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RESUMO 

 

O presente trabalho resulta da elaboração da tese de doutorado, em curso na Universidade 

Estadual de Campinas (Brasil), onde trabalhamos com um olhar geográfico a dicotomia homem-

natureza, e os condicionantes e valores humanos que definiram a forma de produção das 

cidades. Para isso, focamos os parques públicos urbanos como espaços simbólicos de natureza, 

como espaços que atuam na seletização e valorização do espaço em função da recente 

preocupação com a qualidade de vida. Para compreender esse processo buscamos 

compreender esses espaços de natureza, como mercadoria e como símbolo, atuando como 

elementos raros e vendáveis, isolados em áreas urbanas adensadas caracterizadas pela 

dispersão urbana, enfocando especificamente a realidade de cidades latino-americanas. E no 

segundo como, com a natureza nas cidades como elemento simbólico, para isso nos voltamos à 

teoria das representações sociais, como apresentado a seguir. 
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Introdução 

 

O Homem urbano cada vez mais agrupado em centros não planejados e distantes de áreas 

naturais e de lazer traz com ele diversos novos comportamentos, como o de endurecimento e 

distanciamento da natureza exterior e de sua própria natureza. Cerca de metade da humanidade 

vive hoje em cidades, as populações urbanas cresceram de cerca de 750 milhões em 1950 para 

3,6 bilhões em 2011. Até 2030, quase 60% da população mundial viverá em áreas urbanas 

(ONU, 2012). A partir desta condição de mundo urbano, começa-se uma rediscussão da 

necessidade das áreas naturais e de lazer para a sanidade corporal e moral das comunidades 

urbanas.  

Tendo por pressuposto o distanciamento do Homem das dinâmicas ecológicas, por sua 

condição urbana, e a escassez do elemento natural na paisagem urbana, considerando ainda 

que muitos estudos pontuam, que o contato com a vegetação é essencial para a saúde e para o 



êxtase do espírito, buscamos a compreensão da atual busca de religação com a natureza e o 

ideal de qualidade de vida, como um novo higienismo, um novo fenômeno social de 

preocupação com a saúde física e  saúde ambiental, que abarcava todos os aspectos da vida 

humana. 

A atual e crescente preocupação com a saúde e com o meio ambiente incorpora o interesse 

no contato com as áreas de vegetação, que pode ser compreendido como uma nova forma de 

preocupação sanitarista, com enfoque na qualidade de vida e do bem estar. 

 O Homem encontra repouso nas paisagens naturais espalhadas no meio da cidade 

possibilitando suposta melhoria na qualidade da vida urbana. 

Para compreensão do simbolismo da natureza, assumimos o elemento vegetação como 

essencial, com áreas de densidade arbórea, com relativa área de sombreamento e não 

pavimentados, de onde decorre certa imaginação ambiental, configurando um ambiente bucólico, 

onde tem palmeiras e cantam sabiás, no Brasil ou onde a vegetação, mesmo que exótica no 

caso do Chile oculte a insalubridade do meio urbano e sua opressão de fumaça. 

Compreende-se no presente estudo, a natureza nas cidades representadas pelo parque 

urbano, caracterizado como um espaço livre inserido em área urbana, sem edificações, no caso, 

caracterizado como espaço público, no qual há tipicamente áreas não pavimentadas e 

abundância de vegetação. É uma área verde, com função ecológica, estética e de lazer, 

entretanto com uma extensão maior que as praças de entremeio das vias de circulação.  

Um parque urbano é um tipo de espaço livre definido como "um grande espaço aberto 

público, que ocupa uma área de pelo menos um quarteirão urbano normalmente vários 

(SCALISE, 2002, p. 18). Um parque urbano propicia lazer e recreação aos habitantes da cidade 

abrigando centros comunitários, campos de esportes, centros educativos jardins botânicos, 

lagos, trilhas para caminhadas e atos cívicos e beneficientes (MORERO, 2006) e sempre 

possuem algum elemento natural, como  ravinas, lagos, formações rochosas que lhe dão 

identidade  e seus limites principais são as ruas e sua paisagem apresenta áreas pavimentadas 

e ambiências naturais (SCALISE, 2002). Nesse espaço público onde o elemento fundamental de 

composição é a vegetação, devendo ser ocupado por vegetação e solo permeável (sem laje) e 

devem servir à população, propiciando um uso e condições para recreação (NUCCI, 2001 e 

MORERO, 2006).  

O espaço público urbano segundo BARCELLOS (1999) é um espaço livre sem propriedade 

particular de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Aí incluem ruas, praças, parques, largos 

becos etc. Assim os espaços livres formam sistemas de certa complexidade. Neste contexto os 

parques públicos urbanos podem ser entendidos como subsistema, isto é, parte de um sistema 



maior de espaços livres de uso público. Para KLIASS (1993) só deve ser considerado parque 

urbano os espaços públicos com dimensões significativas e predominância de elementos 

naturais, principalmente cobertura vegetal destinado à recreação. 

Os espaços públicos podem ser analisados sob a perspectiva crítica de sua incorporação 

como mercadoria para o consumo de poucos, dentro da lógica de produção e reprodução 

capitalista, mesmo sendo um espaço público comum a todos, poucos se beneficiam. Neste 

processo, de escassez, com a natureza como paisagem sendo entendida como escassa na 

paisagem urbana, a ―natureza‖, reproduzida num objeto técnico como o parque, torna-se 

mercadoria, valorizada como uma nova ―raridade‖ (SPÓSITO, 2001). 

Dessa forma, focamos como objeto os parques públicos, buscando a compreensão de 

como a implantação de um grande parque público se torna estratégica, alterando a dinâmica 

urbana, requalificando áreas, valorizando áreas em detrimento de outras, dando novos 

significados e criando símbolos de bairros verdes.  

 

Domesticação da natureza e formação das cidades 

 

A preocupação com a salubridade do meio urbano e a grande demanda por espaços de 

vegetação vem à tona no contexto de intensa urbanização. Pois, a complexidade da questão 

ambiental decorre do fato de ela se inscrever na interface da sociedade com o seu-outro, a 

natureza. Há grande dificuldade em lidar com a questão ambiental, pois, no pensamento 

ocidental, natureza e sociedade são termos que se excluem. Vivem em mundos separados e 

sem comunicação (GONÇALVES, 1996). 

No momento atual identifica-se de uma perspectiva cultural, científica, política e social, de 

um pensamento urbano fortemente conectado aos valores da evolução natural.  Determinada 

forma de organização social humana, no seio de uma cultura, que é a criação humana instituída 

num processo cheio de tensões entre diversos possíveis históricos são as causas da destruição 

da natureza (GONÇALVES, 1996). A contínua exploração da natureza pelo homem, e do homem 

pelo próprio homem, teve início a partir do momento em que a ligação do homem a terra foi se 

extinguindo e perdendo força, principalmente com o surgimento do modo de produção 

capitalista. A natureza passou a ser vista como fornecedora ilimitada de matéria-prima foi 

transformada em recurso natural para o homem. O homem se transformou em recurso humano, 

em um processo de dominação e alienação.  

O surgimento das cidades é um símbolo do desligamento humano do mundo natural e 

mundo social.  A origem da alteração do meio natural, o momento em que deixou de ser 



natureza intocada, tem origem nos primeiros estágios da história da humanidade, desde que o 

domínio das atividades agrícolas foi alcançado pelas primeiras tribos de seres humanos e 

posteriormente com a evolução da técnica e a Revolução Verde (DIEGUES, 1996). 

A cidade moderna nasce sob o signo do progresso, projetada a serviço da produtividade, 

funcionalidade, eficiência e competição e nela não há espaço para a livre expressão da natureza. 

Para que a natureza possa acontecer, deve se submeter às regras ditadas pela civilização dos 

homens; deve assumir as formas admissíveis; deve humanizar-se (SCANDURRA, 2002). 

Com o desenvolvimento de um meio ambiente urbano houve substituição das partes de 

ecossistemas locais e a interação entre homem e ambiente transformou a natureza. O homem 

necessita de um ambiente artificial (a cidade) que o defenda do ambiente, portanto, é obrigado a 

empreender uma luta inevitável com a natureza. A separação entre cidade e natureza é reflexo 

da separação entre mente e natureza, entre artificial e natural, entre natureza e cultura, entre 

natureza e técnica (SCANDURRA, 2002). 

No século XIX, a única forma de proteger a natureza era afastá-la do homem, por meio de 

ilhas onde ele pudesse admirá-la, na criação de um mito do paraíso perdido, denominado por 

Diegues, de Neomito, mundo natural selvagem intocado e intocável (DIEGUES, 1996).  

Tendo as cidades como o local de moradia de grande parte da humanidade na atualidade, 

constata-se uma nova valorização estética da natureza, um ‗simbolismo estético‘. A natureza na 

cidade passa a ter um simbolismo, e atualmente há uma grande valorização da natureza na 

cidade, quer seja por motivos estéticos (os passeios e a exibição de poder) ou pelas razões 

higienistas (de saneamento da cidade cada vez mais poluída) (HENRIQUE, 2006). 

As idealizações da natureza pelos habitantes da cidade mostram uma dupla determinação, 

sendo ambas relacionadas com a distância que a natureza (objeto a ser idealizado) está da vida 

cotidiana. De um lado, aqueles que estão mais próximos da natureza e que buscam a superação 

das dificuldades impostas por ela, e, de outro, aqueles que habitam lugares altamente 

tecnificados, longe da natureza e das suas limitações, buscando criar uma proximidade com a 

mesma (HENRIQUE, 2006).  

Com a presença do homem sobre a Terra, a Natureza esta sempre sendo redescoberta, 

desde o fim de sua história natural e a criação da natureza social, ao desencantamento do 

mundo, com a passagem de uma ordem vital a uma ordem racional. Mas agora, quando o 

natural cede lugar ao artefato e a racionalidade triunfante se revela através da natureza 

instrumentalizada, esta, portanto domesticada, nos é apresentada como sobrenatural (SANTOS, 

1992). 



A natureza hoje se constitui, como um símbolo, uma imagem, os homens não enxergam os 

fenômenos sociais, políticos ou econômicos que penetram na ideia de natureza e continuam a 

ver apenas uma imagem romântica da natureza. A cidade e a natureza passam a ser, medidas 

pelo valor de troca e a volta do verde à cidade é uma forma de apropriação da natureza como 

propriedade privada (RODRIGUES, 1998 e HENRIQUE, 2006). A natureza é vista ―como um 

embelezamento superficial, como um luxo, mais do que como uma força essencial que permeia  

a cidade‖ (SPIRN, 1991, p.21). 

A distinção entre cidade e natureza estaria relacionada à constituição de certa ―imaginação 

ambiental‖, que elegeu ambientes selvagens como geradores de prazer estético, contribuindo, 

ao mesmo tempo, para definir o ambiente e a natureza como algo não urbano e, portanto, não 

humano (TORRES, 1998). Nesse sentido, a construção de parques urbanos se relacionava com 

a noção de "moralidade na natureza", sendo extremamente desejável o contato com ela, e de 

maneira similar, ocorria o mesmo com os equipamentos para atividades esportivas, prevaleciam 

os modelos paisagísticos de imitação da natureza (SERPA, 2007). 

A importância estética do mundo natural possibilitou que o ser humano começasse a 

apreciar as florestas devido à sua capacidade de embelezar e dar dignidade às paisagens, 

considerando-as um prazer visual na medida em que foram sendo suprimidas da paisagem 

(SERRÃO, 2007). Assim, as áreas que não sucumbiram à exploração econômica foram sendo 

gradativamente mais e mais valorizadas pelo aspecto ornamental de seus ambientes belos e 

agradáveis. ―A concepção de Meio ambiente se configurou uma ferramenta política, econômica, 

indutora de um movimento de revalorização estética das paisagens naturais, fortalecendo o 

movimento de estetização no consumo de paisagens‖ (LUCHIARI, 2002, p. 27). 

As matas, por exemplo, deixaram de representar ambientes hostis ao ser humano para 

transformarem-se em ambientes que proporcionam beleza, constituindo-se um prazer à visão. 

As poucas reservas florestais que não sucumbiram pela exploração econômica foram cada vez 

mais assumindo seu valor ornamental. Um valor que, por sua vez, também pode ter sido 

atribuído pelo fato dessas paisagens terem se tornado mais e mais rara na configuração 

territorial (SERRÃO, 2007). ―Trata-se de uma nostalgia da natureza que é provocada pela sua 

própria raridade, a qual intenta ser recuperada na reconstrução de paisagens que nos remetem 

às florestas, mas que são domesticas e controladas pelo ser humano‖ (SERRÃO, 2007, p. 19). 

Hoje, a pureza do ar e da água está se tornando rara, já não existe grandes quantidade 

desses elementos livres na natureza e seu acesso passou a ser regulado pelo mercado, 

adquirindo assim, além de seu valor de uso, sendo necessidade para sobrevivência dos seres 

vivos, também adquiriu valor de troca, pois se tornou finita e vendável (SANTANA, 1999).  



Assim, a paisagem natural é valorizada, pois estamos em direção da ausência quase total, 

pois, o destino das florestas pode ser seu confinamento, confinamento da fauna e da flora, 

funcionando como aquários, como ambientes simulados de natureza, com fins de apreciação 

estética. A natureza no mundo urbano adensado, das grandes metrópoles latino-americanas, 

está evidenciada em paisagens fechadas em Unidades de Conservação, parques públicos 

cercados, parques privados em condomínios residenciais fechados, isoladas, controladas, 

podadas e higienizadas. 

Com a preocupação de qualidade de vida urbana, os parques atuais são novos espaços 

verdes, expressando uso coletivo, onde se procura recriar as condições naturais, e locais de 

sociabilidade, para jogos, ginástica, para o contato com outras pessoas e o contato físico e ativo 

com a natureza. Dessa maneira, os parques públicos são lugares de socialização, incluindo o 

contato com a natureza e apreciação estética, que surgiram como novos tipos de espaços livres 

públicos para responder as novas demandas e valores sociais. 

Temos de olhar para o espaço público como o coração da vida moderna, o seu design 

características, manejo e novos usos. Repensando a rua, a praça, o parque, as árvores e a 

paisagem urbana, o que nos permitiria construir a identidade e experimentar o encontro, troca e 

diferença. Como, lugar, apropriado e significado culturalmente. 

A valorização desses parques públicos em zonas urbanas associa-se a disseminação de 

ideias ambientalistas e as funções ecológicas, sociais e econômicas das áreas verdes, mas 

principalmente seu simbolismo de ambiente natural e preservado, útil à melhora na qualidade de 

vida, esses espaços verdes dentro das cidades passaram a ser mais valorizados. 

 

O simbolismo da natureza como mercadoria 

 

No contexto de expansão urbana, em um padrão disperso, caracterizada pelo crescimento 

vertical, mas principalmente o crescimento horizontal com o esgarçamento da malha física, no 

contexto da urbanização dispersa, incorpora novas áreas, degradando a qualidade dos recursos 

naturais (solo, água, ar, vegetação e organismos). Nesse padrão de ocupação urbana, 

característico das metrópoles latino-americanas a natureza rara se torna vendável ao passar de 

infinito a finito. Essa exploração do consumo da natureza rara trata-se de um processo de 

―capitalização da natureza‖, por meio do qual são reconfiguradas as contradições do capital, 

gerando novas condições para a sua reprodução a partir de outras formas de exploração de 

recursos naturais (SCIFONE, 2006). 



Por meio de estudos de levantamento de áreas verdes no perímetro urbano, observamos as 

novas demandas de mercado especulativo imobiliário, em cidades como Campinas (BR), 

Buenos Aires (AR) e Santiago (CH), onde as grandes áreas verdes estão atreladas aos estudos 

de planejamento territorial visando à identificação e compreensão dos novos modelos de cidade, 

que contemplam uma nova carga de recursos e demandas de consumo, bem como de uma 

administração que envolve diversos fatores sociais e econômicos, além de uma carga normativa 

a ser executada pelo poder público. O espaço urbano ganhando ainda mais valor agregado 

fixado por uma nova construção da cidade, onde a natureza volta a ser importante. 

Um processo de intensa especulação imobiliária decorrente de um massificado discurso de 

qualidade ambiental, como gerador de profundas distorções espaciais, e gentrificações, pois na 

construção desse ideal ambiental, que se viabiliza a segregação a partir da valorização territorial 

de terrenos próximos a grandes parques públicos, ou condomínios residenciais horizontais ou 

verticais com áreas verdes isoladas em seu interior. Os parques públicos são refuncionalizados, 

por seu conteúdo de salubridade ambiental e seu novo sentido de raridade, provocado por sua 

escassez no espaço urbano, sendo pensados enquanto atributos do espaço urbano construídos 

para o consumo. 

Os novos e comuns loteamentos fechados horizontais, nas periferias urbanas indicam a 

possibilidade de viver distante dos grandes centros, com concentração urbana, poluição do ar, 

sonora e visual e se refugiar em áreas com natureza, com acessibilidade à estrutura urbana, 

possibilitado pelo padrão de urbanização dispersa. Esses loteamentos comumente possuem 

áreas verdes particulares associadas e o mercado imobiliário faz uso da associação de 

paisagens, de áreas verdes associadas com qualidade ambiental permite o aproveitamento 

dessa consciência ecológica pelo mercado imobiliário.  

Se antes estávamos frente a cidades que cresciam lentamente, e nas quais a estrutura 

espacial das classes estava determinada de antemão, agora estamos frente a cidades que 

crescem exponencialmente, e a estrutura espacial do assentamento regula-se pelo preço. A 

pressão sobre a terra mercantiliza-se e com isso, a renda capitalista da terra regula a forma 

como se organiza e se usa o espaço urbano (HARVEY, 1993), definindo uma seletização do 

espaço, facilmente observada em metrópoles latino-americanas.  

 

 

 

O simbolismo da natureza para o ideário de qualidade de vida 

 



O meio ambiente como Natureza-espetáculo, substitui a Natureza-histórica, lugar de 

trabalho de todos os homens, e quando a Natureza cibernética ou sintética substitui a Natureza 

analítica do passado (SANTOS, 1992). A natureza urbana passa a ter novos sentidos para um 

homem sociologicamente urbano. 

Objetivamos a compreensão dos espaços verdes públicos também como espaço simbólico, 

com a natureza como iconográfica no cotidiano urbano, se apresentando como uma ruptura da 

selva de pedras, e que se associa simbolicamente ao tempo da natureza, distinto do tempo do 

cotidiano urbano em grandes metrópoles. 

No século XX, muitas foram as funções representadas pelas áreas verdes urbanas, por 

exemplo, temos a revolução industrial como indutora da adoção de novas formas de produção 

de moradia, através da exaltação do ―natural‖ e do ―bucólico‖ na paisagem das cidades. A 

utilização desse modelo foi uma forma de compensar o rápido crescimento industrial e espacial 

das capitais europeias cujo meio urbano começava a experimentar as primeiras consequências 

negativas da urbanização: o adensamento populacional, a falta de infraestrutura e saneamentos 

básicos, insalubridade e epidemias (TÂNGARI, 2005).  

O uso do verde urbano, especialmente no que diz respeito aos jardins, constitui-se em um 

dos espelhos do modo de viver dos povos que o criaram nas diferentes épocas e culturas. A 

princípio tinham função de dar prazer à vista e ao olfato, e no século XIX assumem uma função 

utilitarista, sobre tudo para as zonas urbanas densamente povoadas (LOBODA E DE ANGELIS, 

2005). O papel desempenhado pelos espaços verdes nas cidades são consequências das 

necessidades de cada momento, ao mesmo tempo em que é reflexo dos gostos e costumes da 

sociedade (LOBODA E DE ANGELIS, 2005). 

Os anos 1960, por exemplo, marcaram o aparecimento de um novo ecologismo em 

contraposição à antiga ―proteção da natureza‖. O movimento ambientalista emergiu com uma 

agenda voltada para a conservação dos ambientes selvagens e a preservação dos recursos 

naturais (TORRES, 1998). Nos anos 1970, houve uma tendência mais romântica, de parques 

mais exuberantes com equipamento esportivos, estádios, edifícios, espelhos d'água e passeios 

(SCALISE, 2002). Nos anos 1980, surge a exigência de melhorar a qualidade dos bairros. Nos 

dias atuais, embora todas as cidades apresentem áreas verdes públicas onde a população 

possa desfrutar de momentos de lazer e contato com a natureza, atuando como atenuantes da 

paisagem urbana, poucas têm esses espaços de forma organizada, de modo que não passam 

de espaços dispersos pela malha urbana. A maioria dos grandes parques públicos está nas 

áreas mais centrais e não supre a demanda da população, essa demanda se evidencia em 

mobilizações públicas como o Parking Day, movimento internacional que busca evidenciar a 



demanda por mais espaços de lazer vegetados para a população. Trata-se de uma intervenção 

artística temporária, de ocupação de vagas de estacionamento para automóveis. Moradores se 

organizam por redes sociais e optam por um local e data exata, para fazerem duas intervenções. 

As vagas são ocupadas com usos de parques públicos, espaços que remetem sempre a um 

espaço para estar, com bancos, guarda-sóis, vasos de plantas, evidenciando a necessidade de 

uma praça pública, em 100% dessas intervenções existem elementos vegetais, usualmente 

colocam gramado sintético, (http://parkingday.org/), como se pode observar na imagem abaixo: 

 

Figura 1: Imagens do Parking Day em Santiago do Chile. 

 

Fonte: Montagem de Cisotto, 2012, imagens de www.parkingday.cl 

 

Nesse contexto, de intensa demanda por espaços simbólicos de natureza, buscamos a 

compreensão do significado que os parques públicos urbanos recebem, de seus usos como 

mercadoria e como espaço simbólico como explicitado anteriormente e também como espaço 

simbólico. A simbologia da natureza nas cidades, em parques públicos urbanos pode ser 

explicada pela noção de representação. 

A Representação, em suma, é um sistema de interpretação do real, guia da ação, que rege 

as relações dos indivíduos no ambiente psíquico e social (MOSCOVICI, 2001). A representação 

é uma estrutura de mediação entre o sujeito-outro, sujeito-objeto, que se constrói através de uma 

ação comunicativa que conecta os sujeitos ao mundo.  

As representações sociais enquanto visão funcional do mundo, permitem aos indivíduos e 

grupos dar sentido a suas condutas e compreender a realidade através de seu próprio sistema 

http://parkingday.cl/


de referências, portanto, de se adaptar e de se definir em um lugar. A representação é, também, 

uma forma de conhecimento que concorre para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social, sendo assim, ao mesmo tempo, produto e processo de uma atividade mental de 

reconstrução do real o qual o indivíduo ou grupo é confrontado e lhe atribui uma significação 

específica, não sendo, portanto, um simples reflexo da realidade, mas uma "organização 

significante", dependente de fatores contingentes e de fatores mais gerais dentre os quais, 

acrescentamos os referenciais de ordenamento espaço-temporal e, especificamente em relação 

à problemática ambiental, a inserção do componente humano enquanto agente mediador do 

ambiente (AUDIBERT, 2004). 

De acordo com Jovchelovitc (2004), o trabalho comunicativo da representação produz 

símbolos cuja força reside em sua capacidade de dar sentido, de significar (JOVCHELOVITC, 

2004, p.4). Considerando a paisagem, um símbolo, um receptáculo de significados que têm sua 

gênese em profundas e imbricadas experiências através da dimensão temporal. Neste sentido, a 

paisagem também é centro de referências inter-relacionadas aos valores estabelecidos pelas 

diversas sociedades e suas distintas culturas. Isto significa que a paisagem não reflete uma 

unicidade, uma homogeneidade de valores intrínsecos ou extrínsecos, apresentem estes ou não 

características de permanência ou efemeridade, principalmente no que tange às interpretações 

relacionadas a contextos específicos (GUIMARÃES, 2009). 

Por meio do estudo das representações sociais, intentamos estabelecemos teoricamente a 

mediação entre as diferentes percepções da realidade e as formas de construção de significados 

para a mesma realidade (AUDIBERT, 2004), a percepção e experiência na natureza dos 

citadinos e também do Estado, (via análise dos planos urbano-ambientais) e os atores sociais, 

principalmente através das associações de moradores.  

Os indivíduos em seus cotidianos constroem teorias a respeito dos objetos, e essas teorias 

orientam o comportamento dos homens definindo e orientando o comportamento dos homens, 

assim, essa representação se torna comum em determinado conjunto social (MOSCOVICI, 

2001). As práticas espaciais no cotidiano indicam a realização do ser social, porque se referem a 

hábitos e atividades ligados ao deslocamento e à circulação no espaço vivido. 

 São essas práticas que deixam, no espaço, traços da realização da vida pela implantação 

de símbolos que tornam evidente que o espaço não é um quadro inerte, mas uma mediação 

interativa entre as formas do ambiente construído, advindo de uma modificação da natureza, e a 

vida social que as anima. Trata-se de uma interação que indica o espaço que é cotidianamente 

experienciado por meio das práticas e das concepções espaciais, resultante do processo de 

reprodução da vida e que é revelado em suas múltiplas potencialidades. São, na verdade, os 



espaços de representação, que trazem em si a identidade e os símbolos surgidos na vida 

cotidiana, isto é, o próprio espaço enquanto representação da vida (CATALÃO, 2008). 

Os espaços de representação passam rumo a sistemas mais ou menos coerentes de 

símbolos e signos não verbais abarcando o plano do simbólico e do reconhecimento, trazendo 

em si um traço de subjetividade que advém da experiência adquirida pela vivência e apropriação 

do espaço no cotidiano (LEFEBVRE, 2000). 

O espaço vivido é entendido na simultaneidade que passa do real ao imaginado, ao virtual, 

e a ele retorna, sendo o lócus da experiência e da ação estruturadas individual e coletivamente. 

O espaço vivido é um espaço povoado de objetos, projetos e trajetos a que se atrelam as 

representações – isto é, as concepções – do espaço. Significa considerar que, na dimensão do 

vivido, está implícito o conjunto de concepções espaciais formuladas a partir das práticas e da 

apropriação do ambiente construído. O entendimento dos espaços de representação, vividos 

quotidianamente, precisa levar em conta que se trata de uma dimensão que combina as 

dimensões do percebido e do concebido, pois surge delas e volta-se para elas, unindo o 

―objetivamente real com o subjetivamente imaginado, coisas no espaço e pensamentos sobre o 

espaço‖ (SOJA, 2000, p. 351 apud CATALÃO, 2008). 

 

Considerações Finais 

 

Apresentamos a proposta metodológica de trabalho para a pesquisa de doutorado 

buscando identificar o simbolismo da natureza nas cidades, exemplificadas pelos parques 

públicos com vegetação como elemento estético. Compreendemos a natureza como mercadoria, 

por sua raridade, atuando na produção do espaço segundo as lógicas da produção capitalista do 

espaço atuando na seletização e valorização do espaço em função da recente preocupação com 

a qualidade de vida. E também para uma nova proposta de compreensão do simbolismo da 

natureza no cotidiano, apresentamos a abordagem das representações sociais, para o 

simbolismo dos parques públicos urbanos na escala do indivíduo, de como a natureza é 

construída pelas vivências e usos que são realizados nos parques públicos urbanos.  

Buscamos a compreensão do valor simbólico da natureza, como a cidade vê a natureza e 

sobre o que é a natureza , o meio ambiente, que se unem no cotidiano. Buscando a 

compreensão de qual é o sentido da cidade e de natureza para as pessoas e de que forma essa 

forma de pensar-sentir-agir se relaciona com a valorização do espaço, com impactos no 

planejamento urbano-ambiental. 
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