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I – A CIDADE E A NATUREZA

A pedra, a planta, o animal são, quando começam a existir, o
que eles podem ser, não o que eles podem vir a ser. O Ho-
mem, por outro lado, não tem, no início de sua existência,
nenhuma imagem prefixada ou imposta, mas pelo contrário,
carrega consigo – predeterminada e imposta - a liberdade para
escolher o que será. E isto, dentro de um vasto horizonte de
possibilidades. O poder de escolher, o que no universo do ser
é seu privilégio, tem ao mesmo tempo a natureza de uma sen-
tença e um trágico destino, pois ele é forçado a selecionar a
sua própria maneira de ser e também é condenado à responsa-
bilidade por ser ele mesmo - uma situação pela qual não passa
a pedra, a planta ou o animal1.

Ortega y Gasset, 1973

A cidade, grande realização humana, artefato por excelência e aparente ne-

gação da natureza, torna-se o local principal para observação de uma nova relação,

mitológica, capitalista e midiática, do homem com a natureza. A natureza, metáfora

ou metonímia, que já havia sido reificada e incorporada à vida social, ao longo da

história do homem, é apropriada e até mesmo produzida, com o objetivo de valori-

zação monetária de objetos/mercadorias nos mais variados segmentos da produção

e dos serviços.

O geógrafo americano Neil Smith (1984), escrevendo sobre o aparente “ab-

surdo” de uma ideia da produção da natureza pelo homem, afirma que, a partir do

avanço técnico, tecnológico e da acumulação do capital criaram-se possibilidades

concretas da produção da natureza. O que anteriormente era visto como algo opos-

to à criação humana, agora pode ser fruto da produção social. Partilha-se, deste

modo, da ideia de Smith, da produção da natureza pela sociedade no momento

histórico atual e da necessidade de se renovar às ideias e conceitos de natureza.
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A natureza, material e simbolicamente, incorpora-se à esfera de um mundo

capitalista, de uma racionalidade instrumental e da criação de um conjunto de ne-

cessidades que parecem ser naturais ao homem, mas que se constituem apenas em

mais possibilidades de consumo2. Marx (1962, p.144), criticando a transformação da

natureza em mercadoria e sua apropriação pelos capitalistas, escreve que “todo

produto é uma isca por meio da qual o indivíduo tenta apanhar a essência da outra

pessoa, o dinheiro dela”.

Propaganda em via pública de empreendimento em Salvador. Nota-se o uso de um

elemento da natureza no nome do empreendimento, bem como de figuras

mitológicas para “flechar” o coração do comprador.

A natureza, como parte do espaço geográfico, como elemento do território

usado, é incorporada e produzida na forma de objetos e ideias. É transformada em

recurso pela valorização do espaço e um intenso uso do território. Esse denso e

utilizável espaço geográfico, conectando Homem e Natureza, Técnicas e Cultura pode

resultar em mentiras funcionais, definidas e criticadas por Santos (1982, p. 25), pois

toda a natureza congelada no senso comum como paisagem, tende a ser transforma-

da em cartões postais e em fetiche.
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Esta natureza artificial, resultante da produção social da natureza, da ação

humana, além de ser apropriada de maneira privada, negando o caráter social da

sua produção, encontra-se “falsificada” e “descolada” das características naturais

dos lugares. No mundo contemporâneo, a natureza produzida pode se tornar uma

ficção ou uma “mentira”, sem vínculos com uma identidade geográfica local. A

natureza padronizada se encontra hoje compromissada com uma felicidade capita-

lista3. Uma natureza carregada de ideologia que não mostra toda a história da sua

construção social, uma natureza ideologizada que busca apagar as diferenças entre

classes, fornecendo um “sentimento da identidade social” a partir de referências

coletivas, como explica Chauí (1984).

Propaganda em via pública de empreendimento em Salvador. Destaca-se o uso de expressões

estrangeiras na propaganda.

Hoje, a natureza, ideia e objeto, capitalizada e mercantilizada, tem seus con-

sumidores e clientes, pessoas que por ela transitam, passam, viajam, comprando-a

e consumindo-a, literal ou metaforicamente falando, como símbolo, imagem, ícone,

poder ou status.
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A natureza também pode ser usada como forma de contingenciamento ou

separação de grupos e classes sociais, barrando os acessos e os contatos entre

bairros de rendas distintas, por exemplo. A demanda pela proteção da natureza,

bem como a busca pela proximidade com a natureza nas cidades, tornou-se

onipresente em todos os planos de governos, planos diretores e outros instrumen-

tos de planejamento. A sua concretização ocorre através de reservas, florestas naci-

onais, praças, jardins e parques públicos. É praticamente impossível encontrar uma

pessoa ou grupo que se posicione contrariamente a construção de uma praça ou

com a manutenção de uma grande área verde em um espaço altamente adensado

de uma cidade.

Entretanto, muitas destas ações “inofensivas”, se analisadas isoladamente,

podem esconder grandes intencionalidades perversas. A natureza serve para sepa-

rar e segregar grupos sociais indesejados a uma determinada parcela da sociedade,

ou a um nicho de mercado de atuação de empresas do ramo imobiliário. Dois

bairros de rendas e valores dos imóveis bem distintos podem ser separados por um

parque. Como a natureza é preservada e a sociedade encontra-se mobilizada contra

os “crimes ambientais” (basta notar a comoção mundial em prol do ursinho polar

Knut, “abandonado” pela mãe em um zoológico da Alemanha) este parque será a

possibilidade real – física e geográfica – de manutenção da separação entre estes

dois bairros, impossibilitando a aproximação das áreas de ocupação. Servirá como

uma “cerca” ou “muro” verde entre as áreas.

Para completar este uso perverso da natureza, na cidade, muitas áreas que

servem para barrar o acesso de grupos indesejados, bem como para impossibilitar a

ocupação e aproximação de classes de rendas distintas, são construídas e mantidas

com recursos públicos e, em prol da “qualidade ambiental”, estas áreas verdes são

cercadas e protegidas com muros, cercas e câmeras de vigilância, tendo seu acesso

controlado e restrito, se configurando em mais um dos casos de produção social da

natureza, mas com a apropriação privada e exclusiva de um determinado grupo ou

segmento de renda.

Nas grandes cidades, lugares altamente tecnificados e artificializados, frutos

da ação humana, a presença de uma natureza natural encontra-se muito distante,

tornando-se necessário, desta forma, a produção de um sistema de ideias e símbo-

los que tragam a imagem de uma natureza natural para a cidade e, até mesmo, que

se produza uma natureza padronizada e adequada aos padrões urbanos. Além dis-

so, a natureza material, efetivamente incorporada e produzida, enclausurada nas

propriedades imobiliárias privadas, terá seu acesso definido de maneira desigual,

entre, por exemplo, os condomínios de alto padrão e os conjuntos habitacionais de

baixa renda.
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Canalização do Rio dos Seixos (Avenida Centenário) em Salvador (ago/2008). Apesar do discurso

sobre a natureza na cidade, elementos naturais não desejáveis são escondidos.
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Na maioria das cidades, apesar do apelo estético e econômico sobre a

presença da Natureza, constata-se que apenas alguns elementos naturais são valo-

rizados, como a vegetação (transformado em área verde). Ainda assistimos a gran-

des obras que aterram ou canalizam córregos e rios.

O cotidiano nas cidades, principalmente nos condomínios atrelados a uma

ideia de natureza, aparece como uma história de crianças – é a materialização da

felicidade num endereço. Estabelece-se uma vinculação da felicidade ao consumo e

ao valor de troca adquirido pela propriedade privada. Esta associação acaba por

gerar a formulação de ações de planejamento urbano, nas esferas públicas e/ou

privadas, bem como em diversas escalas, atreladas à busca de uma feliz cidade sem

conflitos, esteticamente aprazível e carregada de verde, mesmo que apenas simbo-

licamente, capaz de suprir, por si mesma, as necessidades intrínsecas aos homens e

cumprir seus papeis na satisfação dos desejos criados na contemporaneidade, prin-

cipalmente, pelo consumo.

No consumo imobiliário e na produção da cidade e da natureza, observa-se

hoje um urbanismo preocupado com o mercado imobiliário. Segundo Lefebvre (1969,

p. 28), “o projeto dos promotores de venda se apresenta como ocasião e local

Propaganda em via pública de empreendimentos em Salvador.

A vinculação entre o empreendimento e a natureza é clara.
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privilegiado: lugar da felicidade numa vida quotidiana miraculosamente e maravi-

lhosamente transformada”.

Esta ação humana sobre a natureza irá internalizar as contradições entre os

projetos de emancipação coletiva e de satisfação pessoal. A Emancipação pressu-

põe a Cooperação e a Satisfação implica na Competição entre os homens e entre

estes e a natureza, ou o território. Uma das questões centrais na relação entre

emancipação e satisfação é a constatação, no período atual, da ascensão da realiza-

ção pessoal para se entender o valor da natureza. Este valor, presente na realização

da satisfação pessoal, se materializa no uso e na incorporação das “palavras”, exclu-

sivo, privilégio e privativo nas propagandas imobiliárias, no tocante a relação com

a natureza.

Como contraponto, se pode, a partir da ideia de “apropriação justa” desen-

volvida por Harvey (1973), pensar uma apropriação da natureza dentro de um pro-

jeto de emancipação coletiva. Desta forma, não deve ser caracterizada como uma

forma de exploração, uma vez que, o que é apropriado, a natureza, é posto para o

benefício coletivo.

Propaganda em via pública de empreendimentos em Salvador. Esta propaganda associa-se a ideia de

felicidade, na aquisição do imóvel e de seus exclusivos elementos, a natureza e a área de lazer.
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A apropriação de ideias de natureza pelos empreendimentos imobiliári-

os e a substituição de um projeto de emancipação coletiva pela satisfação

individual são pura ideologia4. O papel da ideologia, nesta relação entre cida-

de e natureza, observada nos empreendimentos imobiliários, é a negação de

todas as conquistas dos homens perante a natureza, é um retorno a uma natu-

reza romântica e primitiva, mas que esconde sob estas ilusões uma natureza

altamente tecnificada e acrescida de instrumentos técnicos para propiciar o

conforto na vida individual e acesso restrito, definido pela renda.

Outro ponto a ser observado, é que as propagandas dos empreendimen-

tos imobiliários “apagam” a cidade real, criando uma imagem do local do em-

preendimento repleta de áreas verdes, de árvores, de espaço, mas que se apre-

senta apenas como um cenário irreal, pois estes empreendimentos se encon-

tram em áreas altamente adensadas, onde espaço livre e área verde não são

mais disponíveis.

Propaganda em via pública de empreendimento em Salvador. Um exemplo entre

muitos que buscam o indivíduo, sendo que muitos empreendimentos passam a

colocar termos como “Exclusive” e “Privilege” em seus nomes.
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Propaganda em área pública de empreendimento em Salvador. Na representação

observa-se que o empreendimento está rodeado de áreas verdes e espaços livres.

Fotografias realizadas em setembro de 2008, o local do empreendimento, demonstrando a

inserção real do empreendimento na cidade e a ausência de áreas verdes (ago./2008)
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Fotografias realizadas em setembro de 2008, o local do empreendimento, demonstrando a

inserção real do empreendimento na cidade e a ausência de áreas verdes (ago./2008)
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Perante esta profusão de usos, apropriações e representações da natureza na

cidade contemporânea, tornou-se fundamental e necessário resgatar a história das

relações entre a sociedade e a natureza, os sistemas de ideias e conceitos elabora-

dos ao longo do tempo, para esclarecer a história que a ideologia capitalista urbana

tende a esconder e mascarar as propagandas e construções dos empreendimentos

imobiliários. Partiu-se de uma busca por uma história das ideias e conceitos de

natureza5, para se resgatar o processo de transformação, incorporação e produção

da natureza pelo homem. Esta busca se configura no alicerce teórico-conceitual

para desvelar a natureza encontrada, física ou simbolicamente, nas cidades.

NOTAS

1 Neste trabalho, as citações em língua estrangeira foram traduzidas pelo autor no corpo do texto e o

original aparece na íntegra e no idioma original nas notas. “The stone, the plant, the animal are, when

they begin, whatever they can be, and therefore what they are going to be. Man, on the other hand, has

when he begins to exist, no prefixed or imposed image of what he is going to be, but, on the contrary,

he carries with him - predetermined and imposed - the freedom to choose what he is going to be. And

this within a wide horizon of possibilities. The power to choose, which, in the universe of being is his

privilege, has at the same time the Nature of a sentence and a tragic destiny, for as he is forced to select

his own manner of being he is also condemned to the responsibility for being himself - a situation

which does not confront the stone, the plant, or the animal.” (ORTEGA Y GASSET, 1973, p. 12)

2 Para Marx (1962, p. 60-61), “no mundo alienado do capitalismo as necessidades não são manifesta-

ções de poderes latentes do homem, isto é, elas não são necessidades humanas; no capitalismo, cada

homem especula sobre como criar uma nova necessidade em outro homem a fim de forçá-lo a um

novo sacrifício, colocá-lo em uma nova dependência, e incitá-lo a um novo tipo de prazer e, por

conseguinte, à ruína econômica. Todos tentam estabelecer sobre os outros um poder estranho para

com isto lograr a satisfação de sua necessidade egoísta”.

3 Segundo Lefebvre (1969, p. 62) “torna-se assim, a ideologia desta sociedade, cada ‘objeto’, cada ‘bem’

se desdobra numa realidade e numa imagem, fazendo, esta, parte essencial do consumo. Consomem-

se tantos signos quanto objetos: signos da felicidade, da satisfação, do poder, da riqueza, da ciência, da

técnica etc. A produção desses signos se integra na produção global e desempenha um papel integrador

fundamental em relação às outras atividades sociais produtivas ou organizadoras. O signo é comprado

e vendido; a linguagem torna-se valor de troca”.

4 O conceito de ideologia é aqui empregado a partir da leitura de Chauí (1984, p. 120), quando escreve

que “a ideologia fabrica uma história imaginária (aquela que reduz o passado e o futuro às coordenadas

do presente), na medida em que atribui o movimento da história a agentes ou sujeitos que não podem

realizá-lo”. Outras abordagens do conceito de ideologia podem ser encontradas nas obras de Antonio

Carlos Robert de Moraes, Michel Löwy e Lênin.
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5 Ortega y Gasset (1973) explica as maneiras para que se penetre em algum assunto, ideia ou conceito,

através do exemplo de uma folha. Se o objetivo é saber o que vem a ser uma folha, irá rapidamente se

notar que a ideia prévia sobre a folha não coincide com a folha real, pela simples razão que não se

pode determinar onde a coisa que está se chamando de folha termina e onde outra coisa começa.

Descobre-se que a folha não termina em si mesma, mas continua no ramo e o ramo por sua vez

continua no caule e o caule nas raízes. A folha, então, não é em si mesma uma realidade que pode ser

isolada do resto. Seguindo estas considerações, não se busca apenas fazer uma lista das ideias e

conceitos de natureza, mas sim ligá-las ao conjunto do movimento da história do homem, com uma

visão geográfica. Deve-se aprofundar a partir de uma simples palavra ou conceito, e penetrar no seu

sistema de relações, tentando dar um significado com o menor grau de ambiguidade.


