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INTRODUÇÃO: 

A discussão da paisagem em Geografia é tratada diversificadamente, sob a 

ótica da construção da paisagem cultural nota-se, em alguns casos específicos, 

a apropriação do patrimônio imaterial de uma sociedade através do mercado 

imobiliário para a composição de uma paisagem vendável, sobretudo quando 

tal apropriação é percebida através dos topônimos dados as formas 

construídas. 

Observa-se que os topônimos a edifícios ou condomínios muitas vezes tem 

significado, são dotados de valor simbólico, reproduzem valores culturais ou 

são ainda representações “(...) de coisas que já não existem ou existem 

raramente, e que são produzidas como mercadorias (...)” (CAMPOS JUNIOR, 

2002, p. 76).  

Nesse aspecto, a toponímia acentua a dimensão dos signos e atribui à 

paisagem um valor simbólico através de sua historicidade, possibilitando a 

construção de uma identidade espacial.  

Salienta-se, o fato que a toponímia vai além dos nomes. Segundo Correa 

(2003, p. 85), 

 

“A toponímia constitui-se em relevante marca cultural 

e expressa uma efetiva apropriação do espaço por 

um dado grupo cultural. É ainda um poderoso 

elemento identitário. A toponímia, em realidade, 

articula linguagem, política territorial e identidade”.  

 



A Toponímia, nesse caso, é exemplificada através do topônimo do condomínio 

Tropicália em Salvador, Bahia, que seria construído1 pela empresa Odebrecht, 

os nomes dos edifícios e outras áreas do condomínio obteriam nomes de 

algumas canções de referidos do Tropicalismo “movimento mais ou menos 

organizado que, entre outubro de 1967 e dezembro de 1968, mal chegou a 

completar dois anos de vida.” (Carlos Calado, 1997, p.297).  

 

De filosofia latente “O Tropicalismo surgiu mais de uma preocupação 

entusiasmada pela discussão do novo do que como propriamente um 

movimento organizado...” (Celso Favaretto, 1979, p.19). Tendo como 

percussores desse movimento artistas brasileiros de renome por seus 

questionamentos ímpares e irreverência observável, (...) o Tropicalismo surgiu, 

assim, como moda, dando forma a certa sensibilidade moderna, debochada, 

crítica e aparentemente não empenhada”.(Celso Favaretto, 1979, p.23). O que 

provavelmente fez com que alguns de seus mentores fossem convidados a 

viver no exílio em tempos de ditadura militar. Foi o caso, por exemplo, de 

Caetano Veloso e Gilberto Gil.  

 

É esse o cenário que impulsionou os questionamentos e criticas por tais 

percussores do movimento Tropicalista brasileiro à dita “homenagem” que a 

empresa Odebrecht realizaria a tal movimento artístico. Em principio, a lógica 

de estabelecimento do topônimo é desconhecida, ou melhor, não obedece a 

regras ou ordem no caso de edificações, porém destaca-se que culturalmente: 

“nomes (...) São expressões sugestivas que, reconstituindo algo de poético ou 

de real, transmitem a lenda ou refletem a fisionomia local” (DE MEDONÇA, 

1952, p. 46). 

 

Entende-se, que “culturas mostram-se freqüentemente com um nível elevado 

de plasticidade: nada pode frear a incorporação de elementos novos quando 

são apresentados como substitutos ou complementares dos já existentes”. 

(Claval; PAUL, 1999, p. 87, apud, NETO, Helena, E BEZZI, 2009, p.263). No 
                                                             
1 Vide reportagem Terra magazine (anexo)  

 



entanto o fato aqui retratado chama atenção não só devido à polêmica 

estabelecida por parte dos tropicalistas, mas por sua associação com a criação 

da paisagem urbana, ou seja, materializando na paisagem o que foi conhecido 

como tropicalismo, porém sob nova forma e função. 

 

Assim pretende-se estabelecer a relação entre o topônimo do condomínio e 

materialização cultural a partir do patrimônio imaterial ilustrado aqui pelo 

movimento artístico tropicalista verificando possíveis territorialidades que 

emergem a partir da identidade cultural legitimada pelo topônimo Tropicália 

dado ao condomínio. 

 

Desenvolvimento: 

 

O fato de dar a um condomínio o topônimo Tropicália, evidencia a 

materialização de uma cultura atribuída ao movimento artístico, porém, sob 

forma de edificações. Trata-se de uma paisagem criada com o objetivo de ser 

inserida no mercado imobiliário, ou seja, uma paisagem – mercadoria, efeito 

que pode ser atribuído ao “momento histórico em que a expansão da 

mercadoria penetra profundamente a vida cotidiana [...] A existência 

generalizada da propriedade privada reorienta e organiza o uso do lugar (Ana 

Fani, 2011, p.61). 

 

Nesse sentido a materialização cultural sob forma de paisagem urbana é 

possibilitada, não somente por causa do nome dado ao condomínio, mas do 

impacto que isso gera, o que antes se constituía em um movimento artístico 

agora, apesar do topônimo, ganha outra forma que surge munida de 

potencialidades favoráveis para reprodução do capital no espaço urbano, a 

verticalização exerce sua função, uma vez que o espaço verticalizado 

possibilita a moradia de maior quantidade de pessoas, ou seja, mais “casas” a 

venda, mais mercadoria. 

 

O topônimo é agregado ao valor da morada, percebe-se que “o homem, ser 

genérico, transforma-se quando modifica a natureza e dela se apropria, 

transformando-a em natureza social, quando altera seus sentidos (naturais), 



tornando-os necessidades humanas complexas.” (Ana Fani, 2011, p.71). Na 

visão de Ramires. “(...) o edifício no seu conjunto, ou cada apartamento / sala 

comercial, são vistos como produtos publicitários, inseridos na mesma lógica 

de consumo dos demais serviços e produtos colocados à disposição do 

mercado de consumo. (Ramires, 1998, p.71 apud GOMES, 2009, p.133)”. 

 

Cabe acrescentar que a formação da paisagem cultural que ocorre com a 

construção do condomínio vai além de simples edificações, pois embutem em 

seus nomes valores que podem determinar o perfil de compradores que 

necessitam para esse tipo de empreendimento. “(...) a construção, para se 

reproduzir, cria formas de felicidade, (...) da natureza, enfim, de representações 

“necessárias”, para distinguir o espaço que apropria” (CAMPOS JUNIOR, 2002, 

p. 149).  

 

Nesse mesmo sentido “Um topônimo pode carregar uma série de 

representações e também permitir que em torno dele se estabeleçam 

identidades que darão a esse lugar ou aos seus moradores, um poder”. (HALL, 

2006, apud CAMPOS JUNIOR, 2002, p. 151). 

 

O nome do condomínio no caso de Tropicália, é um fator cultural estabelecido 

nesse espaço, “a cultura modifica o meio ambiente; e não, ou pouco, o inverso. 

O projeto moderno encontra ai seus sinais de nobreza.” (Rogério Haesbaert, 

2002, p.104). O nome dado ao condomínio o insere, junto a outros elementos, 

à composição da cultura local. 

 

É através do nome do condomínio que acontece a materialização da cultura, 

Tropicália torna-se palpável, talvez um estilo de vida. Porém pode ser 

apropriado sob novas formas, uma vez que o movimento tropicalista, não tem 

nenhuma semelhança fatídica com o condomínio de mesmo nome de modo 

que se o transeunte não souber do que se trata tropicália ou tropicalismo, o tal 

condomínio tem outra denotação ou nenhuma sequer, “da interação entre 

cultura e espaço emergem lugares que o sujeito constrói ao mesmo tempo em 

que constrói a si mesmo [...], há seleção de diversos elementos dispersos nos 



meio ambientes físico e cultural, que são retomados e recompostos.” (Vincent 

Berdoulay, In Espaço e Cultura, 2012, p. 121). 

 

Tal retomada e recomposição dos elementos dispersos ocorrem no âmbito 

individual e subjetivo, e assim produzem lugares. Esses são idealizados e, 

após materializados, apresentáveis ao mercado. Nesse caso materializado 

através do nome e consumido através da representação individual que este 

novo espaço transmite ao consumidor, “ o uso seletivo da memória que 

redefine o que é o patrimônio dentro do que o passado deixou como 

testemunha de outros tempos.” (Vincent Berdoulay, In Espaço e Cultura, 2012, 

p. 123)  

 

A construção da paisagem urbana possibilita a materialização da cultura 

através dos topônimos dos edifícios principalmente quando estes são 

plausíveis de questionamentos e aguçam interpretações que possibilitam a 

percepção de fenômenos que surgem da construção da paisagem urbana. 

 

A materialização cultural evidencia-se quando se percebe a formação de um 

território. “Os territórios estariam ligados a uma ordem de subjetivação 

individual e coletiva” (Rogério Haesbaert, 2002, p.82). Subjetivação que pode 

estar atrelada “a consciência do passado, um elemento importante no amor 

pelo lugar [...] as experiências nos cenários pretéritos são tesouros guardados 

com muita ternura” (Vicent Berdoulay e J. Nicholas Entrikin In Espaço e 

Cultura, 2012, p. 95). 

 

Nesse aspecto a subjetivação pode se apresentar através, de sentimentos 

topofílicos atribuídos ao condomínio Tropicália, porém remetida do 

Tropicalismo, por exemplo: 

 

 

 

 

 

 



“(...) a casa da infância, altamente significativa para 

a pessoa, pode ser desprovida de notoriedade para 

os outros, entretanto, para o indivíduo atado por 

laços topofílicos ao passado, subsiste como símbolo 

de identificação imorredoura.” (Vicent Berdoulay e J. 

Nicholas Entrikin In Espaço e Cultura, 2012, p. 99).  

 

 

O efeito da memória individual e sua relação com a subjetivação individual 

acontecem no encontro entre três elementos: o passado, o individuo e o novo, 

esses se interligam e se sustentam por laços topofílicos, representados aqui 

através do nome do condomínio. 

 

Sob essa ótica, o topônimo dado ao edifício relaciona-se com a formação de 

territorialidades uma vez que “um espaço vivido, quanto a um sistema 

percebido no seio do qual um sujeito se sente “em casa”. O território é 

sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma” 

(GUATARRI; ROLNIK, 1987, p.32, apud, HAESBAERT, 2002, p.78). 

 

No entanto a forma como um território é percebido ou sentido por alguém é um 

fato individual, “Os territórios estariam ligados a uma ordem de subjetivação 

individual e coletiva” (Rogério Haesbaert, 2002, p.82). A lógica da percepção 

territorial não está ligada a uma definição ou ordem estabelecida social ou 

politicamente, espaços iguais podem ter significados diferentes. “Um mesmo 

espaço de referência pode revelar diferentes significações de acordo com a 

apropriação ideológica, simbólica, que se fazem de seus signos.” (Rogério 

Haesbaert, 2002, p.87). Fato esse que desencadeará a percepção de um 

território ou não. 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais: 

 

A discussão sobre a materialização da cultura na paisagem geográfica e a 

possibilidade de territorialidades que tangenciam o topônimo do condomínio em 

questão, pode ser visualizada como a construção de um lugar a partir de 

subjetivações que, materializam na paisagem a cultura atribuída ao topônimo, 

porém nota-se uma nova função. Tropicália como condomínio evidencia a 

formação de territorialidades que compõem identidades moldadas em meio ao 

contexto cultural gerado no inconsciente coletivo, na tentativa de viver-se 

Tropicália. 

 

Associar a materialização da cultura tropicalista ao nome do condomínio criado 

em Salvador somente foi possível a partir da percepção dos elementos 

culturais que este feito possui. Significados que podem despertar significações 

atribuídas à materialização da cultura tropicalista na paisagem geográfica a 

partir do topônimo do condomínio, uma característica simbólica. 

 

Embasando-se na lógica das subjetivações e suas possibilidades foi 

evidenciada a questão relacionada ao condomínio, um caso específico. Porém 

salienta-se as inúmeras hipóteses e vertentes em que a produção do espaço é 

atribuída ao apelo não somente cultural, mas também paisagístico. No contexto 

urbano não faltam exemplos de topônimos que possuem seus valores 

atribuídos a paisagens pretéritas. 

 

A rigidez da técnica submete o espaço a condições impostas, percebe-se então 

a necessidade de se consumir, leia-se consumir sob a ótica do mercado 

imobiliário, espaços e paisagens que embora não seja o que seus topônimos 

os determinam, representam um contexto em que seja possibilitada a partir da 

égide cultural a criação de territorialidades que são percebidas na formação do 

lugar. 

 

Assim é dimensionada certa ternura a partir do topônimo atribuído ao 

condomínio, logo a menção ao passado é realizada, o empreendimento se 

torna impactante não só ao mercado, mas às pessoas que se identificam com a 



dimensão dessa ternura. O produto, se lançado com o referido topônimo 

estaria significando algo para um determinado grupo de consumidores, e nesse 

caso mais especificamente, o consumidor que de alguma forma se aproxima 

com aquilo que está sendo referenciado através do nome.  
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- Anexo 

Reportagem Terra Magazine 

Odebrecht assina acordo com Caetano, Gil e Tom Zé e desiste de batizar 
condomínio de luxo como “Tropicália” 

  

POR CLAUDIO LEAL 

Depois de notificações (e críticas ácidas) dos mentores do Tropicalismo, a 
Odebrecht Realizações Imobiliárias recuou e decidiu abandonar o uso do nome 
"Tropicália" no batismo de um condomínio de luxo, em Salvador. É uma rara 
derrota da holding, um dos mais influentes grupos empresariais do País. 
  
Nesta terça-feira (28), representantes da Odebrecht assinaram um acordo 
amigável com Caetano, que iniciou a reação, no Rio de Janeiro. Gilberto Gil e 
Tom Zé também referendaram o texto cuja a íntegra garante que não será 
cobrada nenhuma indenização, embora, desde o início, os artistas 
ressaltassem que não desejavam dinheiro: queriam apenas o fim da 
associação do movimento ao megaprojeto de construção civil. Pelo acordo, a 
construtora se compromete ainda a não citar qualquer canção tropicalista nas 
ações de marketing. 
  
Localizado no bairro de Patamares, ao lado do parque ecológico de Pituaçu, o 
luxuoso (ex-) "Tropicália" oferece vista para o mar e suas coberturas têm 
305,96 m², com quatro suítes, gabinete e quarto de empregada, além de vagas 
para veículos. A obra se incorporou à tendência de construir espigões na orla 
da capital baiana, após a polêmica elevação do gabarito. "Se este lugar fosse 
uma canção, o refrão seria: Viver, Viver, Viver", diziam os folhetos 
promocionais. "Onde o Divino encontra o Maravilhoso", meditava a 
propaganda, citando a música de Gil e Caetano. 
  
Os tropicalistas se mobilizaram para obrigar a construtora a desistir do regalo 
honoris causa. Caetano, Gilberto Gil, Tom Zé e os herdeiros de Helio Oiticica 

http://terramagazine.terra.com.br/bobfernandes/blog/2012/08/31/odebrecht-assina-acordo-com-caetano-gil-e-tom-ze-e-desiste-de-batizar-condominio-de-luxo-como-tropicalia/
http://terramagazine.terra.com.br/bobfernandes/blog/2012/08/31/odebrecht-assina-acordo-com-caetano-gil-e-tom-ze-e-desiste-de-batizar-condominio-de-luxo-como-tropicalia/
http://terramagazine.terra.com.br/bobfernandes/blog/2012/08/31/odebrecht-assina-acordo-com-caetano-gil-e-tom-ze-e-desiste-de-batizar-condominio-de-luxo-como-tropicalia/
http://terramagazine.terra.com.br/bobfernandes/blog/2012/08/31/odebrecht-assina-acordo-com-caetano-gil-e-tom-ze-e-desiste-de-batizar-condominio-de-luxo-como-tropicalia/


manifestaram o descontentamento com a "homenagem" e acusaram a 
Odebrecht de fazer "uso comercial" do Tropicalismo.  
  
Algumas das vozes de protesto: 
  
"Manifesto-me aqui, como membro do movimento tropicalista e artista da 
música brasileira, para requerer aos senhores que cessem o uso indevido dos 
nomes das obras artísticas que foram e são referência no cenário artístico 
nacional e internacional, posto que tal uso, além de não autorizado, vai contra 
toda a filosofia desse movimento, cujos participantes jamais autorizariam 
vincular sua obra a um empreendimento imobiliário desse porte" (Tom Zé, em 
sua notificação). 
  
"Fiz parte do movimento tropicalista, e tanto quanto meus amigos Caetano, 
Tom Zé, Rita Lee, e demais membros da Tropicália, além de César Oticica, 
representante do Projeto Oiticica, agradeço e dispenso a homenagem. Mais 
ainda, recuso a homenagem, por não entendê-la nesse sentido, e ratifico o 
pedido feito a V. Sa. de que reveja essa V. decisão e mude o nome do 
condomínio e de seus prédios" (Carta de Gilberto Gil a Marcelo Odebrecht, 
diretor-presidente da Odebrecht). 
  
"Se a construtora queria de fato referendar o movimento tropicalista deveria 
começar por respeitar a vontade de seus criadores" (…) "Prefiro apelar para o 
bom senso de executivos da Odebrecht, uma empresa baiana, pedindo que 
retirem os nomes do movimento e das canções a ele ligadas. Não quero 
dinheiro nenhum deles" (Caetano Veloso, em entrevista a Terra Magazine, 
29/02/2012).  
  
Numa nota de esclarecimento, em 27 de fevereiro, a Odebrecht Realizações 
Imobiliárias relatou que seu objetivo "foi o de referendar um importante 
movimento artístico, de grande representatividade na Bahia e no Brasil". E 
ponderou: "Foram feitas as devidas consultas prévias ao INPI, órgão 
competente, e ficou constatado que não há impedimento para o uso do nome 
'Tropicália' em um empreendimento imobiliário. Vale destacar ainda que o 
termo Tropicália figura como nome de vários produtos, serviços e 
estabelecimentos no pais. Por fim, é importante ressaltar que a OR não utilizou, 
tampouco sugeriu nem autorizou o uso dos nomes dos integrantes do 
movimento para promover o empreendimento. 

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5639763-EI6578,00-Caetano+Odebrecht+deveria+respeitar+criadores+da+Tropicalia+e+mudar+nome+de+condominio.html

