiência, sabedoria, história, etc.-, no shopping quaisquer sinais de deterioração do 

espaço podem se tornar sinônimo de decadência, pobreza. “O shopping reproduz uma rua 

que não tem história, que não faz parte da topografia da cidade em que está inserido, que 

não remete a nenhuma lembrança na memória individual de seus usuários. É um lugar que 

não envelhece”. (SOUZA & SABBAGH, apud SANTOS JÚNIOR, 1992: 73) 

É visível, na arquitetura dos shopping certes, bem como em alguns serviços que 

existem em seu interior, o que poderíamos chamar de “preocupação” com as pessoas 

idosas e/ou deficientes. Há rampas de acesso, elevadores, cadeiras automáticas, banheiros 

adaptados- elementos estes que, também aos olhos de nossos entrevistados, são capazes 

de facilitar a vida destes segmentos específicos. Tais “facilidades”, entretanto, não têm se 

mostrado capazes, a nosso ver, de estimular idosos e deficientes a freqüentarem os 

shopping centers mais amiúde. E, com toda certeza, há algumas razões para isto. 

No que concerne especificamente aos idosos, poderíamos dizer que nossos 

shopping centers expressam um descompasso em relação a uma tendência que faz do Rio 

de Janeiro, hoje, a capital nacional de idosos, com 12,1% de sua população com mais de 60 

anos. 

Os shopping centers, na qualidade de equipamentos urbanos, não têm, de modo 

geral, se mostrado abertos a incluir efetivamente este contingente populacional. E isto não 

se constata somente ao se observar o que faz parte de suas atividades e funções ordinárias, 

mas, outrossim, ao se olhar aquelas extraordinárias, como, por exemplo, as campanhas e 

demais iniciativas sociais. Mesmo ancoradas num discurso capaz de apresentá-las como 

destinadas a toda a comunidade, estes eventos costumam ter como alvos prioritários 

crianças e jovens- vide a programação de final de semana (como teatro infantil, contadores 

de história), as campanhas de natal (geralmente voltadas para angariar brinquedos), os 

desfiles de moda, etc. Idosos e deficientes ainda não puderam ter no shopping center um 

espaço de inclusão e de convivência (entre si e com os outros segmentos). 
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O desinteresse do shopping center em relação às demandas da população da 

Terceira Idade pode ter por explicação aquela idéia de modernidade que a estrutura do 

empreendimento precisa difundir e manter, além da carga simbólica presente no culto ao 

corpo, à beleza e ao vigor- elementos estes que o tempo é capaz de subtrair das pessoas. 

Daí a quase totalidade das lojas não se empenhar em seduzir este tipo de consumidor, 

mantendo, em suas vitrines e propagandas, mercadorias e símbolos compatíveis e legíveis 

apenas com/pelos mais jovens. 

Em sendo o shopping center um espaço marcado por um forte apelo sensorial- 

mais do que circular nele, é preciso senti-lo, nas suas diversas conotações- os deficientes 

(ou portadores de necessidades especiais) nem sempre se sentem acolhidos em seus 

corredores e praças. A depender do tipo de deficiência que a pessoa porta, este mal-estar 

pode sofrer uma hipertrofia, transformando esta experiência numa verdadeira provação. 

Um cego, por exemplo, com certeza teria muita dificuldade para se situar nesta 

“cidade” onde a visão é o sentido mais estimulado e, além disto, a própria estrutura espacial 

não facilita a locomoção por parte daqueles que são incapazes de ver. É preciso ver (no 

sentido literal da palavra) para que o processo de localização espacial se efetive, pois toda 

ela se baseia em símbolos, setas indicativas, cores e formas. Ali não há, nem mesmo, 

condições de um outro freqüentador dar uma informação precisa, indicar uma direção, posto 

que a circulação pelos corredores do shopping costuma ser aleatória, sem um destino 

definido - vamos daqui ali e, de novo, voltamos pr´aqui, sem nos darmos conta de que já 

estivemos lá. 

Para aquele que possui um outro tipo de deficiência - um paraplégico, por 

exemplo-, o sentimento de inclusão ao shopping não é garantido tão somente pela 

existência de equipamentos adaptados (como banheiros, rampas de acesso, vagas no 

estacionamento, cadeiras automáticas). Situações de constrangimento, sentimentos de 

inadequação ao espaço decorrem, sobretudo, da forma com que, no entrecruzamento de 

imagens – suas com a das vitrines e dos outros freqüentadores- a deficiência parece 

hiperdimensionada. 

Experiência semelhante ocorre com os obesos, que também não se sentem 

correspondidos em suas demandas. São poucas as lojas que dispõem de roupas destinadas 

a este grupo e, mais que isto, a maioria delas faz questão de deixar claro, já através da 

vitrine, que lá o gordinho não tem vez. Alguns vendedores, gerentes e lojistas não têm o 

menor constrangimento de dizer que as roupas que comercializam só “possuem numeração 

pequena” ( e mesmo quando estas vão até o número 48 ou ao tamanho G e GG, também 

“não cabem nos gordinhos”, já que “não são o público que a loja pretende atingir”.) 
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Alguns dos descompassos que aqui foram apontados têm a ver com o caráter 

cenográfico e labiríntico do espaço, tanto com a quase obrigatoriedade imposta aos 

consumidores de, a todo instante, verem sua imagem refletida no espelho e, por conta disto, 

avaliarem sua adequação, ou não, ao corpo padrão, à beleza padrão, à forma padrão: 

A arquitetura desloca-se para o campo da cenografia. É o suporte do espelho, da 

imagem. Transforma-se em elemento da linguagem visual dentro da 

espacialidade da persuasão[...] relativamente à visualidade, o ambiente do SC é 

montado para destacar a mercadoria. Busca o encantamento, a mercadoria 

transmutando seu caráter de seriação industrial em objeto aparentemente único. 

Isso implica facilitar ao máximo a relação de pertinência entre consumidor e 

mercadoria. 

A identificação imediata entre o indivíduo e a mercadoria, onde se espelha, deve 

ser possibilitada pela visualização simultânea do agente e do objeto do desejo. 

O ato da compra simbolizará a redenção do indivíduo. O consumidor é resgatado 

da crescente desindividualização dos habitantes da metrópole, através de 

sugestões de imagens aparentemente personalizadas. 

O consumidor e o manequim, habitantes-personagens desta cidade-cenário, 

combinam suas imagens e reflexos nos vidros e espelhos. Pulsa virtualmente o 

coração deste sistema de representação cenográfica de mercadoria. Vitrinas, 

pessoas, espaços: o templo do consumo é o império da imagem. Fora, o sol 

brilha. Dentro, espelhos fragmentados refletem imagens intermináveis. (SANTOS 

JÚNIOR, 1992: 73-4) 

Mas não é somente com as vitrines e os manequins que nela são expostos que 

os freqüentadores de shopping centers devem se mirar. Os vendedores, eles próprios, são 

tornados vitrines vivas e, por assim ser, acabam conformando e exibindo a imagem em 

consonância com os valores e padrões característicos destes templos contemporâneos. 

Pessoas acima de 35 anos (já consideradas idosas para os padrões requeridos pelos 

shopping centers), deficientes e obesos não costumam, destarte, ter lugar também nestes 

empreendimentos quando o assunto é emprego. 

 Pudemos constatar a opção pelo recrutamento de jovens por parte dos lojistas 

de shopping centers, opção esta plenamente de acordo com a lógica que rege a sociedade 

de consumo, onde o corpo, redescoberto, converte-se no “mais belo, precioso e 

resplandecente do todos os objectos” (BAUDRILLARD, 1995: 136) . E ninguém melhor que 
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o jovem para exibi-lo em sua plena forma e vigor. O corpo não é mais carne (como na visão 

religiosa), tampouco é força de trabalho (segundo a lógica industrial). Na cultura do 

consumo, ele é tornado objeto de culto narcisista, daí elementos como juventude, beleza e 

erotismo serem considerados tão fundamentais. No shopping center- talvez a melhor 

expressão espacial desta cultura- é “compreensível” que esta lógica seja levada às últimas 

conseqüências, implicando numa seleção rigorosa de sujeitos sociais que correspondam a 

tais critérios, deixando claro que 

o corpo, da maneira como o estabelece a mitologia moderna, não é mais 

material que a alma. Constitui uma idéia, ou antes, já que o termo de idéia não 

significa grande coisa, constitui um objecto parcial hipostasiado, um duplo 

privilegiado e investido com tal, tornou-se, como a alma no seu tempo, o suporte 

privilegiado da objectivação- o mito director da ética do consumo. Percebe-se 

como o corpo se encontra estreitamente vinculado às finalidades da produção 

enquanto suporte (econômico), como princípio de integração (psicológica) 

dirigida do indivíduo e à maneira de estratégia (política) de controlo social. 

(BAUDRILLARD, 1995 : 145) 

Os jovens recrutados para os postos de trabalho nos shopping centers devem, tal 

qual um espelho, refletir o modelo de consumidor que a loja e/ou o serviço pretendem atrair. 

Devem ser capazes, outrossim, de repelir aqueles que fujam ao protótipo, que “não têm 

nada a ver com a cara da loja”, “que não estão de acordo com o que se quer exibindo a 

nossa marca”, conforme nos relataram dois gerentes de lojas entrevistados. 

Cada vez mais transformados em vitrines vivas, os vendedores que trabalham 

em shopping centers precisam conjugar beleza, boa forma (para as mulheres, sinônimo de 

corpo slim e, para os homens, de características atléticas), aparência saudável. Para tal, 

chegam a desejar e/ou a lançar mão de determinados recursos e tecnologias (ou melhor, 

expedientes) que não só os afastam do corpo “natural”, como, em muitos casos, chegam a 

agredi-lo- como pelo uso de anabolizantes, exercícios pesados, complexos vitamínicos, 

dietas violentas, cirurgias plásticas, próteses, etc.. O que pode parecer a estes jovens como 

uma opção representa, a bem da verdade, o apassivamento do corpo, a demonstração de 

que o poder o penetrou - um poder que estabelece regimes disciplinares rígidos e ao qual 

acabamos por nos sujeitar, a exemplo do que nos sugere FOUCAULT (1979). 

Tendo por respaldo todo um ideário que associa juventude à transgressão, 

transformação, inquietude, modernidade, os jovens recrutados pelos lojistas de shopping 

centers tornam-se, também, peças fundamentais na reprodução/difusão do caráter moderno 

do shopping center, sem falar que, numa sociedade em que a imagem surge como 
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primordial, e onde a lógica da identidade é substituída pela lógica da identificação3, os 

jovens parecem muito mais abertos à sedução exercida pela imagem neste processo e, ao 

mesmo tempo, mais “dispostos” a mudar, a depender do contexto e do objetivo buscado. 

 Na qualidade de espaços de lazer, os shopping centers pouco têm a oferecer 

aos segmentos aqui tornados alvos de nosso olhar, reproduzindo uma carência igualmente 

observada quando voltamo-nos à análise dos equipamentos urbanos, que em pouco (ou 

nada) contribuem para a satisfação desta necessidade por parte de significativa parcela da 

população: 

Impedir alguém ou uma classe de pessoas a dispor do lazer é impedir que 

percorra os caminhos da aquisição da cultura e da sabedoria, e também do 

prazer em criar, do gosto pelo que é gratuito e desinteressado. [...]o direito ao 

tempo livre que é o lazer e no qual se desenvolve a imaginação e a capacidade 

de criar, que não prejudica o próximo e ajuda a desenvolver as trocas mútuas 

entre diferentes culturas e grupos sociais. (ZALUAR, 1994: 60) 

O “direito ao ócio apresenta-se como fundamental para a sociabilidade, 

permitindo “a criação de vínculos entre as pessoas, além de implicar determinadas formas 

de relação com os equipamentos e espaços urbanos.” (TORRES, 1996:72) Daí o lazer 

surgir como uma forte aspiração entre as pessoas. 

A onda de violência que paira sobre a cidade, o individualismo, bem como a 

ênfase nas relações intimistas que caracterizam o mundo contemporâneo, vêm dissuadindo, 

entretanto, as pessoas de buscarem o lazer na rua. Mais e mais, tornamo-nos adeptos do 

lazer doméstico ou realizado em locais privativos, como clubes, condomínios e shopping 

centers. Estes elementos têm interferido, inclusive, na forma como as pessoas se 

relacionam com alguns ícones culturais, como é o caso do cinema. As grandes salas de 

exibição situadas nas áreas centrais das cidades e bairros vêm sendo fechadas, dando 

lugar a templos evangélicos e estacionamentos. Em contrapartida, vêm se reproduzindo no 

espaço dos shopping centers. 

Tal qual o cinema, as praças também mudaram de lugar e formato, da mesma 

maneira que o fizeram certos bares e restaurantes, casas de jogos e parques infantis. A 

                                            
3 Maffesoli (1986) fala que, na contemporaneidade- pelo fato de não haver identidades estáveis, 
centradas, como o fora na Modernidade- os indivíduos acabam por aderir à lógica da identificação, 
que requer a existência de pessoas portadoras de máscaras variáveis.  Aqui, corpo e aparência 
marcam uma sociedade estética e pluralista. 
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antiga e popular “conversa de bar”, da mesma maneira que o namoro no banco da praça 

podem, hoje, ser vividos no espaço dos shopping centers, demonstrando a possibilidade de 

resgate da “ tematização do urbano”, do “encontro” e da sociabilidade. Tanto é assim que 

um grande número de entrevistados relatou que o shopping costuma ser “usado” como local 

para encontrar amigos, paquerar, conhecer pessoas novas. 

Diante da ausência ou da decadência das praças da cidade, frente à 

impossibilidade de flanar pelas ruas sem riscos, confrontado com a escassez de espaços de 

cultura e lazer nas ruas (como cinemas e teatros), o freqüentador de shopping center vê 

nesse espaço o potencial de atendimento a algumas de suas demandas neste sentido. Para 

muitos deles, o lazer no shopping é tido como uma atividade desinteressada, no sentido 

postulado por HUIZINGA4, qual seja, “de se estar afastado do desejo imediato ou da 

gratificação instantânea” (SENNETT: 1998: 386), da mesma maneira que surge como uma 

prática capaz de “suspender” as pressões cotidianas. Daí o shopping ser tomado por muitos 

como um lugar para “jogar”, “refrescar a cabeça”, “lanchar” ou simplesmente “ não fazer 

nada”. 

Alguns reeditam, nesta “empreitada”, a condição de flâneur, tão bem descrita por 

Baudelaire, perambulando nos corredores destes templos e “examinando ociosamente os 

passantes e a diversidade dos produtos à venda nas lojas”. (GIDDENS, 1991: 143) Tivemos 

a possibilidade de observar, contudo, que nem mesmo o lazer desinteressado, tampouco a 

possibilidade de assunção da condição de flâneur chegam a atrair um número expressivo de 

idosos e deficientes aos shopping centers, quem sabe em razão do bombardeio que sofrem 

de elementos que demonstram, de variadas maneiras, sua inadequação àquele espaço. 

As praças de alimentação costumam ser, nos shopping centers, os locais mais 

concorridos, o que justifica o fato de mais e mais elas virem assumindo a função de âncoras 

em muitos destes empreendimentos. Sair para comer é visto, assim, como uma forma de 

lazer e, mais que isto, parece capaz de delinear um estilo, a exemplo do que nos demonstra 

DA MATTA: 

Temos então alimento e temos comida. Comida não é apenas a substância 

                                            
4 Segundo SENNETT, 
Em seu estudo sobre a brincadeira, Homo Ludens, Johan Huizinga define três aspectos dela.  Antes de 
mais nada, a brincadeira é uma atividade voluntária.  É, em seguida, aquilo que Huizinga chama de 
atividade “desinteressada”.  Finalmente, ela é isolada, o que para ele significa dizer que a brincadeira 
tem espaços e períodos de tempo especiais, que a colocam ‘a parte’  de outras atividades. (1998: 
386) 
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alimentar, mas é também um modo, um estilo e um jeito de alimentar-se. E o 

jeito de comer define não só aquilo que é ingerido como também aquele que 

ingere. De fato, nada mais rico, em nossa língua, que os vários significados do 

verbo comer em suas conotações. (1998: 56) 

O estilo de comida que mais se adequa ao modelo shopping center e a seus 

freqüentadores é, sem dúvida alguma, o fast food, não só pela rapidez com que chega à 

mesa, mas, sobretudo, por representar um modo de comer e um modo de ser consonantes 

com a força do imperialismo norte-americano e, mais que isto, com a força de marcas e 

símbolos que se tornaram globais, como é o caso dos “arcos dourados” Lanchar no 

McDonald’s, independentemente de sexo, idade, faixa etária, situação de classe, é visto 

como um programa capaz de inserir aquele que come numa condição de modernidade. 

Neste sentido, retomando o que importa no lanche do McDonald’s não é o valor nutritivo do 

sanduíche- que, na hipótese de existir, seria capaz de enquadrá-lo na categoria alimento 

(DA MATTA,1998)-, mas seu valor simbólico, a exemplo do que nos sugere FONTENELLE: 

Suas luzes e cores [do McDonald’s], desde a logomarca- os brilhantes arcos 

dourados-, estão presentes numa arquitetura e nu espaço interior que remetem à 

idéia de lugar de diversão. Todas as imagens são produzidas em excesso. E 

tudo deve parecer big, princípio que se estende até mesmo aos nomes dos 

produtos, ilustrados por seu sanduíche mais famoso, o Big Mac. 

Essas imagens associam-se ao valor central com o qual a marca McDonald’s 

quer ter sua imagem vinculada atualmente, qual seja, a diversão, o ideal de 

entretenimento e de felicidade infinitos, produzidos em inúmeras propagandas 

coloridas e alegres. E se há uma imagem que consegue condensar- 

metaforicamente- todo o ideal de diversão que o McDonald’s deseja refletir é seu 

personagem de marca: o palhaço Ronald McDonald. As bandeirinhas, signo 

circense por excelência, também são um recurso bastante utilizado pelo 

McDonald’s, que procura materializar, no espaço físico de cada loja, a idéia do 

circo, da diversão, do universo da alegria que sempre esteve associada ao 

picadeiro. (2002: 180) 

Foi, justamente, na praça de alimentação e, não raras vezes, comendo no 

McDonald’s que tivemos a oportunidade de observar situações em que os idosos, 

deficientes e obesos sentiam-se mais à vontade. Naquele espaço talvez se deparassem 
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com a forma mais acessível e objetiva de se sentirem incluídos e adequados aos símbolos e 

signos que difunde. Isto porque, no McDonald’s, aparentemente todos se tornam “iguais”5. 

A tendência à “popularização” dos shopping centers- ou, talvez fosse melhor 

dizer, à sua expansão em direção às áreas periféricas- não tem resultado em uma abertura 

efetiva por parte destes empreendimentos aos segmentos menos privilegiados da população 

- o que significaria um real afastamento de preceitos que nortearam sua origem, como a 

exclusividade. Contudo, apesar das forças que agem em contrário, estes segmentos tëm 

conseguido subverter à ordem e, em certo sentido, garantir ao menos o direito a circular em 

seus corredores, a decifrar os seus símbolos, a consumir suas imagens. 

A dita sociedade de consumo ao mesmo tempo em que instiga em todos nós a 

insaciedade, o desejo, a necessidade de criar novas necessidades - ou seja, apresenta-nos 

um mundo de opções-, nos mostra, a todo instante, como diria BAUMAN, que nem todos 

temos os meios de ser optantes. Poucos são aqueles que, efetivamente, detêm a 

possibilidade de concretização do desejo. Este paradoxo, além de toda sorte de frustrações, 

insatisfações e angústia que pode causar, tem sido eficiente para (re) produzir 

estratificações e, sobretudo, para demonstrar que “as cidades contemporâneas são locais 

de um ‘apartheid ao avesso’: [...] os que podem ter acesso a isso abandonam a sujeira e 

pobreza das regiões onde estão presos aqueles que não têm como se mudar”. (BAUMAN, 

1999: 94) 

O shopping center - em sendo um produto histórico-social em ampla sintonia com 

este modelo - vem se apresentando como paradigmático não só para constatarmos tais 

estratificações, quanto para descortinar processos de segregação e discriminação. Sua 

crescente publicização não tem sido acompanhada da possibilidade de apropriação 

igualitária do espaço por parte de todos que o freqüentam, demonstrando que preza a 

assepsia como parte de sua lógica imanente. Assepsia que não se manifesta só em relação 

a pessoas indesejáveis, mas, outrossim, frente a situações indesejáveis, como se o lema 

fosse: da cidade, apenas os aspectos positivos (ou o que pode gerar lucro)-, o resto, que 

permaneça além-muro. E como as pessoas pobres não trazem em si somente a marca da 

pobreza – o que, por si só, já bastaria para justificar sua inadequação a “um espaço feito 

para quem pode consumir“ (como nos foi dito por um entrevistado)-, mas carregam toda a 

sorte de estereótipos a elas associados (a violência, a sujeira, a falta de gosto e educação, 

                                            

 

5 Lembremos, por exemplo, de uma propaganda, veiculada há alguns anos, onde apareciam pessoas 
que, pela sua aparência, demonstravam inserções sociais diferenciadas, mas que, ao tomarem um 
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etc.), podemos inferir que não é o shopping o melhor local para sua manifestação. 

O que ficou bastante visível, durante nossa caminhada, o fato de que o 

alargamento do raio de ação dos shopping centers e sua instalação nos subúrbios e 

periferias responde menos a uma real disposição de incorporarem os mais pobres, e mais à 

adequação à lógica do próprio varejo- haja vista sua tendência recente à concentração-, 

bem como à busca de uma classe média que também nestas áreas mais longínquas se faz 

presente. 

As barreiras simbólicas erigidas nesses empreendimentos assumem a condição 

de “sinais distintivos e de privilégios de classe”, conforme nos diria BAUDRILLARD (1995). 

Este mesmo autor diria que o consumo, neste sentido, é tomado como “processo de 

classificação e de diferenciação social, em que os objetos/signos se ordenam, não só como 

diferenças significativas no interior de um código, mas como valores estatutários no seio de 

uma hierarquia”. 

A indisposição em relação à presença dos segmentos menos privilegiados nestes 

templos de consumo torna-se patente quando nos voltamos para as estratégias de vigilância 

acionadas tanto pela administração do empreendimento, quanto pelos lojistas. Em nossas 

idas a vários shopping centers, e olhando especialmente para aqueles que analisamos, 

pudemos concluir que quanto mais popular é um shopping, mais mecanismos de segurança 

são acionados e mais eles fazem questão de se mostrar à população, revertendo uma lógica 

jurídica básica e afirmando, em certa medida, que todos são suspeitos, até que se prove o 

contrário.  Além de proteção contra ações criminosas e/ou violentas, os mecanismos de 

segurança reforçam a segregação espacial e, em grande medida, os processos de 

discriminação e exclusão social: “Eles asseguram ‘o direito de não ser incomodado’, 

provavelmente uma alusão à vida na cidade e aos encontros nas ruas com pessoas de 

outros grupos sociais, mendigos e sem-teto”. (CALDEIRA, 2000: 267). 

Também na condição de trabalhadores, os segmentos mais pobres acabam por 

não ter muito espaço nos shopping centers (principalmente naqueles situados em áreas 

mais nobres), dadas às exigências que são feitas aos que se candidatam aos postos de 

trabalho que lá se abrem. Além de requisitos quanto à aparência (em geral, pessoas bonitas 

e, de preferência, brancas), vimos que os funcionários das lojas devem possuir um nível de 

escolaridade, além de conhecimentos outros (como inglês e informática), que grande parte 

                                                                                                                                        
sanduíche nas mãos, sem guardanapo (induzidos pela máxima “ é assim que se come”), acabavam 
por assumir um estilo semelhante. 
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dos membros dos segmentos populares não é capaz de ter acesso. 

Apenas para não concluir... 

O fato dos empreendimentos constituírem-se como espaços “público”-privados, 

como diria SOUZA (2000), confere ao Estado pouca margem de manobra para regular as 

relações que em seu interior são travadas, o que, em tese, poderia evitar a banalização da 

suspeita, da arbitrariedade, da discriminação. Em muitos casos, instituições de caráter 

público, como a própria polícia, acabam se aliando aos empresários e, elas próprias, 

servindo aos interesses de uma minoria, ancoradas no argumento da promoção da ordem. 

Embora fique claro quão imprescindível é a intervenção estatal em urbanização, 

saneamento e outras medidas para que os shopping centers tenham condições objetivas de 

instalação em determinada área, o que se constata é um exíguo retorno por parte destes à 

localidade. Tendem a assumir e reproduzir a condição de “ilhas de exclusividade” e não se 

integram de maneira expressiva ao contexto, desconhecendo as demandas da população 

do entorno e não extrapolando seu caráter mercantil. As chamadas iniciativas sociais (como 

campanhas de agasalho, de doação de brinquedos, de saúde, etc) têm como característica 

o fato serem pontuais e limitadas, sendo utilizadas, prioritariamente, como estratégias de 

marketing e/ou chamariz de consumidores para o empreendimento. 

Muito mais poderia ser dito em relação a este fenômeno e às relações que ele 

congrega. Reconhecemos, portanto, as limitações referentes às “verdades” que ao longo 

deste trabalho apresentamos. E isto, a nosso ver, é que torna o fenômeno tão instigante. 

Esperamos, contudo, que fique como indicação o fato de que, em se tratando de um 

problema que se sustenta em tamanhas contradições e exceções, não há como pensar num 

único caminho, tampouco acreditar que, seja qual for o escolhido, ele levará diretamente ao 

encontro da verdade. Daí nossa intenção de que as questões aqui apresentadas sejam 

tratadas enquanto pistas para novos estudos. 
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