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Eu vou te contar que você não me conhece
E eu tenho que gritar isso porque você está surdo e não me ouve! 
A sedução me escraviza a você. 
Ao fim de tudo você permanece comigo, mais preso ao que eu criei e não a mim.
E quanto mais falo sobre a verdade inteira um abismo maior nos separa.
Você não tem um nome, eu tenho. 
Você é um rosto na multidão e eu sou o centro das atenções, 
Mas a mentira da aparência do que eu sou e a mentira da aparência do que você é.
Por que eu, eu não sou o meu nome e você não é ninguém.
O jogo perigoso que eu pratico aqui, ele busca chegar ao limite possível de aproxi-
mação. 
Através da aceitação, da distância e do reconhecimento dela. 
Entre eu e você existe a notícia que nos separa.
Eu quero que você me veja nu, eu me dispo da notícia. 
E a minha nudez parada, te denuncia e te espelha.
Eu me delato, tu me relatas.
Eu nos acuso, e confesso por nós. 
Assim, me livro das palavras,
Com as quais você me veste.

(texto de Fauzi arap, 1977)
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ao iniciarmos nossas reflexões sobre as representações da natureza 

na cidade com a citação do texto de Fauzi arap1, buscamos demonstrar 

que, apesar de mencionada e vivenciada em nosso cotidiano, a natureza, 

aparentemente incorporada à vida social, descrita, analisada, entendida, re-

produzida, etc., ainda traz, real e simbolicamente, uma infinidade de possi-

bilidades de interpretação, usos e representações. Utilizando alguns versos, 

quanto mais entendemos a natureza, uma busca que acompanha a história 

da humanidade2, ‘um abismo maior nos separa’, podemos ‘chegar ao limite 

possível de aproximação’, mas ‘ao fim de tudo você permanece comigo, mais 

preso ao que eu criei e não a mim’. 

dentro das inúmeras possibilidades para a leitura da natureza, opta-

mos por seguir aquela que vai tratar das representações da natureza na ci-

dade, uma vez que assistimos hoje um re-encantamento no mundo urbano 

ocidental pela natureza, ou melhor, por uma idéia, um padrão ou imagens 

de natureza, moldados pelos interesses capitalistas, no âmbito do consumo 

e da transformação da natureza em mercadoria. 

sob a dinâmica atual do capitalismo, os grandes agentes do mercado 

global, nos mais diversos ramos da economia, da indústria aos serviços, ofe-

recem produtos e serviços para diversas classes de poder de consumo, que 

os colocam muito próximos da natureza. Uma natureza retrabalhada sob 

a forma de uma segunda natureza, reificada, incorporada, mercantilizada, 

produzida e vendida de acordo com as leis e os objetivos do modo de pro-

dução atual, o lucro, a propriedade privada, os fetiches e sensibilidades do 

mercado (henriQUe, 2004). neste sentido, no mundo do consumo, a natu-

reza, não vista por si mesma, mas a partir da ‘mentira da aparência do que eu 

sou e a mentira da aparência do que você é’, acaba por definir as representa-

ções e o acesso à natureza na cidade. 

a natureza, material e simbolicamente, incorpora-se à esfera de um 

mundo capitalista, de uma racionalidade instrumental e da criação de um 

conjunto de necessidades que parecem ser naturais ao homem, mas que se 

constituem apenas em mais possibilidades de consumo3. Marx (1962, p.144) 

escreve que “todo produto é uma isca por meio da qual o indivíduo ten-

ta apanhar a essência da outra pessoa, o dinheiro dela4”. 

a natureza, como parte do espaço geográfico, como território usado, 

é incorporada e produzida enquanto objetos e idéias, transformada em re-

curso pela valorização do espaço e um intenso uso do território. este den-
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so 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 natureza, congelada sob a categoria paisa-

gem, tende a ser transformada em cartões postais e em fetiche. esta na-

tureza artificial, produto da ação humana e, de mentira, no sentindo de 

não possuir uma identidade local e sim ser um padrão, encontra-se hoje 

compromissada com uma felicidade capitalista. Uma natureza carregada 

de ideologia, que não mostra toda a história de sua construção social, uma 

natureza ideologizada, que busca apagar as diferenças entre classes, forne-

cendo um ‘sentimento da identidade social’, a partir de referencias coletivas, 

como explica chauí (1984).

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 quantos objetos: signos da felicida-

de, da satisfação, do poder, da riqueza, da ciência, da técnica, etc. a produção 

desses signos se integra na produção global e desempenha um papel inte-

grador fundamental em relação às outras atividades sociais produtivas ou 

organizadoras. o signo é comprado e vendido; a linguagem torna-se valor 

de troca (leFeBvre, 1969, p. 62).

Metáfora5 ou metonímia6, a natureza, que já havia sido reificada e in-

corporada à vida social, ao longo da história do homem, é apropriada e até 

mesmo produzida, com o objetivo de valorização monetária de objetos/

mercadorias nos mais variados segmentos da produção e dos serviços. 

como, por exemplo, podemos destacar o “rÉveillon da natUreZa”, 

festa para a passagem do ano novo 2007/2008, na cidade de salvador/Ba. 

segundo o texto de divulgação do evento7, “A Natureza, em sua exube-

rância e diversidade”8, abre os caminhos para a chegada de 2008. senhor 

do axé e do segredo das folhas, o orixá ossain regerá a noite do réveillon e 

nos convida a zelar pela Terra e pelos seres que nela habitam. Mago ca-

paz de dar força curativa às plantas, ossain será reverenciado no “réveillon 

da natureza”, que comemora uma década de sucesso da já consagrada festa 

de virada de ano realizada pela licia Fabio Produções, em salvador. as ho-

menagens espirituais jamais são dissociadas das necessidades terrenas. não 

por acaso, ao se virar a última página do calendário de 2007 para se ingres-

sar no primeiro dia de 2008, 
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‘estaremos celebrando, entre familiares, amores, amigos e 
queridos, a necessidade cada vez mais urgente de se preservar 
a fauna, a flora e toda a integridade do meio ambiente, 
ameaçado das mais diversas formas. assim, poderemos celebrar 

juntos, a vida e a entrada para um mundo mais feliz, tendo como  

cenário a charmosa Baía de Todos os Santos, numa noite que 
promete um brinde aos sentidos, com muito encanto, energia, 
beleza, sabores e, claro, o axé típico da nossa Boa Terra. Em 
uma megaestrutura coberta na Bahia Marina, o “Réveillon 
da Natureza” dispõe de 5.500 m² de área construída, onde 
são dispostos o palco para shows, harmoniosos lounges 
para descanso, uma pista de dança de 440 m², além de 
requintadíssimos toilettes, que sempre exibem produtos de 
perfumaria top de linha. como todo réveillon da Bahia, saudar 

as águas do mar nos primeiros momentos do ano-novo torna-se 

um ritual indispensável para os que acatam as tradições. Por isso, 

montamos um deck de acesso à praia, para que todos possam 

dirigir seus pedidos aos céus e depositar flores ou presentes 

na água, sob as bênçãos de iemanjá. cada detalhe é pensado e 

executado por equipes especializadas, preparadas para fazer 

de sua noite um momento inesquecível. Seguranças, garçons, 
serviço médico com ambulância e brigadas de incêndio 
garantem total conforto e tranqüilidade aos presentes. 

os paladares mais exigentes se deliciarão com a culinária dos 

principais restaurantes da cidade e seus maravilhosos chefs. 

os brindes a 2008 serão regados a champanhe, whisky, roskas, 

cerveja, vinho, refrigerante e coquetéis, em um eficiente serviço 

open bar’ (grifos do autor).

a natureza adquire valores simbólicos, morais ou estéticos e, alguns 

elementos, como as folhas verdes, as folhas avermelhadas do outono dos 

climas temperados, o urso panda, o urso polar, entre outros, passam a re-

presentar a beleza, a civilidade, a sofisticação, a segurança, a tranqüilidade. 

entretanto, outros elementos da natureza, como o rato, a cobra, o mosquito, 

alguns tipos de vegetação, passam a representar a fome, a violência, a po-

breza, o atraso. 

hoje, a natureza, idéia e objeto, capitalizada e mercantilizada, tem seus 

consumidores e clientes, pessoas que por ela transitam, passam, viajam, 

comprando-a e consumindo-a, literal ou metaforicamente falando, como 
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símbolo, imagem, ícone, poder ou status, principalmente nos espaços urba-

nos, onde as representações da natureza são construídas a partir da nega-

ção de todas as suas modificações, buscando um retorno a uma natureza 

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

tamente tecnificada e acrescida de instrumentos técnicos para propiciar o 

conforto na vida individual.

representações da natureza

como ser sensitivo, o homem, em relação metabólica com o mundo, o 

modifica e, fazendo isso, muda a si mesmo através do trabalho. como todas 

as outras espécies, o homem tem algumas capacidades específicas, entre 

as quais, a mais importante é a habilidade para alterar e adaptar a forma 

de organização social (para criar, por exemplo, divisões do trabalho, estru-

tura de classes e instituições); para criar uma memória histórica através da 

linguagem, para acumular conhecimento e entender o que está disponível 

coletivamente como guia para ação futura; para refletir sobre o que se tem 

feito e fazendo sob meios que permitem aprender a partir da experiência 

(não apenas do indivíduo, mas do coletivo); e pela destreza, construir todo 

tipo de acessórios (como ferramentas, tecnologias, organizações e sistemas 

de comunicação), para aumentar as capacidades de ver, ouvir e sentir além 

da filosófica limitação dada pela própria constituição do corpo humano9.

a natureza é uma referência constante no dia-a-dia10. considerando as 

características do período atual, dentro de uma sociedade de consumo, os 

objetos ou as mercadorias tornam-se os mediadores entre o homem e a 

natureza. estes objetos e mercadorias podem ser um simples creme dental, 

com sabor natural; o papel higiênico natural (sem perfume) ou com per-

fume natural (com perfume de flores); o protetor de tela do computador, 

com suas árvores de folhas vermelhas ou os peixinhos nadando; as árvores 

cercadas por uma tela com propaganda de supermercado; os lugares turís-

ticos, onde se pode passear por praias desertas ou pelas trilhas ecológicas 

na mata; e mesmo os condomínios de alto padrão nas cidades. 

de acordo com santos (1994, p. 23), “se antes a natureza podia criar o 

medo, hoje é o medo que cria uma natureza mediática e falsa, uma parte da 
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natureza sendo apresentada como se fosse o todo”. continua o autor (op.

cit., p. 24), “quando o ‘meio ambiente’, como natureza-espetáculo, substitui 

a natureza histórica, lugar de trabalho de todos os homens, e quando a na-

tureza ‘cibernética’ ou ‘sintética’ substitui a natureza analítica do passado, o 

processo de ocultação do significado da história atinge o seu auge. É tam-

bém desse modo que se estabelece uma dolorosa confusão entre sistemas 

técnicos, natureza, sociedade, cultura e moral”.

lenoble (1969, p. 183), escrevendo sobre as idéias de natureza ao lon-

go da história do pensamento humano, afirma que “como todas as palavras 

que designam uma idéia muito geral, a palavra natureza parece clara quan-

do a empregamos mas, quando sobre ela reflectimos, parece-nos complexa 

e talvez mesmo obscura”. o mesmo autor (op. cit., p. 199), afirma ainda que 

tem 

a impressão de que, na nossa época, as coisas se encontram 

ainda extremamente baralhadas no nosso espírito, sem que 

disso demos conta. e, se quisermos evitar esta confusão, temos 

que começar por aperceber-nos de que ela existe. empregamos 

a mesma palavra para designar a Natura rerum, o conjunto das 

coisas que existem, e essa característica que particulariza cada 

uma dessas coisas, ‘a sua natureza’; a mesma palavra para definir o 

estudo do físico, do biólogo ou do químico e essa regra suprema 

dos costumes a que chamamos o direito natural ou a lei natural; a 

mesma palavra para recomendar um produto ou um remédio que 

dizemos ‘naturais’ e para deixar ao sonho toda a sua liberdade no 

sentimento da natureza, a Einfühlung da estética alemã.

Para soper (2000), deve-se, primeiramente, compreender como ‘esta 

palavrinha complexa’ – ‘natureza’ – é falada e entendida. além disto, duas 

grandes possibilidades, segundo a autora (op.cit.), baseadas em posições te-

óricas e mesmo do ponto de vista do engajamento político, se colocariam. 

a primeira refere-se a uma visão afirmativa da natureza (nature - endorsing), 

relacionada, principalmente, ao movimento ecológico, como o Greenpeace, 

que no reino Unido tem mais filiados do que qualquer partido político. a 

segunda forma de entendimento é a dos céticos da natureza (nature - scep-

tical), que seriam representados pelos movimentos pós-modernistas, socia-

listas e marxistas. 
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continuando suas considerações, soper (2000) escreve que os ecologis-

tas tendem a invocar a natureza como um domínio de valor intrínseco [a 

questão dos desígnios da natureza], verdade ou autenticidade, e têm posi-

ção relativamente indefinida quanto às questões epistemológicas e de re-

presentação. sobre a posição ‘ecologista’, Mendes (1993, p. 20), coloca que 

“certas linhas do pensamento ecológico propugnam por uma solução ‘edê-

nica’ – a volta à natureza, a reinserção do homem no meio natural como um 

ser meramente natural. (...) o desprezo pelas conquistas do desenvolvimento 

científico, tecnológico e cultural”. Buarque (1993) fala mesmo de um biocen-

trismo, que nega o homem em sua totalidade e prega uma inconseqüente 

centralidade natural.

Já as teorias Pós-Moderna e crítica vêem com suspeita qualquer apelo 

à idéia de desígnio ou idealização da natureza, bem como a tentativa de 

eternizar o que em realidade é meramente convencional, e instigam ver a 

ordem da natureza como inteiramente produto de uma construção lingüís-

tica. de acordo com santos (1994, p. 19), 

sem o homem, isto é, antes da história, a natureza era uma. 

continua a sê-lo, em si mesma, apesar das partições que o uso 

do planeta pelos homens lhe infligiu. agora, porém, há uma 

enorme mudança. Una, mas socialmente fragmentada [pelos 

usos que os diferentes grupos sociais fazem dela a partir de suas 

disponibilidades técnicas], durante tantos séculos, a natureza é 

agora unificada [mundializada, torna-se um padrão universal 

e mesmo um problema global com as mudanças climáticas e a 

inserção do debate político] pela história, em benefício de firmas, 

estados e classes hegemônicas. Mas não é mais a natureza amiga, 

e o homem também não é mais seu amigo.

segundo soper (2000), não se pode fazer distinção entre a realidade da 

natureza e sua representação cultural, que não é por si mesma conceitual, 

mas isto não justifica a conclusão que não há distinção ontológica entre as 

idéias que se tem de natureza e aquelas sobre as quais as idéias são: isto 

porque a natureza é apenas significativa no discurso humano, natureza en-

tre aspas é natureza, e deve-se, a partir de então, remover as aspas.

apesar disto, ainda é difícil distinguir o que é, em realidade, natural, 

principalmente quando se atém somente à forma, pois a representação da 
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natureza é ligada às experiências culturais, às ideologias e aos clamores de 

cada sociedade, relacionando-se também com as variantes estéticas que, a 

cada momento, são predominantes. Mitos, poesias épicas, dogmas religio-

sos, obras de arte são forças culturais inegáveis no modelamento da natu-

reza.

a modificação do mundo natural em território humano é legitimada 

pelas necessidades, requerimentos, desejos e esperanças que a vida colo-

ca e podem ser vistos tanto como um projeto de emancipação coletiva ou 

como o conforto produzido em nossa vida individual, de acordo com ha-

bermas (1997). segundo o geógrafo elisée reclus (1985, p. 42), “a primeira 

das condições para que o homem chegue um dia a transformar comple-

tamente a superfície do globo é neste caminho de inserção da natureza à 

vida social, ao território”.

Para soper (2000), a humanização da natureza permite uma medida de 

alívio ao ser humano. ela dá uma certa suspensão da moral universal que 

governa as relações entre as pessoas, e das lutas por autonomia que são 

ligadas a isto. Permite uma fuga da racionalidade que, ao longo dos séculos, 

o próprio homem construiu.

as técnicas inserem uma constante dissociação entre o homem, a na-

tureza e a cultura, propiciando algumas aproximações, mesmo que metafo-

ricamente. há sempre uma observação constante que é a necessidade que 

os homens têm de se aproximar da natureza e isto pode ser dado tanto pela 

sua contemplação, controle ou transformação; o homem imita a natureza e 

ao mesmo tempo a desnaturaliza. Pode-se exemplificar esta relação dialética 

com um jardim onde há algo natural – plantas e flores – mas, ao mesmo tem-

po, social, cultural e técnico. a paixão pela geometria regular e a necessidade 

de enquadrar a natureza num padrão uniformizado e compreensível pela 

mente humana.

de acordo com Marx (1980), o homem conhece o mundo a partir da 

idéia de um mundo humano, produto da sociedade, incluídas as coisas na-

turais.

com a natureza apreendida, aprisionada, em objetos e ações com finali-

dades bem definidas, a comunicação do homem com a natureza passa a ser 

mediada por técnicas e objetos – jardins, reflorestamentos, etc.
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la ciudad proyecta sobre el terreno una sociedad, una totalidad 

social o una sociedad considerada como totalidad, comprendida 

su cultura, instituciones, ética, valores, en resumen sus supraestruc-

turas, incluyendo su base económica y las relaciones sociales que 

constituyen su estructura propiamente dicha. (…) en la ciudad se 

materializan, se encarnan en obras, obras que, como fácilmente se 

comprende, son los monumentos, edificios públicos y privados, en 

los cuales y a través de los cuales la sociedad global se presenta 

o se representa; muy frecuentemente constituyen símbolos 

(leFeBvre, 1973, p. 140-141).

observa-se hoje um urbanismo preocupado com o mercado imobiliá-

rio. segundo lefebvre (1969, p. 28), “o projeto dos promotores de venda se 

apresenta como ocasião e local privilegiado: lugar da felicidade numa vida 

quotidiana miraculosamente e maravilhosamente transformada”.

o cotidiano nos condomínios, atrelado a uma idéia de natureza, apa-

rece como uma história de crianças e a materialização da felicidade num 

endereço. de acordo com lefebvre (1969, p. 29), a “ideologia da felicidade 

através do consumo, a alegria através do urbanismo adaptado à sua nova 

missão. este urbanismo programa uma quotidianeidade geradora de satis-

fações”.

Um conceito interessante para analisar estes processos foi desenvol-

vido pelo geógrafo david harvey (2000),  o de disneyficação da natureza 

(Disneyfication of Nature), definido pelo autor como um reencantamento da 

natureza já como um item de consumo e um objetivo central da mercantili-

zação e disneyficação das experiências de natureza. a ‘disneyficação’ insere 

os seguintes aspectos:

1) uma suposta felicidade, harmonia e espaços sem conflitos - uma fuga 

para fora do mundo real;

2) uma construção feita para entreter;

3) uma história inventada;

4) um cultivo de uma nostalgia de um passado mítico;

5) uma perpetuação do fetiche pela cultura da mercadoria;
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6) um agregado de objetos e coisas de todo o mundo numa idéia de di-

versidade e existência multicultural, mesmo que tudo se dê na forma 

de compartimentos;

7) um lugar limpo, sanitarizado e mitologizado, esteticamente perfeito.

assim, a relação cotidiana com a natureza, a prática social, passa a ser 

povoada por pensamentos, imagens, fantasias e desejos de uma natureza 

glamourizada e reificada como um desenho infantil.

neste processo de produção de objetos cheios de simbolismo e ide-

ologias, a propaganda adquire um valor muito grande. Para santos (2000, 

p. 10), “pagamos para sermos enganados. se paga o processo de engano 

que acompanha e que precede a produção das coisas, das relações e das 

imagens”.

segundo loureiro e amorim (2005, www.vitruvius.com.br, s/p),

é deste sonho e da recriação constante de um ideal de morar que 

a indústria imobiliária se alimenta, possibilitando a introdução 

constante de novos produtos no mercado que venham satisfazer 

as expectativas dos consumidores, bem como criar novas neces-

sidades. neste mercado, a propaganda exerce um papel funda-

mental, ao manter viva esta necessidade constante pela aquisição 

de um lugar perfeito para morar...

As representações da natureza nos 
empreendimentos imobiliários em  
São paulo, Florianópolis e Salvador

a cidade de são Paulo se apresenta, esteticamente, como uma negação 

da idéia de natureza romântica e verde. entretanto, encontram-se reunidos 

em seu espaço os traços de uma idéia de natureza romântica e globalmen-

te padronizada pelos agentes do mercado imobiliário e grandes incorpora-

doras, que têm reafirmado o valor monetário da natureza. infelizmente, esta 

valorização da natureza verde se restringe apenas aos folhetos e material 

de propaganda, pois o que se observa na realidade é uma retirada da ve-

getação nativa (o que ainda restava) e, em outros casos, a manutenção de 
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uma área verde na qual foram plantadas espécies exóticas – principalmente 

eucaliptos e palmáceas. 

em são Paulo, qualquer objeto associado a uma idéia de natureza tor-

na-se sinônimo de qualidade de vida e transforma-se em valor econômico, 

aumentando os preços dos apartamentos, casas e edifícios. este processo 

pode ser observado em várias áreas da cidade, com especial concentração 

nas imediações dos parques urbanos e em bairros como: vila andrade (cha-

mada pelos empreendedores imobiliários como Panamby), Moema, Mo-

rumbi, Brooklin novo, campo Belo, Granja Julieta, entre outros.

Muitos são os empreendimentos que negam a construção social da na-

tureza e todo o processo histórico de sua incorporação à vida cotidiana, que 

foi detalhado na primeira parte deste capítulo. este é o caso do Brazilian art 

(distrito do itaim Bibi, em são Paulo/sP), numa rua privativa ‘o verde nativo 

das matas brasileiras’11 está presente. após todo o processo de ocupação do 

sítio urbano da cidade, de todo o desenvolvimento técnico da sociedade 

ocidental, encontrar verde nativo das matas brasileiras num bairro comple-

tamente urbanizado de são Paulo, com uma área verde por habitante, se-

gundo dados do atlas ambiental de são Paulo (2003), de 3,86 m²/habitante, 

não é apenas uma ilusão, como se transforma no mais puro ato enganador 

que o marketing verde propaga. É a comprovação da alienação apontada 

por chauí (1984) e santos (1994), do pagamento por um produto caro – a 

natureza nativa – mas que, na verdade, é o pagamento para ser enganado.

o condomínio villa natura é descrito como ‘um degrau acima de tudo 

o que já existiu’. com 92% da área destinados para o verde e o lazer, fazendo 

com que a temperatura na chácara Flora, graças à densa arborização, seja 

em média 3 graus abaixo à da cidade. ‘os jardins do villa natura – ao todo 

são 11 – trabalham com as cores e texturas de algumas plantas brasileiras 

que se assemelham a espécies clássicas européias, como as topiárias, nas 

paisagens mais ordenadas de primeiro plano; Uma Natureza idealizada, 

em que a presença do verde e da água produz uma atmosfera impregnada 

de calma e tranqüilidade’.

os Grand Jardins de France (campo Belo) vão além na sua natureza 

idealizada. ‘os Grands Jardins de France são uma homenagem a um estilo 

de vida que valoriza ao máximo o conforto, a sofisticação e a privacidade. 

Um conceito que teve como fonte de inspiração os jardins franceses, os 
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maiores jardins formais que se conhece. e, principalmente, o charme dos 

castelos que eles rodeiam’.

outro empreendimento, o Mustique – le paradis est ici, uma obra da 

eZtec, é um dos melhores exemplos da utilização de uma idéia de natureza 

padronizada para agregar valor ao imóvel. ele se localiza no Brooklin e ‘re-

trata a idéia de pequena cidade e a configura como opção nobre de bairro 

residencial’. na propaganda do empreendimento, afirma-se que ‘a natureza 

invade o condomínio e colore as ruas do quarteirão. Mais de 80 árvores já 

foram plantadas nas calçadas do quarteirão que abraça o Mustique, fazen-

do do condomínio e de seu entorno, uma verdadeira ilha de verde, ar puro 

e cor, muita cor. são plátanos, espécie que atinge até sete metros de altura 

e tronco com 50 cm de diâmetro cujas folhas ficam vermelhas no outono 

e verde-alface na primavera, tingindo o cenário com tonalidades únicas e 

trazendo sombreamento agradável, ideal para passeios a qualquer hora do 

dia. (...) a natureza se faz presente em todos os recantos do condomínio 

através do paisagismo que criou livings com bancos e praças para relax e um 

agradável bate-papo compartilhado pela vegetação exuberante reforçada 

por caramanchões e trepadeiras floríferas’.

outro exemplo que pode ser citado é o Green Phylosophy, construído 

pela cyrela e Brazil realty, no Panamby (vila andrade), que, além de valori-

zar a presença do shopping Jardim sul nas redondezas, se apropria do Par-

que Burle Marx ‘do outro lado da rua’, além do ‘parque privativo com quase 

20.000m² a partir do próprio Green Phylosophy’. o empreendimento res-

gata também a idéia renascentista da relação entre a arte, a arquitetura e 

a natureza, mas de maneira invertida, pois a sua lógica é valorizar o verde. 

a propaganda afirma que no Green Phylosophy, você vai mudar o seu con-

ceito de natureza, pois é um lugar onde a ‘natureza abraçou a arquitetura’ 

e ‘cada espaço é um meio ambiente’, sendo ‘uma reposta moderna à neces-

sidade cada vez mais comum de integrar a natureza com os mais variados 

estilos de vida’.

em são Paulo, todas as áreas verdes públicas da cidade se tornam, pela 

propaganda dos empreendimentos, bens privados. Para ilustrar esta situa-

ção utiliza-se o helbor Grand Palais, que tem o ‘privilégio de ter o parque do 

ibirapuera como jardim’ (Folha de são Paulo,10/09/2003). Já o camp life, na 

vila olímpia, vai além na posse da natureza na cidade, pois, a partir dos ter-
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raços dos apartamentos é possível uma vista da cidade, ou melhor, das suas 

terras – “e você, dono de tudo, observando suas terras do alto”. 

além da idéia de apropriação dos parques públicos, muitos empreen-

dimentos em são Paulo fazem uso de uma idéia de proximidade com estes 

parques, uma vez que se tratam de empreendimentos localizados em já 

densas áreas residenciais. os croquis de localização seguem uma tendência 

geral de aproximar, à custa do sacrifício da escala na representação cartográ-

fica, as áreas verdes, como um empreendimento no Mandaqui (Zona norte), 

que aproxima o horto Florestal para ‘duas quadras do empreendimento’ (no 

croqui sem escala). o Parque do ibirapuera, a cidade Universitária, o Parque 

villa lobos são as maiores vítimas destes croquis de localização. 

estes croquis, como representação da idéia de natureza que se vende, 

fazem um uso maciço da cor verde na sua impressão e tendem a aumentar 

exageradamente a quantidade de áreas verdes do entorno ao empreendi-

mento.

as maquetes, animações e vídeos (graças ao computador) dos em-

preendimentos também fazem uso recorrente das substituições das áreas 

construídas pelas áreas verdes. este é o caso do studio Paradiso, um prédio 

de quitinetes localizados na rua Marquês de itu, quase na esquina com a 

amaral Gurgel (Minhocão), na região da Praça da república. visitando o lo-

cal percebe-se a ineXistÊncia de qualquer forma arbórea ou arbustiva (o 

índice de área verde na região da república – com exceção das praças – é 

praticamente zero), mas o panfleto do empreendimento o coloca no meio 

da Mata atlântica.

Já Florianópolis/sc, ou melhor, a área insular do município12, vem sendo 

apontada nos últimos anos como um oásis de qualidade de vida urbana13 

no Brasil. Uma campanha maciça na mídia vende as benesses da vida ilhéu. 

a natureza, a infra-estrutura, a educação, a sofisticação e a segurança são 

os aspectos vendidos pelo marketing de Florianópolis, capitaneado pelas 

grandes empresas do mercado imobiliário e pelo poder público, estadual 

e municipal.

toda esta campanha, que se intensificou a partir do final dos anos 1990, 

resultou numa explosão da especulação imobiliária na ilha, com a atração 

de pessoas, principalmente paulistas, gaúchos e cariocas, de alto poder 

aquisitivo14. estima-se que a população das classes mais altas cresceu 10% 
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nos últimos 10 anos em função desta ‘migração’ para a cidade. este aumen-

to da procura por moradias levou a um grande aumento dos preços dos 

imóveis na ilha, tanto para a sua aquisição, quanto para os aluguéis. Muitos 

empreendimentos e loteamentos foram construídos associando qualidade 

de vida e natureza para cooptar os investimentos dos ‘futuros moradores’ 

desta “ilha da Magia”, como, por exemplo, o Portal do sol residencial, o edifí-

cio Flamboyant e a Maison du Flamboyant, o Bosque dourado condomínio 

residencial (‘lotes privativos junto à natureza; Área verde e trilha ecológi-

ca’), entre outros.

destaca-se ainda, neste setor norte da ilha de santa catarina, o resort 

“Beach village”, também um empreendimento da habitasul. segundo as 

informações do sítio da internet sobre o resort:

‘Aqui a Natureza já fez uma reserva para você; As areias 
brancas da praia como extensão do seu jardim; o Jurerê 

Beach village é sinônimo de liberdade. É a principal porta de 

entrada para o inesquecível e diferenciado estilo de vida e 
lazer próprios de Jurerê Internacional, a praia mais charmosa 

de Florianópolis, um verdadeiro paraíso natural; Poucas coisas 

boas ficam tão perto do mar. você vai encontrar muitas espécies 
de conchas, formando uma vizinhança natural. Uma ou outra 

espreguiçadeira. os guarda-sóis coloridos plantados na areia; a 

exclusiva oportunidade de reunir o bem-viver estilo Primeiro 
Mundo com o privilégio de ter a praia como extensão de seu 
jardim.’

o Beach village congrega vários aspectos da relação ideológica que 

os agentes do mercado imobiliário estabelecem com a natureza, como, por 

exemplo, a apropriação dos bens coletivos nas propriedades particulares, a 

natureza e a praia como jardins particulares; a idéia da segregação espacial 

em função da presença deste recurso cada vez mais raro – a natureza; a 

romantização da natureza e a valorização do mito da natureza paradisíaca 

e intocada, negando toda a construção social da natureza ao longo da his-

tória humana. confirma-se uma idéia de Milton santos (1999, p.53), de que

no princípio, tudo eram coisas, enquanto hoje tudo tende a 

ser objeto, já que a partir de um conjunto de intenções sociais, 

passam, também, a ser objetos. assim a natureza se transforma 
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em um verdadeiro sistema de objetos e não mais de coisas e, 

ironicamente, é o próprio movimento ecológico que completa o 

processo de desnaturalização da natureza, dando a esta última 

um valor.

em Florianópolis, diferentemente do que constatamos em são Paulo, a 

presença material/física da natureza – água e vegetação – se faz mais pre-

sente. Mesmo assim, na região central, a presença de áreas verdes fica restri-

ta às praças e aos jardins, o que não impede que alguns empreendimentos 

utilizem a natureza apenas enquanto idéia/símbolo, neste caso muito pró-

ximo aos casos analisados na cidade paulista.

na cidade de salvador/Ba (iguatemi, cabula, avenida Paralela, ilha dos 

Frades e ilha de Maré) ou na região Metropolitana de salvador, como can-

deias ou no vetor norte/atlântico de expansão urbana (lauro de Freitas/

camaçari), áreas já ocupadas, ou altamente transformadas, são apropriadas 

pelos agentes do mercado imobiliário, muitos com capital estrangeiro, pro-

duzindo loteamentos e condomínios (muitos na verdade apenas loteamen-

tos, mas que são vendidos como condomínios, sem ter a regulamentação 

específica para esta figura urbanística). estes empreendimentos são asso-

ciados a uma idéia de natureza primitiva, a qual se torna sinônimo de qua-

lidade de vida e transforma-se em valor econômico, aumentando os preços 

dos apartamentos, casas e edifícios. 

no caso de salvador, a vista (mar); a localização, av. Paralela (certa dis-

tância dos bairros mais populares e proximidade da praia – não em frente) 

e a infra-estrutura (patrocinada pelo estado) atraem os investimentos do 

mercado imobiliário, criando,  na cidade, espaços ‘luminosos’ do ponto de 

vista técnico-científico-informacional.

na avenida Paralela, encontramos o le Parc – residential resort , um 

conjunto de 18 torres de apartamentos em uma área de 100 mil m²; a Man-

são ville vert, cuja propaganda o associa a uma vida ao lado de uma reserva 

florestal e ainda é financiado pela caixa econômica Federal; o alpha Park 

lifestyle, 

‘um dois quartos com uma imensa área de lazer e um imenso 

respeito pela natureza. alpha Park é o primeiro empreendimento 

lyfestyle da Bahia, um conceito desenvolvido pela eBM e helbor 

que traz mais lazer, respeito à natureza para o seu condomínio 
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e mais qualidade de vida para você. ações de sustentabilidade: 

coleta seletiva de lixo, reutilização de água da chuva, horta, pomar, 

jardim com flores o ano inteiro, áreas com iluminação natural’. 

em outra área da cidade, encontramos o Provence (Parc le Jardin e Parc 

la Fontaine), que, segundo a propaganda, está 

‘no ponto mais alto e arborizado do horto Florestal (onde) nasce 

um novo estilo residencial; a Provence como inspiração – o sol 

brilha em Provence. seus raios estão refletidos nas artes, nos 

costumes desta antiga província francesa, próxima à costa do 

Mar Mediterrâneo. Passeando por Provence, você será tocado 

pelas cores, perfumes e pela beleza desta terra que é o berço de 

um das mais importantes manifestações culturais da europa. esta 

região serviu de inspiração para um novo estilo residencial em 

salvador: Provence horto. Um empreendimento único em todos 

os detalhes; horto Florestal – o privilégio de viver cercado de 

verde. Morar no horto Florestal é viver em meio a diversas espécies 

de plantas, respirar ar puro e estar, ao mesmo tempo, perto de 

tudo que você precisa: supermercado, shoppings, escolas, hotéis 

e praias. o neoclássico em harmonia com a natureza. chegar é 

fácil. difícil é você querer sair’.

há uma supervalorização de determinados setores e bairros da cidade, 

instaurando, em alguns casos, um processo de requalificação e gentrificação 

do espaço urbano, onde todos os prazeres nos nichos específicos do merca-

do imobiliário se dão na órbita da acumulação, dentro de uma racionalida-

de capitalista. na comercialização da estética ou do natural, os objetos e as 

idéias tornam-se atividades financeiras, industriais e de consumo, tentando 

impregnar os empreendimentos imobiliários de um valor exclusivo. 

estes nichos de mercado são explorados a partir da mobilização dos 

desejos humanos e na sua pseudo-exclusividade, isto é, negando seu aces-

so a todas as pessoas. do ponto de vista geográfico, definem-se territórios 

excludentes. como, por exemplo, o aldeia saint sebastien, cuja publicidade 

evoca 

‘um condomínio de praia que oferece um diferencial que você 

não encontra em nenhum outro: a liberdade de viver a vida 

da maneira que você gosta. o cenário não poderia ser outro: a 
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paradisíaca praia de arembepe. várias cabanas rústicas foram 

erguidas (vila hippie) na área, cercada pelo rio capivara e pelas 

piscinas naturais formadas pelos recifes. além das belezas 

naturais, a aldeia saint sebastien conta também com uma infra-

estrutura completa. arembepe abriga também o Projeto tamar, 

que é morada das tartarugas marinhas’. 

em relação aos nichos de mercado, o aldeia saint sebastien é destina-

do ao publico gay, com todo o material de divulgação (www.aldeiasaintse-

bastien.com.br) impresso em rosa, com flores, um corpo de homem com 

uma tatuagem de outro homem e a frase ‘meu amor’ e outro com um corpo 

de mulher e a tatuagem de outra mulher e a mesma frase.

segundo lefebvre (1969, p. 62) 

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.

Considerações finais

na cidade contemporânea, a qualidade do ar, as praças e os parques ar-

borizados tornam-se objetos de consumo, a ‘natureza verde’ torna-se, devi-

do a sua raridade em algumas cidades, artigo de luxo. a raridade, ou a pouca 

oferta de algo, vai aumentar o valor do recurso, no caso a natureza. 

o início do processo de sobreposição da natureza pelo homem é mui-

to “inofensivo”, com a substituição do ato de contemplação pelo de experi-

mentação da natureza, indo além das aparências.

nestas relações de uso da natureza e na produção e divulgação de 

representações da natureza na cidade contemporânea, constatamos uma 

predominância dos âmbitos político e econômico sobre aqueles vincula-

dos à vida coletiva, à cultura, aos aspectos sociais e à própria constituição 

da natureza. recentemente, as maiores empresas do mercado imobiliário 
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brasileiro (lopes, abyara, cyrela) fizeram grandes captações de recursos na 

bolsa de valores, objetivando a incorporação de novas áreas e a realização 

de novos projetos imobiliários, esgotando as áreas disponíveis nas grandes 

cidades e utilizando muitas áreas até então “verdes”. a tenda, empresa do 

ramo imobiliário, conseguiu captar aproximadamente 600 milhões de reais 

para construção de empreendimentos de até 50 m², destinados a famílias 

com renda entre r$700,00 e r$ 1.200,00 per capita, que corresponde a apro-

ximadamente 45% da população brasileira. os grandes bancos privados e 

públicos vêem aumentando consideravelmente as linhas de crédito para 

o financiamento da compra de imóveis pelas classes a, B e c, apenas um 

dos maiores bancos privados aumentou a linha de crédito imobiliário de 1 

bilhão de reais em 2006 para 3 bilhões de reais em 2008. 

na esfera política, os municípios têm aprovado Planos diretores que via-

bilizam o investimento do capital imobiliário, impulsionados pelo desejo de 

aumento de arrecadação de iPtU, de criação de novos empregos e de rece-

bimento de recursos oriundos da outorga onerosa pela construção de áreas 

maiores. somente em salvador, a Prefeitura Municipal estima que 100 mil 

novos empregos sejam criados, r$ 16 milhões sejam incorporados à arreca-

dação anual de iPtU e r$ 500 milhões entrem na contabilidade da Prefeitura 

a título de outorga onerosa, apenas em um trecho da orla de salvador, entre 

o Jardim de alah e Piatã. 

assim, a cidade se prepara para receber grandes investimentos imobili-

ários, sem muita preocupação no ordenamento e preservação das áreas de 

reserva da natureza (real). as empresas do mercado imobiliários, altamen-

te capitalizadas, buscam construir mais e desenvolver produtos específicos 

para determinados nichos de mercado e faixas de renda, para aumentar sua 

taxa de lucro e uma grande massa de novos consumidores passa a ter acesso 

ao crédito para aquisição de imóveis. o resultado é o aumento da demanda 

por áreas, desenvolvendo-se novas formas de consumo real e simbólico da 

natureza na cidade, uma natureza padronizada, asséptica e esteticamente 

definida por modelos que não condizem com a realidade brasileira. Uma 

natureza globalizada, que nos remete a um mundo “mais” civilizado, refina-

do, elegante e sofisticado, uma cultura mais distante da natureza primitiva, 

muito diferente de nossa cultura tropical, quente e úmida, visualmente con-

fusa e muito próxima da natureza. 
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também perdemos os sentidos na cidade, o corpo cada vez mais vive 

à deriva ou condicionado ao trânsito e ao tráfego: ou estamos em vias rápi-

das, circulando e passando por lugares sem conseguirmos prestar atenção 

na cidade, ou na natureza; ou estamos presos em congestionamentos e a 

paisagem “congelada” não oferece alguma sensação ao olhar. a música, do 

som ou do fone de ouvido, apaga qualquer possibilidade de contato com o 

mundo, de conversa, nos fechamos. os cheiros da poluição, da fuligem, dos 

perfumes não permitem que tenhamos os cheiros da cidade para comple-

tar nossa construção sensitiva das mesmas. 

nas grandes cidades, lugares altamente tecnificados e artificializados, 

frutos da ação humana, a presença de uma Natureza Natural torna-se muito 

distante, tornando-se necessário, desta forma, a produção de um sistema de 

idéias e símbolos que tragam a imagem desta natureza natural para a cidade 

e até mesmo que se produza uma natureza padronizada e adequada aos pa-

drões urbanos. além disto, a Natureza Material, efetivamente incorporada 

e produzida, enclausurada nas propriedades imobiliárias privadas, terá seu 

acesso definido de maneira desigual, entre, por exemplo, os empreendimen-

tos de alto padrão e os condomínios habitacionais de baixa renda.

enfim, a NATUREZA na cidade (real e simbolicamente) torna-se um 

bem privado, cujo acesso e uso passam pelo bolso. do outro lado, aos mais 

pobres, resta o MATO.

Notas

1 transcrito a partir do cd Pássaro da Manhã, de Maria Bethânia, 1977.

2 o tema e a epistemologia das idéias e conceitos de natureza na Geografia foram 
desenvolvidos em nossa tese de doutorado “o direito a natureza na cidade: 
ideologias e práticas na história”, disponível em http://www.biblioteca.unesp.br/
bibliotecadigital/document/get.php/2632/henrique_w_dr_rcla.pdf.

3 Para Marx (1962, p. 60-61), “no mundo alienado do capitalismo as necessidades 
não são manifestações 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”.
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4  Grifo do autor.

5 dicionário Michaelis: sf (gr metaphorá) ret emprego de uma palavra em sentido 
diferente do próprio por analogia ou semelhança: esta cantora é um rouxinol (a 
analogia está na maviosidade).

6 dicionário Michaelis: sf (gr metonymía) ret alteração do sentido natural das 
palavras pelo emprego da causa pelo efeito: apresento-lhe meu trabalho (livro); 
do continente pelo conteúdo: tal era sua fome que ele comeu dois pratos; do 
lugar pelo produto; serviram um velho bordéus (vinho de Bordéus); do abstrato 
pelo concreto: não se menospreze a realeza (o rei); do sinal pela coisa significada: 
levaram longe a cruz (a religião) etc., ou vice-versa, isto é, o emprego dessas 
expressões em sentido inverso.

7 http://www.gostodeler.com.br/materia/3066/tudo_que_h%c3%a1_11.html

8 Grifo do autor.

9  harvey (2000, p. 207/208).

10 nas referências à natureza, encontra-se outra forma de ‘fugas’ - mesmo 
que simbólicas - como, segundo soper (2000), na relação com os animais. na 
antropomorfização dos animais, animais recebem traços da personalidade 
humana: a responsabilidade (o cão de guarda ou o cão pastor) ou a afetividade 
(o gato que tem amor a casa). também recebem nomes humanos e são 
interlocutores de muitas conversas. segundo thomas (1996, p. 223), “a delicadeza 
com os animais era um luxo que nem todos tinham o direito a praticar”, durante 
boa parte dos séculos Xviii e XiX. dialeticamente, os homens também usam os 
animais para distinguir-se de sua própria animalidade. assim, os animais passam 
a representar os homens com baixa inteligência (o burro), com falta de modos 
civilizados (o cavalo), ou com o excesso de peso (o porco, no caso do Brasil, ou a 
vaca, para os norte-americanos). os mesmos animais que são úteis à vida - em 
tarefas produtivas ou por simples razões afetivas - tornam-se bestas. acrescenta 
thomas (1996, p. 53) que, na idade Moderna e no início da idade contemporânea, 
a bestialidade dos animais poderia ser aplicada aos homens, onde “uma vez 
percebidos como bestas, as pessoas eram passíveis de ser tratadas como tal. 
a ética da dominação humana removia os animais da esfera de preocupação 
humana [as bestas deveriam ser exterminadas]. Mas também legitimava os maus 
tratos a aqueles que viviam uma condição supostamente animal”.

11 todas as citações com aspas simples referem-se aos materiais de publicidade 
dos empreendimentos estudados e foram usadas desta maneira para se 
distinguirem das citações acadêmicas.

12 o município de Florianópolis se divide em duas porções, uma insular e 
outra continental. a primeira abrange a área da ilha de santa catarina, onde 
se concentram os balneários, os bairros de alto padrão, os centros comerciais, 
administrativos estaduais e municipais e as universidades. Já a parte continental 
abrange poucos bairros e perdeu seu destaque com o fechamento da ponte 
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hercílio luz (de aço) pelas pontes da via expressa que cortam o município de são 
José.

13 o residencial Mirante do Bom abrigo, na praia do Bom abrigo, vai ainda mais 
longe na associação com os indicadores de qualidade de vida, pois vende o bairro 
onde se localiza como ‘o melhor idhl (Índice de desenvolvimento humano local) 
em Florianópolis, segundo pesquisa do iBGe (fonte: a notícia, 20/12/2002)’.

14 Pode-se inferir uma segregação sócio-espacial no aglomerado urbano de 
Florianópolis (Grande Florianópolis), com a concentração das pessoas com maior 
renda na parte insular e as menores rendas nos municípios continentais. isto se dá 
em função dos preços dos imóveis e de sua recente super-valorização, que repele 
e expulsa as populações mais pobres da ilha.
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