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RESUMO 

O presente trabalho é um estudo de caso do Setor Noroeste e do Parque Burle Marx em Brasília, baseado na 

relação homem/natureza na cidade. É um panorama da apropriação direta que os empreendimentos 

imobiliários fazem do meio ambiente urbano – materializados aqui por meio dos parques urbanos – no mundo 

e no Brasil. Esse fenômeno exemplifica o reencanto do ser humano pela natureza para satisfazer suas 

vontades e desejos, seus fetiches. A natureza é, então, transformada, incorporada e produzida pelo homem 

para suprir esses desejos. Passa a ser reificada e completamente moldada pelos interesses capitalistas, 

transformando-se em imagem, em símbolo e em mercadoria. Nesse sentido, é então apropriada pelo 

mercado imobiliário que, por meio de ferramentas e ações mercadológicas, atribui maior valorização a 

empreendimentos imobiliários situados em áreas circunvizinhas a parques urbanos. O objetivo desse trabalho 

é analisar o histórico dos parques urbanos no mundo e no Brasil e a relação entre estes e a valorização que 

causam nos terrenos circunvizinhos. Mais especificamente, pretende compreender a relação entre o espaço 

público do parque Burle Marx e a valorização do Setor Noroeste. É uma tentativa de contextualizar o discurso 

socioambiental e o uso da publicidade como ações de apropriação da natureza na cidade e os efeitos 

socioeconômicos como o aumento do valor dos imóveis, gerando mais recursos financeiros para a esfera 

pública e principalmente para a privada.  

Palavras-chave: natureza, parques urbanos, marketing imobiliário, fetichismo da mercadoria. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde o surgimento das cidades, mas muito mais visível com a expansão do capitalismo, o espaço 

urbano é exemplo da reprodução das relações sociais de dominação e das políticas de segregação social. O 

crescimento populacional decorrente de um intenso êxodo rural em direção às cidades resultou, no decorrer 

do tempo, em péssimas condições de moradia para a grande massa de trabalhadores. A vida na cidade, 

valorizada como sinal de civilização, passou a ser criticada, pois o ambiente fabril tornava o ar irrespirável. O 

crescimento territorial, a exaustiva jornada de trabalho, a ocupação excessiva do solo, a falta de moradia, a 

insalubridade, a poluição e a carência de áreas verdes eram problemas sociais e ambientais urbanos 
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extremamente graves que resultavam em diminuição da qualidade de vida. A natureza ressurge - desta vez 

dentro do espaço urbano - como porções fundamentais à manutenção e à qualidade de vida nas cidades. 

Os processos atuais de produção e uso do território urbano tornam o acesso à natureza nas cidades 

condicionado ao poder econômico. Os usos do espaço estão submetidos a um valor de troca que lhe é 

atribuído e, por isso, passam pela mediação direta ou indireta do mercado. A apropriação da natureza por 

parte das classes mais altas em detrimento da população segregada que não tem acesso a essa organização 

social privilegiada é a síntese desse processo de valorização e apropriação. A cidade divide-se em lotes cuja 

ocupação para moradia, trabalho ou lazer submete-se ao mercado imobiliário, que se apropria da natureza na 

cidade para vender um novo conceito de equilíbrio entre cidade e natureza, dispondo do verde desta e de 

todas as funcionalidades daquela. 

O acesso à cidade é mediado por mecanismos de mercado assentados na posse de terras. A 

natureza na cidade (a partir de agora chamada de meio ambiente urbano) torna-se então um objeto com valor 

de troca, passível de ser transformado em valor monetário. O capitalismo e a propriedade privada 

caracterizam os ambientes naturais “como recurso e valor de uso, (...) como valor para a produção de um 

novo espaço” (PENNA, 2003). A natureza na cidade é transformada em praças ou em parques como meio de 

valorização da terra, condicionando o meio ambiente urbano aos interesses do capital imobiliário. 

A natureza é cada vez mais falsificada e está comprometida com os interesses do 
capital. Confirmam-se as ideias de Marx de uma natureza capitalizada e mercantilizada, 
com seus consumidores e clientes, aqueles que a percorrem, a compram e a 
consomem, literal e metaforicamente, símbolo, imagem, ícone, poder. Observa-se um 
modelo de produção de mercadorias associadas a uma economia capitalista, criando 
um mundo de objetos prenhes de intencionalidades e significações. (HENRIQUE, 2003, 
p. 2) 

A reformatação e manutenção dos espaços naturais para a criação de parques urbanos na cidade 

associam-se à valorização do meio ambiente urbano e de terrenos vizinhos a estes. Os elementos naturais 

passam a ser definidos “por novas condições econômicas e sociais em relação a uma centralidade urbana, 

que transforma a natureza em fator de valorização diferencial dos lugares na cidade, reforçando as 

desigualdades.” (PENNA,op.cit., p.58) 

O primeiro exemplo da associação natureza-valorização de terrenos na cidade foi a reformatação do 

Royal Marylebone Park, que foi transformado no parque urbano Regent‟s Park, em Londres. Essa associação 

perdura até hoje em vários lugares do mundo, inclusive na capital do Brasil, mais precisamente na sua área 

central: o Plano Piloto de Brasília. 

No projeto Brasília Revisitada de 1987, elaborado por Lúcio Costa, foram definidas “seis áreas 

vinculadas ao „Plano Piloto‟, que comportavam possível ocupação residencial multifamiliar.” (COSTA, 1987, 

p.10). O objetivo era aproximar a população de classe média e baixa do centro da cidade, no intuito de 

atenuar o quadro de exclusão periférica que se instalava com o crescimento e surgimento de novas cidades 

satélites. Nas áreas A e B, que correspondem ao Sudoeste e ao futuro setor Noroeste, bairros com terrenos 

mais caros do Plano Piloto, o arquiteto previa a construção de Quadras Econômicas (pilotis e três 

pavimentos) para suprir a demanda habitacional popular além das Superquadras (pilotis e seis pavimentos) 



para a classe média. Segundo Lúcio, Brasília não foi construída como decorrência do planejamento regional e 

sim para ser a causa deste. No referido documento, ele reitera a primeira função da cidade, que é político-

administrativa, além de fazer ponderações sobre a população limite da cidade, pois segundo ele, ”A Brasília 

não interessa ser grande metrópole.” (COSTA,op.cit., p.13) 

De acordo com Vicente Lima2, arquiteto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

(SEDUMA) do Distrito Federal, o Noroeste representa para a máquina pública um gasto de 11 bilhões de 

reais em obras de infraestrutura, demonstrando que sua construção é de grande interesse do capital privado. 

De acordo com Lima (1996, p. 183), a implantação de obras públicas produz uma valorização nos lotes. Na 

comercialização destes que é realizada a incorporação desses valores. Cada obra pública aumenta o valor do 

imóvel sem nenhuma ação do proprietário. Dessa situação é possível inferir que estes lotes incorporam os 

valores das obras públicas executadas, caracterizando uma especulação imobiliária. 

Sendo assim, o Distrito Federal é um local de excelência para a análise das políticas de valorização 

da terra em relação à natureza na cidade. O plano piloto de Brasília foi planejado por Lúcio Costa com o 

intuito de oferecer áreas de moradia “emolduradas por uma larga cinta densamente arborizada, (...) com chão 

gramado”, propiciando uma harmoniosa interação entre as diferentes escalas do projeto original. O 

crescimento urbano acentuado a partir da década de 90 e a consequente ameaça aos recursos hídricos3 

impuseram a necessidade de criação de diversos parques ecológicos no Distrito Federal.  Estes Parques 

Ecológicos de Uso Múltiplo, em sua maioria “ilhas” de vegetação dentro do espaço urbano, tinham duas 

funções: servem como elo entre o habitante e o resquício de natureza e de vegetação original além de conter 

a expansão da cidade. 

O Parque Ecológico Burle Marx, contíguo ao futuro Setor Noroeste, a ser construído na área entre a 

Asa Norte e o Setor Militar Urbano, ou seja, no Plano Piloto da capital federal brasileira,  torna-se síntese do 

processo continuado de apropriação e valorização elitista em Brasília. De acordo com a SEDUMA, quanto ao 

parque Ecológico Burle Marx, a recente proposta de implantação do Setor Noroeste criou a oportunidade de 

consolidá-lo. A construção concomitante do Setor Noroeste e do Parque Burle Marx foi uma das exigências 

do Ibama para o licenciamento ambiental do empreendimento daquele setor, de modo que sua existência fica 

“umbilicalmente” condicionada ao parque.4 

De maneira geral, o objetivo desse artigo é analisar alguns parques urbanos no mundo e no Brasil e a 

relação entre estes e a valorização que causam nos terrenos contíguos. Mais especificamente, busca 

compreender as consequências da inter-relação entre o parque Burle Marx, o Setor Noroeste e o Plano 

Piloto. 

 

1. O meio ambiente na cidade: os parques urbanos 
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1.1 - Relação entre espaço público e percepção ambiental 

Segundo Person (2006, p.24), o espaço público é simultaneamente o lugar onde os problemas se 

apresentam, tomam forma, ganham uma dimensão pública. Trata-se de um lugar acessível a todos os 

cidadãos, onde o público se reúne para formular uma opinião pública, traduzindo o intercâmbio discursivo de 

posições racionais sobre problemas de interesse geral, o que permite a construção de um consenso e de uma 

opinião pública. É o lugar da vida coletiva, de reunião e encontro de lazer.  

Sendo assim, um parque urbano com finalidades recreativas se insere na concepção de espaço 

público, pois agrega as significações para o desenvolvimento do intercâmbio social. Ressalta-se que a gestão 

desses espaços é o diferencial, pois “o processo de gestão ambiental urbana consiste exatamente em mudar 

o foco das atenções, procurando não mais satisfazer as necessidades econômicas, mas também as 

necessidades sociais, ambientais e culturais de seus habitantes.” (ALBUQUERQUE, 2004, p.43 apud 

GOULART, 2006, p. 33).  

Na maioria dos casos, essa gestão ambiental não cumpre sua função prioritária. Segundo Carlos 

(2008, p.55), a estratégia que funda a reprodução do capital assentada no lucro transformou a natureza em 

mercadoria, concentrada nas mãos de quem pode pagar por ela. Para Penna (2003, p. 59), essa 

transformação em objeto/mercadoria ocorre devido a carência de espaços urbanizados e da falta de políticas 

habitacionais. O acesso à natureza é garantido para quem pode pagar por ela, estar próximo dela, o que 

acaba “impondo uma única forma de apreciação: através da compra de um ingresso.”(HENRIQUE, 2006, p. 

69). Mesmo sendo espaço público, os parques urbanos de melhor infraestrutura localizam-se nas áreas mais 

valorizadas. A dificuldade de acesso devido à distância da moradia dos mais pobres ou até o cercamento dos 

parques para controlar a entrada e saída e o horário de funcionamento são empecilhos. Entretanto, “o 

cercamento ocorre como medida preventiva, visto que espaços públicos são associados crescentemente a 

locais perigosos e desprotegidos, e vão se tornando, muitas vezes, menos frequentados.” (SOUZA, op.cit., 

p.91). O deslocamento demanda tempo e dinheiro para essa população, configurando obstáculos à essa 

natureza „gratuita‟. 

De acordo com os trabalhos de BLADEN & KARAN5, os espaços mais conhecidos pela população 

eram aqueles ligados à sua familiaridade ou local de moradia, depois as zonas que possuíam serviços e, por 

fim, as áreas que o morador mais tinha contato. 

 Quando há uma gestão aprimorada de um espaço público, como em alguns parques urbanos, a 

percepção ambiental por parte dos frequentadores é carregada de simbologias e sentidos, adquirindo assim o 

ideal de “um ambiente construído, carregado de memórias significativas, que possam gerar-lhes estabilidade 

psíquica e social.” (DEL RIO, 1990, p.96 apud PERSON,op.cit., p.18). 

 Os espaços abertos, onde se inserem os parques urbanos, são, teoricamente, áreas disponíveis para 

todos e têm várias funções: social, cultural, funcional, entre outras, devendo, portanto, ser tratados como 
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espaços que incentivam as relações sociais humanas. A demarcação de um espaço acontece “pela 

apropriação do espaço por um determinado grupo que desenvolve uma atividade específica, dando-lhe uma 

identidade.” 6  A sociedade que marca, que transforma o território sofre influência deste, criando essa 

identidade com o espaço aberto. 

 

1.2 - Os parques urbanos no mundo e no Brasil: associações entre a natureza e o a valorização da 

terra nas cidades 

“As pessoas e seus organismos são influenciados pelo ambiente em que vivem, e o 
ambiente citadino foi o espaço para o qual o homem transferiu-se do habitat natural 
para um habitat construído. Numa visão romântica, os espaços verdes seriam uma 
possibilidade de o homem citadino vivenciar a mudança das estações, o funcionamento 
da natureza e se aproximar do seu espaço de origem – a natureza. (SILVA, op cit.,p.42) 

O marco da estratégia de estabelecimento de sistemas nacionais de áreas protegidas foi a criação, 

em 1872, do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Naquela época, a fundamentação para a 

existência desse tipo de área era a socialização e o usufruto das belezas cênicas pela população. No Brasil, o 

marco foi a criação do Parque Nacional de Itatiaia7, na divisa dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

São Paulo.  

O espaço urbano, centro social e cultural da vida moderna, sempre necessitou de reformulações e 

investimentos, uma vez que possuía problemas sociais e ambientais, o que gerava queda na qualidade de 

vida. Esses problemas justificavam a revitalização da cidade. Muitas ações de melhoramento das cidades 

tinham como objetivo a utilização de espaços abertos para a construção de parques afim de amenizar os 

problemas que o crescimento desordenado do espaço urbano estava causando aos cidadãos. Os parques 

urbanos contribuiriam nesse sentido, visto que funcionaram como geradores de estabilidade „psíquica e 

social‟, da criação de um sentimento de tranquilidade. Funcionariam como uma aproximação entre natureza e 

humanidade. 

No século XIX, de acordo com Henrique (2006), inicia-se um movimento mais intenso de associação 

entre a natureza na cidade e a especulação imobiliária, com a construção de parques pelos agentes 

imobiliários, com o objetivo de valorização dos loteamentos construídos no entorno. Munford (1998, p.461), 

afirma que a cidade, desde o início do século XIX, foi tratada não como uma instituição pública, mas como 

uma aventura comercial privada a ser relacionada a qualquer modo que pudesse aumentar a rotatividade e 

fazer subirem ainda mais os valores dos terrenos. 

Em Londres aconteceu esse primeiro processo de valorização, com a transformação de uma área da 

cidade em parque urbano, conhecido atualmente por Regent’s Park. A reformatação foi toda financiada por 

empresas imobiliárias londrinas que objetivavam construir casas no entorno do parque para pessoas ricas. 

Os investimentos, de acordo o planejamento, seriam recuperados com a venda de lotes e 

construções nas proximidades do parque. Quando a realeza planejou o Regent’s Park, o próprio parque foi 
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abertamente considerado um artifício para aumentar o valor dos terrenos de propriedades vizinhas, 

pertencentes à Coroa Real. 

Em Nova Iorque, por exemplo, a valorização do maior parque urbano da cidade é perfeitamente 

visível, por meio da quantidade de construções em volta do Central Park. A especulação imobiliária se 

apropria das referências à natureza, ocasionando um enorme adensamento das áreas próximas a ele. 

As residências em torno do parque são o claro exemplo de que somente a proximidade é sinônimo de 

imóveis mais caros. Constata-se, segundo Henrique (op. cit.), uma apropriação da apreciação estética da 

natureza, consistindo numa agregação de valor a uma propriedade privada. Segundo Munford, (in 

HENRIQUE,op. cit.) muitas caras residências da Quinta Avenida de Nova Iorque eram construídas muito 

próximas umas as outras e não tinham nem perspectiva nem ventilação. Até hoje, são empreendimentos cujo 

alto valor está imbricado em grande parte à proximidade do parque. 

No Brasil, os parques urbanos não deixavam de expressar as mudanças históricas, culturais e sociais 

das cidades brasileiras. (SILVA, op.cit.,p.48) As alterações dos estilos dos parques e jardins acompanharam 

as mudanças de valores e prioridades da sociedade brasileira. Como mostra o Projeto Quapá8, os parques 

brasileiros são classificados em três fases: o ecletismo, do fim do século até a década de 20; o moderno, que 

surgiu a partir da década de 30, cujas influências ainda permanecem; e o estilo contemporâneo que se tornou 

mais pronunciado a partir da década de 80. Nessa pesquisa, restringiremo-nos ao estilo contemporâneo onde 

encaixa-se o objeto deste trabalho: o futuro parque Burle Marx, em Brasília, capital do Brasil. 

Nas grandes cidades brasileiras, as moradias tinham quintais cada vez menores ou, em muitos casos 

(a exemplo dos apartamentos) nem tinham quintais. Por isso, mais precisamente nos anos 1980, os parques 

modernos surgiram para serem amplamente utilizados para o lazer, para ser uma extensão da residência, 

onde os habitantes poderiam usufruir dos espaços livres para práticas esportivas e lugares para diversão.  

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul – Brasil - , em visita técnica realizada no dia 26 de julho de 

2010 durante o Encontro Nacional de Geógrafos, foi possível perceber o espaço público portoalegrense e a 

fragmentação socioespacial através da análise dos parques urbanos. 

O parque Chico Mendes, localizado em uma das regiões mais pobres de Porto Alegre, reflete o 

abandono da periferia pelo poder público e pela iniciativa privada. O parque é administrado por pessoas da 

comunidade, que ficam responsáveis por conseguir os recursos necessários às melhorias estruturais do local, 

que conta com infraestrutura precária. Na área do parque existe uma ocupação por moradias que revela a 

falta de políticas de habitação efetivas na cidade e comprova o descaso dos agentes no parque. Pela 

infraestrutura da invasão irregular, com casas de alvenaria, casas de andar, notou-se o descaso do governo, 

que não fiscaliza o parque. 

Em um outro local – também localizado na cidade de Porto Alegre - , que sofreu forte valorização 

imobiliária nas últimas décadas, fica o parque Alemanha. Ele foi resultado de uma medida compensatória que 
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projeto paisagístico contemporâneo, tanto na escala pública como privada, abrangendo a configuração paisagística de espaços livres. O projeto 
conta com a análise de 80 parques e 240 praças.  



uma construtora teve de cumprir para poder construir um grande loteamento voltado às classes média-alta e 

alta.9 Esse loteamento fica exatamente em frente ao parque e, devido essa localização, os empreendimentos 

tiveram grande valorização. É o primeiro parque cercado de Porto Alegre, o que reflete a preocupação do 

empreendedor com o controle, no intuito de não desvalorizar o loteamento por questões de insegurança. 

Em Brasília, a qual é atribuída o nome de cidade-parque, existem alguns parques que também se 

enquadram na classificação do Quapá. Criado em 1994 com o objetivo de frear o processo de degradação e 

de invasão de espaços livres em áreas urbanas10, o parque Ecológico e de Uso Múltiplo Olhos D‟Água surgiu 

do resultado das reivindicações da população local. Tais características tornam-o especificidade entre os 

casos de criação de parques no Distrito Federal, pois, de acordo com Salgado (2010, p.10) a participação 

local é vista como um componente chave de qualquer projeto de conservação que se esforça para integrar 

conservação e desenvolvimento em uma dada área protegida. 

A ação do Estado na construção do parque e toda a instrumentação da qual o mesmo dispõe para 

produzir o espaço na cidade, como a regularização jurídica, investimentos em infraestrutura e arrecadação de 

impostos dos novos apartamentos, contribuíram para uma valorização imobiliária das quadras próximas ao 

parque, o que lhe atribuiu um valor de uso indireto, do qual os imóveis das quadras próximas e limítrofes se 

apropriam. 

Por meio da análise do curto histórico da criação dessas áreas naturais no espaço urbano, é 

perceptível que os investimentos no meio ambiente urbano estão diretamente relacionados à busca pela 

reprodução do capital, o que diferencia áreas mais ou menos valorizadas na cidade. “Cria-se uma 

diferenciação espacial da natureza na cidade de acordo com a estratificação social.” (HENRIQUE, op. cit., p. 

69). Enquanto nas áreas nobres o que se vê é uma natureza trabalhada e bem cuidada, nos bairros mais 

pobres, a natureza bruta (não trabalhada) é que se faz presente. 

 

2. A apropriação direta do meio ambiente urbano pelo mercado imobiliário 

2.1 – A apropriação do discurso “verde” 

A partir da década de 1930, “o urbanismo se volta para a cidade industrial, e as correntes de 

pensamento surgidas no início do século XX nos países desenvolvidos já exerciam uma influência substantiva 

sobre os arquitetos e engenheiros no Brasil. Assim, novos projetos incorporam os conceitos modernos de 

racionalidade espacial, hierarquização de espaços habitacionais, cinturões verdes de proteção ambiental, 

zoneamento etc.” (MONTE-MÓR, 2008, p.34-35). 

Sob o prisma do capitalismo, surgiram novos conceitos, como o de “desenvolvimento sustentável” e o 

de “marketing ecológico”. O “verde” ganhou uma nova função: foi apropriado pelo capital e passou a ser 

objeto de valoração de terra. A natureza, neste caso uma Natureza Segunda11, passou a ser apropriada 

                                                         
9 Lei nº 9.042, que atribuiu à empresa Condor Empreendimentos Imobiliários S.A. a responsabilidade pelas obras de urbanização do parque em 
medida compensatória pela construção do Loteamento Germânia. 
10 Atribuições presentes no corpo da lei complementar nº 265, de 1999. 
11 O conceito de Segunda Natureza, elucidado por Milton Santos (1980,p.163) baseado nas ideias de Marx, diz respeito à natureza transformada, 
natureza social ou socializada. 



intencionalmente, tanto pelo Estado quanto pela sociedade. (PENNA, 2003, 57). 

O surgimento do Novo Urbanismo nas teorias urbanísticas modernas trouxe um novo conceito em 

moradia, supervalorizando o espaço ambiental, agregando valor a este e colocando-o como uma mercadoria. 

Em 1866 começavam as primeiras propagandas relacionando natureza na cidade. A propaganda 

mostrava “o encanto refinado da beleza silvestre, com paz e tranquilidade, positivamente pitoresco e que 

contrasta com os ângulos retos que caracterizam as cidades modernas.” (HENRIQUE, op. cit., p. 69). 

Marx, em sua obra O Capital, define a mercadoria como algo capaz de satisfazer direta ou 

indiretamente quaisquer desejos humanos, caracterizada por ter utilidade e valor. Esse valor pode ser tanto 

de uso, de acordo com a utilidade da mercadoria, como de troca, baseado em uma relação onde os valores 

de uso de uma mercadoria se trocam pelos valores de uso de outra. 

Ele desenvolve uma teoria acerca do fetichismo da mercadoria como sendo um elemento 

fundamental da manutenção do modo de produção capitalista. É o fato de o produto exercer um controle 

sobre o comprador, muito além do valor de uso, ou seja, a finalidade a que se destina o produto. Consiste 

numa ilusão que naturaliza um ambiente social específico, revelando sua aparência de igualdade e ocultando 

sua essência de desigualdade. 

 Conforme descrito no histórico dos parques urbanos, as moradias tinham quintais cada vez menores 

e, em caso de empreendimentos verticais, o quintal era praticamente inexistente. Como na sociedade atual 

qualquer objeto associado à ideia de natureza torna-se sinônimo de qualidade de vida, a natureza é reificada, 

assume a função de uma imagem, um símbolo. É então uma contradição entre valor de uso ou de troca. 

 O grande adensamento de moradias na cidade provocado pela urbanização não permite que essas 

áreas tenham um crescimento horizontal proporcional ao crescimento vertical, o que torna, geralmente, 

mínimo o extrato de vegetação que às vezes se resume a pequenos jardins de inverno dentro das 

dependências dos prédios. Essa população vê os parques urbanos como uma extensão de sua residência, 

como se fosse um jardim. Isso se deve pelo simbolismo que os meios de comunicação atribuem às áreas 

naturais. 

 De acordo com Santos, (SANTOS, 2008, p.97) “a natureza conhece um processo de humanização 

cada vez maior. [...] Torna-se cada dia mais [...] artificializada, mais humanizada.” Essa natureza reificada 

passa a ser entendida, segundo Henrique (2006), como uma imagem, ou seja, como uma imitação ou 

reprodução; e como símbolo, algo representativo. O autor traz à esse entendimento os estudos de Hannah 

Arendt, que afirma que a natureza adquire uma imagem que perpassa a fábula, o romântico e a cultura. Que 

vai além da materialidade da paisagem, e que fica totalmente imbricada de valor monetário, financeiro, valor 

simbólico e real, adquirindo um caráter mundano, atrelado a um mundo movido por um motor hegemônico – o 

capitalismo. 

Nessa busca de uma relação cada vez maior com a natureza em empreendimentos não próximos a 

parques urbanos, onde o que existe é apenas uma proximidade com uma ideia de natureza, o que se observa 

é a manutenção de áreas verdes. Praticamente todos os croquis de localização desses empreendimentos são 



impressos na cor verde ou têm em suas características alusões à natureza. 

Comprova-se, então, que os incorporadores imobiliários cumprem efetivamente o seu papel de 

responsáveis pela criação de novas necessidades, como foi supracitado neste trabalho. Penna (2003) 

estabelece a relação entre o mercado imobiliário e a natureza na cidade. Para ela, os elementos antes 

naturais e abundantes (ar puro, luz do sol, vegetação farta) passam a ser definidos por novas condições 

econômicas e sociais em relação a uma centralidade urbana, que transforma a natureza em fator de 

valorização diferencial dos lugares na cidade, reforçando as desigualdades. 

 

2.2 – As ações de apropriação do meio ambiente urbano 

 O espaço público era equivalente ao espaço de liberdade dos cidadãos, onde eles poderiam exercer 

sua capacidade de participação crítica na gestão dos assuntos comuns, sob o princípio da deliberação. Um 

espaço, portanto, oposto ao espaço privado regido pela dominação do poder. 

Hoje as corporações apropriaram-se do espaço público e o transformaram em espaço publicitário. Os 

cidadãos que frequentam os parques “não o fazem mais na qualidade de cidadãos, mas como consumidores 

de informação. O meio ambiente urbano passa a ser um material midiático privado, criando desejos e 

tratando o cidadão como mero consumidor.” (DUPAS,2003, p.37). 

Esse consumidor, cheio de fetiches e desejos, é o alvo da construção de uma ideologia do 

materialismo, do consumismo, do apreço pelo sustentável, por tudo o que é verde. Para Santos, nossa era se 

caracteriza pela ditadura da informação e a ditadura do dinheiro. “A ditadura do dinheiro não seria possível 

sem a ditadura da informação [...]. Curiosamente, este formidável sistema ideológico acaba por ter um papel 

na produção da materialidade e na conformação da existência das pessoas.” (SANTOS,2007, p.18). 

Esse sistema ideológico é sustentado e amparado por ações que o legitimem e permitam sua 

aceitação pela sociedade. Aí entra em ação a tecnologia e o marketing, que são “instrumentos propagadores 

de um consumo cada vez mais voraz e veloz como condição de realização do lucro.” (BARBOSA, 2007, 

p.128). 

2.2.1 – O “marketing ecológico” 

 O conceito de marketing proposto pela AMA12, de acordo com GIULIANI (2004), é de que este é a 

execução das atividades de negócios que dirigem o fluxo de bens e serviços do produto ao consumidor ou 

utilizados, visando à ampliação da orientação para um marketing preocupado, entre outras coisas, com a 

preservação do meio ambiente, de forma a assegurar consumidores com qualidade de vida e em condições 

de efetivar trocas entre empresa e mercado. 

Esse conceito é então definido como sendo mais ecológico, mais social. De acordo com Giuliani 

(2003 apud GIULIANI, 2004), as empresas devem determinar as necessidades do mercado alvo e fornecer 

satisfações desejadas de maneira mais eficiente, “de uma maneira que preserve ou melhore o bem estar do 

consumidor e da sociedade.” (GIULIANI, op. cit., p. 3). Elas precisam pensar eticamente afim de equilibrar 

                                                         
12  Associação Americana de Marketing (American Marketing Association , em inglês). 



seus principais fatores: lucro, satisfação, fidelidade dos clientes e preservação do meio ambiente. 

Durante uma reunião da AMA, em um workshop nos anos setenta, surgiu a definição atual de 

marketing verde13. Nesta reunião buscava-se discutir o impacto do marketing sobre o meio ambiente, afim de 

que pudessem ser encontradas soluções viáveis para o conflito capital/natureza e ao mesmo tempo conciliar 

interesses de governos, empresas e sociedade neste processo.14 

 Posteriormente, após vários estudos e uma série de outras definições sobre o conceito de marketing 

verde, Michael Jay Polonsky, autor de várias obras sobre o tema, elabora uma conceituação em um artigo15 

para o jornal eletrônico da Universidade da Califórnia, definindo o marketing verde como “todas as atividades 

desenvolvidas para gerar e facilitar quaisquer trocas com a intenção de satisfazer os desejos e necessidades 

dos consumidores, desde que a satisfação de tais desejos e necessidades ocorra com o mínimo de impacto 

negativo sobre o meio ambiente.”. (GIULIANI, op.cit., p.3.) 

Percebe-se, então, que em sua essência, o marketing ecológico propõe ideais revolucionários, por 

pregar uma competitividade sustentável com o objetivo de influir no estilo e comportamento da população, 

interferindo diretamente na sua qualidade de vida. É um dos recursos mercadológicos que, a princípio, 

permite que as organizações sejam lucrativas e ao mesmo tempo ambientalmente responsáveis. 

O “marketing ecológico” do mercado imobiliário caminha de maneira oposta ao conceito de Polonsky. 

Ele relaciona o meio ambiente urbano com qualidade de vida, entretanto, focado principalmente no que “[...] 

existe de belo para ser explorado em mera campanha publicitária e praticar um marketing oportunista com as 

causas ecológicas.” (GIULIANI, op.cit., p.5). 

Esse discurso é utilizado pelo mercado imobiliário, que modifica seu real significado, o da 

preocupação com o meio ambiente, atribuindo apenas valor estético à natureza sem nenhuma preocupação 

evidente com o meio ambiente, tanto que, em alguns locais, a vegetação nativa é retirada para que seja 

construída uma nova natureza de acordo com os padrões estéticos atuais. 

 

2.2.2 – O uso da publicidade e seus aspectos embutidos 

Os meios de comunicação são usados como recursos tecnológicos capazes de manipular os desejos 

da população. Baseado no planejamento estratégico, a cidade torna-se, segundo Vainer (op.cit.), mercadoria. 

Como mercadoria a ser vendida num mercado extremamente competitivo, o marketing urbano se impõe cada 

vez mais como uma esfera específica e determinante do processo de planejamento e gestão de cidades. 

Utilizando o discurso preservacionista como base, em virtude da grande aceitabilidade e importância 

que esses conceitos adquiriram nas últimas décadas em âmbito mundial, o mercado imobiliário abarcou o 

tema e, por meio de uma gama de ferramentas mercadológicas, inseriu a temática ambiental em seus 

mecanismos de venda. Passou a vender um novo conceito, que tinha como característica principal um 

equilíbrio entre a proximidade da cidade e da natureza, dispondo do verde desta e de todas as 

                                                         
13  Também são usados os nomes marketing ecológico ou marketing ambiental. 
14  Disponível em <http://www.marketing.com.br> Acesso em: 31.jan.2011. 
15  POLONSKY, Michael Jay. Uma introducão ao Marketing Verde. Electronic Green Journal . 1994 



funcionalidades daquela, valendo-se da proximidade de empreendimentos imobiliários a parques urbanos 

para agregar maior valor a estes. 

Diante dessa supervalorização da natureza, percebemos quatro principais ações que estão presentes 

na venda de empreendimentos imobiliários, a saber: a apropriação direta da paisagem; a reificação da 

natureza; a valorização do verde nas propagandas dos empreendimentos e; a mediatriz entre a natureza e a 

infraestrutura da cidade. Neste trabalho, trataremos apenas das duas primeiras. 

Segundo Eliseé Reclus (1886), a ação da venda de imóveis associada a áreas naturais constitui-se 

numa ação que ele conceituou de apropriação direta da paisagem. Seria basicamente valer-se da 

possibilidade do usufruto direto da beleza cênica da natureza para agregar valor ao empreendimento 

imobiliário. 

 A venda do meio ambiente urbano público, tais como os parques urbanos, como se fosse privado 

caracteriza essa apropriação, não só da natureza, mas também da beleza cênica desta. É o que acontece em 

Brasília, na superquadra 213, na Asa Norte, que está situada em frente ao parque Olhos d‟Água. O 

empreendimento Via Portal do Parque, exemplifica bem essa apropriação direta. A chamada no site da 

construtora classifica-o como „sua entrada para a natureza‟. A própria propaganda e o nome do edifício 

concedem o acesso ao parque por meio da compra de um apartamento, um portal de acesso ao Olhos 

D‟Água. 

De acordo com Henrique (op. cit., p. 66), os grandes agentes do mercado global, sob a dinâmica 

atual do capitalismo, oferecem produtos e serviços para as classes com maior poder de consumo, que os 

colocam muito próximo da natureza. Uma natureza retrabalhada sob a forma de uma segunda natureza, 

reificada, incorporada, mercantilizada, produzida e vendida de acordo com as leis e objetivos do modo de 

produção atual – o lucro, a propriedade privada, os fetiches e sensibilidades do mercado. 

Essa natureza trabalhada para atender os fetiches da população chega às vezes ao absurdo, como o 

que ocorre no empreendimento Città Residence, em Águas Claras, cidade-satélite de Brasília. 

De acordo com os croquis do empreendimento, este é “constituído por sete torres residenciais 

integradas a um moderno shopping com um conceito de lazer e serviços único em Brasília”. Outro croqui 

chama a atenção para a negação da inserção do empreendimento no espaço urbano de Águas Claras, 

quando afirma que é o 1º condomínio projetado para funcionar como cidade‟. 

No tocante ao verde, a propaganda frisa mais uma vez o pioneirismo do empreendimento. Os 

incorporadores falsificaram tanto a natureza que chegaram ao ponto de criar uma praia, algo naturalmente 

impossível, na área de Águas Claras, „a primeira praia de Brasília‟. “É o mais puro ato enganador que o 

„marketing verde‟ propaga. É a comprovação da alienação, do pagamento por um produto caro, mas que, na 

verdade é o pagamento para ser enganado.” (HENRIQUE, op. cit., p.70). 

O “Ecovila Setor Noroeste”, último bairro a ser construído na última área nobre de Brasília, 

atualmente encontra-se em etapa de obras de infraestrutura. Com uma série de empreendimentos já 

concluídos, o bairro materializa todos as duas supraditas ações presentes na venda de empreendimentos 



imobiliários. O próprio nome já denota essa relação intrínseca com a natureza em todos os aspectos com a 

palavra Ecovila. 

 

3. O crescimento urbano da cidade-parque  

3.1 - A evolução da mancha urbana do Distrito Federal 

No processo de urbanização há uma tendência em se formar aglomerados urbanos. No caso da 

cidade de Brasília, este aglomerado foi formado com intencionalidade explícita (FERREIRA, 1985, p. 44). 

Esta cidade criada também para desenvolver e urbanizar o interior do país teve seu princípio fundado na 

ordenação espacial. Nesta época, segundo Paviani16, continha formas rígidas e controladas. Brasília pode ser 

considerada parte de uma utopia na qual acredita-se que, ao ordenar a configuração espacial, pode-se mudar 

as relações sociais ali presentes, formando uma sociedade mais justa e igualitária (PENNA, 2003). 

Há quem veja na organização do Distrito Federal um espaço gerador não de igualdade, mas de 

controle popular. Vesentini (1985), ao analisar o processo de construção e ocupação de Brasília, conclui que 

há uma enorme contradição entre o discurso de incentivo à cidade, sustentado na ideia de igualdade e 

justiça, e as reais configurações da capital. Para ele, Brasília foi criada para a segregação espacial, na qual 

as massas pobres e provedoras de mão de obra deveriam ser afastadas do Plano Piloto. Para isso, foi 

fundamental o crescimento das regiões administrativas do Distrito Federal, popularmente conhecidas como 

cidades”-satélites”, garantindo a ordem ao erradicar os “pobres” da organização do Plano Piloto. 

Pode-se considerar que, no momento da implantação e consolidação de Brasília, a forma dominante, 

de maneira geral, era o plano17 (plano urbanístico de construção e plano segregador). Os governantes o 

seguiam, erradicando toda e qualquer população pobre que viesse a se instalar dentro dos limites do Plano 

Piloto, formando precocemente as cidades-satélites. A rigidez inicial do plano foi paulatinamente cedendo 

espaço à flexibilização. Por vezes, consequência da necessidade popular, por outras, resultado de políticas 

governamentais. Atualmente pode-se pensar que a especulação imobiliária interfere significativamente na 

organização do espaço urbano do Distrito Federal 

Primeiramente, a instituição que determinou o processo de ocupação do Distrito Federal foi a 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Novacap. Para isso, usava o preço dos terrenos e dos 

aluguéis para iniciar o processo de ocupação, um processo de segregação socioespacial. (BERTONE, 1987, 

54). Com o controle das propriedades pela Novacap, apenas pessoas selecionadas podiam financiar a vida e 

o comércio dentro do Plano Piloto. A Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília) teve origem na Novacap e, 

antes de ser fundada, era o departamento imobiliário da companhia. Com o crescimento do Distrito Federal, o 

governo decidiu desmembrar a Novacap, para criar órgãos que ficariam responsáveis por serviços 

específicos.18 A Terracap tem como uma das principais funções a execução de atividades imobiliárias e suas 

                                                         
16 Em texto publicado no Correio Braziliense em 25/09/2008 
17 Por plano, aqui, considera-se o plano piloto da cidade, projetado por Lúcio Costa. Já Plano ou Plano Piloto, refere-se à área central de Brasília. 
18 Disponível em <http://www.terracap.df.gov.br> Acesso em 09/01/2011,4h25. 



políticas também priorizavam os grandes comerciantes e as pessoas com maior renda, sendo assim, 

manteve-se a transferência das populações de baixa renda para a periferia. 

O cuidado do governo para impedir o crescimento espontâneo dentro do Plano Piloto sempre foi 

significativo, firmando-se a ideia da cidade ordenada. A desordem ficava para a periferia, que crescia 

espontaneamente e de forma incompleta, visto que carecia de equipamentos urbanos de saúde, educação, 

lazer, prestação de serviços, entre outros. Parece que as ditas cidades-satélites e o entorno não faziam parte 

da cidade Brasília, eram apenas organismos crescendo alheios aos mecanismos desenvolvimentistas do 

governo. Como o Plano não comportava 19  todo esse contingente populacional, a expansão ocorreu 

horizontalmente e as populações de baixa renda foram afastadas do centro. 

Ainda hoje, a prioridade de investimentos é do Plano, o que gera explícita diferença socioespacial 

entre o centro e a periferia no Distrito Federal. Segundo Vesentini (1986, p. 145), “o Plano Piloto concentra o 

que há de melhor na cidade: serviços urbanos, equipamentos, infraestrutura, ofertas de emprego. Concentra 

também as pessoas de poder aquisitivo mais elevado”. Para ele é possível “[...] até mesmo afirmar que, em 

geral, as cidades-satélites são de fato „cidades-dormitórios‟, já que possuem poucas atividades produtivas e 

oportunidades locais de trabalho.” Entretanto, ele ainda afirma que “o Plano Piloto como tal não existiria sem 

as cidades-satélites”, pois “nelas reside a maior parte dos operários que trabalham no Plano Piloto, além de 

sua superpopulação relativa ou exército de reserva”. Vesentini ainda conclui sobre o processo segregatório 

de ocupação da capital, afirmando que “Brasília, dessa forma, é uma só cidade, do Plano Piloto às cidades-

satélites. Mas os mecanismos de segregação espacial [...] já foram dados por princípio, desde a concepção e 

a edificação da cidade.” (VESENTINI, op.cit., p.145) 

Outra forma de organização do espaço em Brasília foi o controle do mercado, principalmente de 

imóveis. O sistema capitalista permite que haja uma aliança entre os setores econômicos e o Estado, e desta 

forma o espaço foi organizado “voltado prioritariamente às exigências da reprodução econômica.” (CARLOS, 

1985, p.50). Sob esse ponto de vista, o solo urbano passa a ter novo significado, torna-se fonte de 

valorização. A cidade adquire, além da sua função primeira (de moradia), a característica de se tornar um 

espaço de produção do capital e de pregação de imagens. 

Por ser o último “espaço vazio” dentro do Plano Piloto, o Setor Noroeste trará uma série de 

modernidades, mas será também o mais caro. “... Capturados pelo mercado, o espaço urbano e natureza 

incorporam as leis do valor e da mercadoria.” (CARLOS, op.cit., p.59). O discurso em favor da construção do 

Noroeste se utiliza do “verde” como recurso de valorização dos imóveis. Conjuntamente, o incentivo por parte 

do Governo para a expansão de Brasília e para a atração populacional é gritante. Isso, aliado ao discurso do 

déficit habitacional, cria uma demanda equivocada por habitações de alto padrão.  

Ao longo destes processos de expansão da malha urbana do Distrito Federal, a ordem da cidade vai 

sendo refeita pela ordem do capital. Os espaços antes inadequados aos “barracos” das populações de baixa 

                                                         
19 Não comportava em termos de „ser acessível‟ pois a previsão de Lúcio Costa, de 500 mil habitantes no Plano Piloto, ainda não foi atingida. 
Atualmente a população é aproximadamente 340 mil habitantes, de acordo com a Codeplan (Companhia de Planejamento do Distrito Federal). 



renda são contraditoriamente compatíveis com residências de luxo. 20   A cidade, antes símbolo de 

planejamento, transforma-se em pouco tempo numa cidade com os mesmos problemas das maiores e mais 

antigas cidades do país. A cidade, de capital política se torna metrópole caótica. O desordenamento da 

cidade ordenada começa a aparecer por baixo dos discursos de desenvolvimento da cidade.  

 

3.2 – O mercado imobiliário: atuação em Brasília e suas modificações 

 A partir da década de 90, o uso do território urbano voltado para a moradia das classes média e alta 

foi intensificado pelo surgimento de bairros como o Sudoeste e Águas Claras e pela construção de dezenas 

de superquadras nas Asas Sul e Norte. Num intervalo de dez anos, de 1989 a 1999, o setor de construção 

civil evoluiu de 1,28% para 3,98% na participação do valor bruto das atividades econômicas no Distrito 

Federal (SEDUH, 1999 in SEDUH, 2004, 63). Essa expansão do setor também contribuiu para aumentar a 

quantidade de estabelecimentos comerciais administradores de imóveis, as chamadas imobiliárias ou 

promotores imobiliários.  

O mercado imobiliário do Distrito Federal cresceu ao longo dos últimos 20 anos e se consolidou no 

ano de 2010 como o segundo maior do país em faturamento e em número de unidades novas vendidas.21 Tal 

informação mostra-se um tanto quanto paradoxal, já que o Plano Piloto, região mais valorizada do DF, não 

tem mais área para expansão. Viana explica que esse fator “mostra a contradição da urbanização do P lano 

Piloto associada à produção da indústria da construção civil.”. O projeto urbano de Brasília “limita e cria 

escassez de terrenos, ao mesmo tempo em que essa mesma escassez é um dos condicionantes de 

urbanização.” (VIANA, 2008, p.38). Essa limitação eleva o preço dos imóveis no Plano Piloto, condicionando 

a urbanização de outras áreas da cidade, principalmente pela população de menor poder aquisitivo, que tem 

que procurar novos locais para morar. 

 A solução para esse cenário é a expansão para áreas onde a terra é mais barata, ou seja, áreas mais 

afastadas do Plano Piloto de Brasília. Essa procura é que determina o “modo de ocupação de determinado 

lugar da cidade [que] se dá a partir da necessidade de realização de determinada ação, seja de produzir, 

consumir, habitar ou viver.” (CARLOS, 2007, p. 19). 

O espaço na cidade torna-se então completamente estratificado de acordo com o poder aquisitivo da 

população, à semelhança do que é tratado na Teoria da Localização de von Thünen. Para ele, quanto mais 

próxima do centro, maior renda a terra teria. Em Brasília, a situação é exatamente a mesma. Quanto mais 

próximo do Plano Piloto, mais valorizado é o espaço. 

Para Souza (2008), as diferenças econômicas, de poder, de status, entre outras, que ocorrem entre 

diversos grupos sociais se refletem no espaço, determinando ou, pelo menos, influenciando decisivamente 

onde os membros de cada grupo devem viver. Essas diferenças econômicas implicam desiguais condições 

                                                         
20 Referência em especial à Vila IAPI, a qual teve sua população erradicada para a C.E.I (atual Ceilândia). A remoção da antiga favela teve como 
argumento a proteção da Bacia do Paranoá, visto que a área era de sensibilidade ambiental. Contudo, atualmente a mesma área é  ocupada pelo 
Setor de Mansões Park Way, Guará II e o Setor de Mansões IAPI. (OLIVEIRA, T.M.G.; 2007)  
21 Fonte: Conselho de Corretores de Imóveis (CRECI-DF). Disponível em: 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/02/07/interna_cidadesdf,171876/index.shtml> 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/02/07/interna_cidadesdf,171876/index.shtml


de acesso à habitação, a equipamentos urbanos, à infraestrutura, à segurança, entre outras. A esse acesso 

díspare à cidade chamamos “segregação espacial”, que é a “tendência de o espaço urbano (re)produzir e 

ampliar a distância (tanto em quilômetros quanto em tempo) entre o local de moradia e o local de trabalho”. 

(CARLOS, 2007, p. 78). Para Souza (op. cit.), a segregação deriva de desigualdades e, ao mesmo tempo, 

retroalimenta desigualdades, e que se faz mais presente “através dos processos de valorização imobiliária e 

de fragmentação e hierarquização do espaço urbano”. (BOTELHO, 2007, p. 14). 

Correa (1989) construiu fundamentos que caracterizam os principais agentes que atuam nas cidades. 

Dentre eles, estão os promotores imobiliários e o Estado, que conjuntamente com grupos sociais específicos, 

se transformam em agentes para a transformação dos espaços públicos urbanos. Assim, a gestão pública do 

território passa a favorecer determinadas ações em proveito das classes preponderantes. Um novo 

planejamento para a cidade é requerido, baseando-se nos moldes do planejamento empresarial.  

A cidade passaria a ter como eixo central a competitividade urbana, exigindo nesta o planejamento 

estratégico. Segundo essa perspectiva, esse planejamento “deve ser adotado pelos governos locais em razão 

de estarem as cidades submetidas às mesmas condições e desafios que as empresas”, ou seja, “competir 

pelo investimento de capital, na atração de novas indústrias e negócios além de ser competitivas no preço e 

na qualidade dos serviços.” (VAINER, 2009, p. 76) A lógica da cidade-empresa atende às necessidades 

desses agentes, cujas ações estão voltadas para a tomada de “decisões a partir das informações e 

expectativas geradas no e pelo mercado.” (VAINER, op. cit., p.86). 

Esse planejamento pede participação efetiva dos protagonistas que atuam no mercado também nas 

etapas de ação e decisão. A solução encontrada para assegurar o atendimento de seus interesses está na 

coparticipação dos protagonistas em todas as etapas do planejamento. Vainer (ibidem) denomina o fim dessa 

separação rígida como participação direta, ou seja, sem mediações entre os capitalistas e empresários nos 

processos de decisão referente ao planejamento e execução de políticas. 

No processo de expansão do mercado imobiliário, condicionado pela escassez de terrenos no Plano 

Piloto, “é fundamental o papel dos promotores/incorporadores imobiliários para a criação de novas 

necessidades, que se materializam em uma diferenciação do espaço urbano.” (BOTELHO op. cit., p. 57). 

Esses agentes, voltados à produção do meio ambiente construído, procuram influir no funcionamento do 

mercado, no valor dos imóveis e nas decisões sobre os investimentos públicos e privados. Com o déficit de 

ofertas no Plano Piloto, essas novas necessidades traduziram-se em imóveis mais espaçosos e mais baratos, 

mesmo que um pouco distantes do centro da capital, a serem oferecidos em Águas Claras, Samambaia e 

Ceilândia, também regiões administrativas do Distrito Federal. 

Ao Estado, proprietário dos terrenos, cabe o papel de regulador do crescimento e da atuação do setor 

imobiliário. Pautados na lei da oferta e da procura, “os pedaços da cidade são vendidos, no mercado, como 

mercadorias.” (CARLOS, op. cit., p. 45). A autora complementa, afirmando que “a cidade aparece como um 

bem material, como uma mercadoria consumida de acordo com as leis de apropriação do capital.” (CARLOS, 

op. cit., pp. 27-28). 



O Estado tem a função principal de condicionar a reprodução do capital na cidade. Ele “assume papel 

central no sentido de criar as condições necessárias à realização do processo de acumulação” (CARLOS, 

2008, p. 29), mas “só ele é capaz de atuar no espaço da cidade através de políticas que criam infraestrutura 

necessária para a realização desse „novo momento do ciclo econômico‟.”(CARLOS, op. cit., p 32).  

O desenvolvimento conjunto do Estado e dos incorporadores/promotores formam um conjunto de 

relações complexas, caracterizadas por interesses que precisam seguir um plano estratégico unificado, de 

acordo com os interesses globalizados. 

4. O Parque Burle Marx e o Setor Noroeste 

A necessidade de discorrer acerca do setor Noroeste nesse trabalho fez-se necessária  pois é a área 

urbana vizinha ao parque Burle Marx. O novo bairro a ser construído no Plano Piloto de Brasília localiza-se 

entre a Asa Norte e o Setor Militar Urbano. Pelo documento Brasília Revisitada, elaborado por Lúcio Costa 

em 1987, a área é definida como Bairro Oeste Norte. (COSTA, op.cit.) Antes do começo das obras iniciais de 

infraestrutura, o local era composto por 260 hectares de cerrado, além de uma comunidade indígena que 

habitava o lugar. O setor Noroeste, de acordo com o Eia/Rima, ocupará cerca de 275 hectares 22 e será 

constituído por 44 quadras compostas por 220 blocos residenciais e 140 comerciais. Ao todo abrigará 

quarenta mil habitantes. 

 Como premissa de Lúcio Costa, o bairro deve seguir os conceitos de superquadra propostos por ele. 

Portanto, o Noroeste será semelhante, do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, às Asas Sul e Norte, 

preservando a ideia de blocos com pilotis, cinturão verde e pouca densidade das áreas residenciais. Foram 

feitas releituras analisando as desconformidades presentes no Plano Piloto e no Sudoeste (bairro 

correspondente situado entre a Asa Sul e o Cruzeiro), buscando corrigi-las já em fase de projeto. 

 Apesar de trazer no seu processo de implementação e construção imensos problemas à natureza da 

cidade, como o desmatamento de uma vasta área de cerrado e a impermeabilização do solo, os 

empreendimentos terão, teoricamente, como padrão todo um cuidado com as questões ambientais. Os 

edifícios serão construídos com aquecimento de água por meio de energia solar ou a gás. Além disso, de 

acordo com o projeto do bairro, haverá tratamento de esgoto, coleta seletiva de lixo, torneiras e válvulas com 

dispositivos de racionalização de água, esquadrias com maior aproveitamento da iluminação e captação da 

água da chuva para irrigar os jardins e lavar as áreas comuns. A madeira dos empreendimentos terá 

certificação do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Quanto ao Parque Ecológico Burle Marx, a recente proposta de implantação do Setor Noroeste criou 

a oportunidade de consolidá-lo, objetivo no qual o Governo do Distrito Federal tem concentrado esforços. A 

implantação concomitante do Setor Noroeste e do Parque Burle Marx é uma das exigências do Ibama para o 

licenciamento ambiental do empreendimento daquele setor habitacional, de modo que sua implantação fica 

“umbilicalmente” condicionada à implantação do parque.23 Daí sua importância para o setor imobiliário. 

Uma vez construído, este cumprirá, de acordo com a SEDUMA, a dupla função de proteção da 

                                                         
22  Disponível em <http://www.terracap.df.gov.br/internet/arquivos/0026301609.pdf> 
23 Fonte: Livro Brasília 1960 2010: passado, presente e futuro, de autoria da SEDUMA. P. 177. 



vegetação remanescente de cerrado, ainda presente em parte dele, e da estrutura urbana existente, neste 

último caso à semelhança de seu correspondente ao sul, o Parque da Cidade. A vegetação original dará lugar 

a ciclovias, lagos artificiais e grama verde. 

O próprio parque, ao qual é atribuído a denominação de Parque Ecológico Burle Marx, é exemplo de 

natureza reificada. O lugar, que hoje está coberto por vegetação nativa de cerrado, será desmatado para dar 

lugar a um espaço público com natureza altamente tecnificada. O parque terá 280 hectares; desta 

delimitação, 58 hectares estão reservados para uma Área de Preservação Permanente (APP), o que significa 

que, de toda a vegetação nativa inicial no local, apenas 20% permanecerão após a conclusão do parque. 

Conforme afirmação do responsável pelo projeto do Setor Noroeste, Vicente Lima, o custo médio do 

metro quadrado no novo bairro será de sete a oito mil reais, representando o metro mais caro de Brasília. 

Sendo assim, a população residente no Noroeste será de classe alta e média-alta. 

O setor confirma a dicotomia entre cidades-satélite e o centro. Segundo Vesentini (1986), elas são 

consideradas “aberrações frente ao Plano Piloto”, que contrasta com residências luxuosas em áreas 

especiais sendo o Noroeste mais um ator nessa segregação. 

De acordo com Côrrea (1989), o espaço da cidade capitalista é fortemente segregado, refletindo em 

uma estrutura social urbana complexa de classes. Em Brasília, a população de poder aquisitivo elevado 

busca viver em bairros “valorizados” e agregados de um certo “status” social, pois na maioria dessas 

localidades é possível obter conforto, segurança e acessibilidade ao Plano Piloto. 

Então, a população que procura moradia em áreas residenciais próximas a ambientes naturais optou 

por pagar mais caro em sua moradia, por prezar a qualidade de vida, pelo interesse ecológico, pela 

manutenção e cuidado com os parques urbanos. O discurso preservacionista ambiental desperta maior 

interesse nessa população para a questão do preservacionismo ecológico. Essa, ao interagir e criar uma 

identidade com o parque, categoriza-o atribuindo uma função determinada a ele. 

 

Considerações finais 

A análise teórica realizada neste trabalho consistiu na construção de um conhecimento da relação 

homem/natureza na cidade bem como o estudo posterior do espaço urbano modificado por essa relação, 

espaço esse completamente heterogêneo, orientado diretamente pelo capital. Foi fundamental definir e 

compreender os principais agentes envolvidos e suas ações na cidade. A análise empírica de vários 

empreendimentos, parques urbanos, bairros e cidades contribuíram no sentido de validar toda a análise. 

Seguindo uma tendência global de reforma e reformatação de ambientes metropolitanos afim de 

aumentar a renda da terra, o mercado imobiliário incorporou a natureza, transformando-a em mercadoria 

capaz de valorizar terrenos, principalmente após a década de 70, quando a preocupação com o meio 

ambiente se tornou mais relevante com os estudos que mais tarde desencadeariam no conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

Essa reaproximação ou um „reencanto‟ do mundo urbano ocidental pela natureza, segundo Henrique 



(op.cit.,p.66), dá-se num padrão de natureza moldado pelos interesses capitalistas. Tais interesses são 

representados pelo Estado e pelo mercado imobiliário, principais agentes na cidade. 

Estes se apropriam da grande aceitabilidade da temática sustentável e do encanto que a natureza 

provoca nos habitantes para vendê-la como mercadoria. “Assim, a natureza hoje se constitui, de acordo com 

uma proposta de Lenoble numa „coisa-imagem‟, muito mais imagem do que coisa.” (HENRIQUE,op.cit.,p.75). 

Nesta relação, os homens não enxergam os fenômenos sociais, políticos ou econômicos que 

penetram na ideia de natureza, que é captada e apropriada pelos empreendimentos imobiliários nas grandes 

cidades. Mais especificamente, estes apropriam-se dos parques urbanos, que em essência são espaços 

públicos, para valorizar seus empreendimentos, tornando a natureza em mercadoria acessível a quem pode 

pagar por ela, configurando a segregação mediante o acesso à natureza, causando a diferenciação dos 

espaços na cidade. 

O maior empreendimento imobiliário urbano em andamento no Brasil, segundo o GDF, ganhou este 

nome graças às características embutidas em suas construções habitacionais. Todas essas características do 

discurso preservacionista presentes no bairro atribuem a ele a falaciosa característica de “bairro verde”. Sem 

dúvidas, a preocupação ambiental tem seus méritos, o que não impede uma série de outras críticas nesse 

contexto. 

A primeira questão diz respeito ao bairro sustentável, ou como diz o Governo do Distrito Federal, o 

primeiro bairro ecológico do país, uma ecovila. Essas características são prontamente negadas quando se 

analisa o método de implantação do setor, que prevê a promoção de desmatamento prévio para posterior 

conservação do que restar, método este questionado por ambientalistas do Fórum das ONG´s ambientais do 

DF. 

O setor Noroeste, bem como o parque urbano Burle Marx, fazem parte de um devaneio, no qual um 

grupo seleto terá benefícios e as classes segregadas permanecerão na invisibilidade. Conforme Paviani 

(2008), a concretização do projeto Noroeste é viável em termos legislativos, porém inviável e infundada se 

seguido o “bom-senso”. O professor considera que é fundamental, no desenvolver de uma cidade, garantir 

“espaços de reserva”, constituindo áreas vazias [de construção] destinadas a usos futuros em caso de 

necessidade. 

O bairro e o parque Burle Marx, com seus conceitos indevidamente apropriados do marketing 

ecológico, materializa toda essa conceituação, por fazer excessivas referências à temática ambiental, tendo 

nessa aproximação sua principal arma de valorização. Apesar de toda essa associação foram explicitados 

aqui alguns mecanismos e ferramentas que distorcem a real significação do empreendimento como algo 

sustentável, “verde” ou como instrumento preservador da natureza na cidade. 
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