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RESUMO 

Esse trabalho integra a pesquisa de doutorado “A produção do espaço público pela iniciativa 

privada: a criação de parques urbanos em grandes empreendimentos imobiliários” que está 

sendo realizada no PPG-Geografia/UFSC – Brasil. A referida pesquisa, que está em fase de 

conclusão, faz uma análise de parques urbanos públicos criados quando da implantação de 

grandes empreendimentos imobiliários, buscando compreender que concepções de espaço 

público e urbano foram inseridas em seu processo de produção e também que capacidade de 

apropriação social é oferecida por esses espaços. O espaço público é entendido como lugar de 

encontro dos diferentes membros de uma sociedade por possuir como uma de suas principais 

características a ampla acessibilidade aos indivíduos. Para que essa acessibilidade possa ser 

garantida, são produzidas leis e normas que permitem estabelecer relações de igualdade em 

uma sociedade composta por diferentes indivíduos. Justamente nesse ponto reside uma das 

questões da pesquisa, será que as leis e as normas produzidas na concepção de parques 

urbanos públicos que resultaram de grandes empreendimentos imobiliários privados, garantem a 

ampla acessibilidade aos indivíduos de uma sociedade? Para tentar responder essa questão 

foram realizados dois estudos de caso, um na cidade de Porto Alegre, com o Parque Germânia, 

e outro na cidade de São Paulo, com o Parque Burle Marx, ambos resultados de grandes 

empreendimentos imobiliários privados. No que se refere ao resgate histórico de documentos 

sobre a concepção dos parques estudados, aponta-se que por estarem atrelados a uma 

produção privada do espaço esses parques urbanos tendem a ser restritivos e normativos, 

afetando a acessibilidade característica dos espaços públicos. Apesar de serem espaços 

públicos restritivos, as entrevistas abertas realizadas com usuários apontam que existe grande 

apoio para as medidas normativas geradas nesses parques, por aspectos que transitam entre a 

segurança pessoal, a manutenção da ordem estabelecida, a preservação material das áreas e a 

conservação das práticas sociais já existentes. Cremos, portanto, que estão colocadas algumas 

questões da tensão entre a segurança e a liberdade apontadas por Zygmunt Bauman (2003) na 



obra  “Comunidade: a busca por segurança no mundo atual”. A recusa de viver em espaços mais 

livres alinhada ao desejo de segurança (ou de manutenção das coisas como estão) torna-se 

verdadeira nos parques estudados, possivelmente porque esses espaços foram implantados por 

agentes privados que se caracterizam por produzir/vender espacialidades como condomínios 

fechados, gerando uma produção do espaço público muito próxima dessas formas urbanas 

restritivas. Desse fato, percebe-se, no interior dos parques urbanos que pesquisamos, um anseio 

para que outros espaços públicos da cidade tornem-se mais restritivos. Ou seja, percebe-se, a 

partir dos estudos de caso, que está em plena produção, uma forma mais restritiva de 

concepção do espaço público, na medida em que tais parques urbanos tornam-se modelos 

ideais a serem reproduzidos mais fortemente em discursos sociais. 

Palavras-chaves: Espaço Público; Parques Urbanos; Empreendimentos Imobiliários; 

Sociabilidade; Espaço Urbano. 

 

INTRODDUÇÃO 

O trabalho que aqui apresentamos está baseado em resultados obtidos em nossa 

pesquisa de doutoramento (ainda em andamento), na qual fazemos uma análise de parques 

urbanos públicos criados pela implantação de grandes empreendimentos imobiliários, com o 

objetivo de compreender que concepções de espaço público e urbano foram inseridas em seu 

processo de produção e que capacidade de apropriação social é oferecida por esses espaços.  

Para elucidar essa questão é importante que conceituemos o que estamos entendendo 

como espaço público. Em nossa pesquisa tratamos do espaço público arquitetônico/geográfico, 

ou seja, uma forma material de espaço que é integrante de uma dimensão maior que tem sido 

chamada pelos analistas sociais, de esfera pública (ou espaço público político). A esfera pública 

política pode ser definida, conforme Habermas (2003, p. 42): “(...) inicialmente como a esfera das 

pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam esta esfera pública regulamentada 

pela autoridade; mas diretamente contra a própria autoridade, a fim de discutir com ela as leis 

gerais da troca na esfera fundamentalmente privada, mas publicamente relevante, as leis do 

intercâmbio de mercadorias e do trabalho social”. 

A partir da leitura de Habermas percebe-se que a formação da esfera pública burguesa, 

tem o objetivo de permitir que pessoas privadas discutam com e pelo Estado, a formação das 

leis que regerão o espaço como um todo, ou seja, tanto a esfera privada quanto a própria esfera 

pública. É nesse sentido que estabelecemos um ponto de junção entre a esfera pública (como a 



cena pública deliberativa) e o espaço público (como a materialidade que permite o encontro 

entre os diferentes membros da sociedade que comporão essa instância de deliberação). Um 

exemplo que demonstra essa relação é o fato de que os parques urbanos, formas materiais do 

espaço público moderno, só passaram a existir como tais, quando houve a incorporação dos 

antigos jardins privados reais pelo Estado após as revoluções burguesas que culminaram em 

mudanças político-institucionais na Europa, entre os séculos XVII e XVIII. As mudanças 

institucionais promovidas nesse período promoveram a ampliação da acessibilidade dos 

indivíduos à esfera pública. Esse alargamento da esfera pública, atinge e realça a acessibilidade 

dos espaços públicos que começaram a ser construídos durante o período. Porém, através de 

leis e normas de usos, pode-se dizer que o acesso a esse tipo de espaço é constituído por 

parâmetros burgueses. 

Nesse contexto, podemos definir que o espaço público é o lugar de encontro dos 

diferentes membros de uma sociedade por possuir como uma de suas características principais, 

a acessibilidade aos indivíduos, garantida por um conjunto de leis e normas estabelecidas na 

esfera pública. Todavia, é importante compreender que a ampliação da participação ocorrida 

durante a formação da esfera pública burguesa, não nos permite dizer que ela seja composta por 

forças simétricas. Há grupos mais poderosos do que outros dentro dessa esfera. Um exemplo 

atual é o papel das corporações. Ora se a acessibilidade pública do espaço é garantida mediante 

leis e normas, é possível que haja distorções que reduzam a permeabilidade do espaço público, 

dependendo do julgamento de quem tem o poder de legislar. 

Eis um ponto crucial para a pesquisa: será que as leis e as normas produzidas na 

concepção de parques urbanos públicos que resultaram de grandes empreendimentos 

imobiliários privados, garantem a ampla acessibilidade aos indivíduos de uma sociedade? 

 

OS ESTUDOS DE CASOS 

Para tentar responder essa questão foram realizados dois estudos de caso, um na 

cidade de Porto Alegre, com o Parque Germânia, e outro na cidade de São Paulo, com o Parque 

Burle Marx, ambos resultados de grandes empreendimentos imobiliários privados. Os dois 

parques urbanos são resultados da aplicação da Lei Federal 6676/79, que define como devem 

ser feitos os loteamentos e parcelamentos de terrenos com vistas a urbanização. Por essa lei, o 

empreendedor imobiliário deve deixar uma parcela do terreno como área pública, de acordo com 

pontos estabelecidos nos planos diretores municipais. Dependendo do tamanho do loteamento, 



a área a ser cedida para o município pode ser transformada em parque urbano. É o caso dos 

parques estudados. Entretanto, para além de serem criados pela iniciativa privada, os parques 

urbanos estudados também são geridos pelos empreendedores imobiliários. Ou seja, são áreas 

públicas (de propriedade do Estado) pela aplicação da Lei 6676/79, mas são administrados por 

empresas do setor imobiliário que realizaram os empreendimentos que lhes deram origem. 

A pesquisa nos dois parques urbanos está em fase de conclusão, e aponta, através de 

um resgate histórico de documentos sobre a concepção dos parques estudados, como leis e 

regulamentos, que os espaços públicos produzidos pela iniciativa privada tendem a ser 

restritivos e normativos. Tal condição afeta o princípio da acessibilidade característica dos 

espaços públicos. Os parques Burle Marx e Germânia tem em comum o fato de possuírem 

formas de controle acentuadas na comparação com outras áreas públicas das cidades onde se 

localizam: no primeiro o destaque normativo está no seu rígido regulamento de uso quando visto 

dentro do conjunto paulistano; enquanto no segundo ressalta-se o seu cercamento e o 

estabelecimento de um horário de funcionamento, algo raro no cenário porto-alegrense. 

O parque Burle Marx (em verde claro na Figura 1) é um espaço público inaugurado no 

ano de 1995, na cidade de São Paulo, quando da implantação do grande empeendimento 

imobiliário Panamby (em vermelho na Figura 1), que é voltado para as classes alta e média-alta. 

 

Figura 1: Localização do Parque Burle Marx 

Fonte: Felipe Silveira de Souza a partir de imagens do programa Google Earth (2013) 



O Panamby foi desenvolvido em uma área com mais de 716.000 m2 e gerou um parque 

com aproximadamente 132.282 m2 (hoje transformados em aproximadamente 162.390 m2 pela 

incorporação de uma área institucional, em 2011). O Burle Marx é um parque localizado em uma 

área de forte presença da vegetação de Mata Atlântica, que antigamente era a chácara de um 

grande industrial. Nessa propriedade encontravam-se jardins do famoso paisagista brasileiro, 

Roberto Burle Marx, que hoje adornam o parque que leva o seu nome (BARROSO, 2006).    

Tem sido administrado desde sua inauguração pela Fundação Aron Birmann, cuja 

criação foi feita por uma das empresas construtoras que participaram do processo de 

incorporação do loteamento Panamby. O convênio estabelecido entre a Fundação Aron Birmann 

e a Prefeitura de São Paulo, tem a duração de 25 anos, ou seja, de 1995 até 2020. A fundação é 

responsável pelo custeio e pelo gerenciamento do parque, cabendo a Prefeitura de São Paulo, o 

acompanhamento técnico e jurídico da gestão.   

No que corresponde a gestão do Parque Burle Marx, destaca-se seu regulamento de 

uso, pelo grande número de restrições. Esse regulamento, definido pelo Decreto nº35.537, de 

29/9/95, é rigoroso no controle das formas de uso do espaço, porque apresenta uma série de 

restrições que acabam por inviabilizar diversas formas de manifestação pública como esportes 

coletivos (futebol, vôlei, etc), visitação com animais de estimação, uso de bicicletas e pic-nics.. 

Conforme o relato de gestores da Fundação Aron Birmann, os arquitetos que planejaram 

a urbanização do empreendimento, acreditavam que o parque deveria ser concebido como 

contemplativo, pela característica topográfica do terreno que tem grandes desníveis e por seu 

tamanho restrito, não havendo a possibilidade para a construção de quadras esportivas, por 

exemplo. Dentro desse contexto, as restrições de uso foram estabelecidas e bem explicitadas 

com placas nas entradas, com o objetivo de facilitar a gestão desse espaço público, na medida 

em que a iniciativa privada não teria o poder de polícia do Estado.  

É importante salientar que o parque Burle Marx é fundamental no processo de 

valorização do empreendimento Panamby. Desde o início das obras do loteamento percebe-se a 

relevância do parque para o empreendimento, como é verificado no destaque dado em anúncios 

publicitários, conforme a Figura 2 demonstra em propaganda de jornal veiculada no ano de 1995. 

Acreditamos, diante desse fato, que o controle das ações ocorridas no parque colabora para o 

processo de valorização imobiliária do loteamento Panamby, porque diminui a possibilidade de 

estar sujeito à imprevisibilidade do mundo, oferecendo segurança (ou pelo menos a sensação) à 

seus usuários.  



 

Figura 2: Peça publicitária do empreendimento Chácara Tangará com destaque para o Parque Burle Marx. 
Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 28/10/1995 

 

No entanto, deve-se dizer que as restrições impostas não atendem necessariamente aos 

anseios de todos os moradores do entorno do Parque Burle Marx. O Panamby é uma área 

cercada por populações de baixa renda, com destaque para as comunidades da Peinha, Jardim 

Santo Antônio, Jardim Monte Azul e Paraisópolis, que possuem carência de espaços esportivos, 

por exemplo. As restrições do regulamento e a seletividade de uso que ele provoca, não 

contempla as necessidades de boa parte da população carente, conforme relato feito por 

lideranças comunitárias da Peinha. Dessa forma, cria-se o espaço público, que pela sua 

seletividade, tem sua acessibilidade afetada porque dificulta o processo de apropriação espacial  

Em São Paulo cada parque tem suas regras, ao contrário de Porto Alegre onde todos os 

parques possuem o mesmo regulamento,. Em parte isso se explica pela grande variedade de 

tipologias de parque urbano existentes na capital paulista (contemplativos, de lazer ativo, 

lineares, etc.), na medida em que temos mais de 100 parques atualmente nessa cidade (se 

considerarmos as áreas estaduais e municipais). Porto Alegre só possui 8 parques urbanos, no 

entanto todos com área superior à 100.000 m2, diferentemente de São Paulo onde há uma 

grande variação na metragem dessas áreas (que tem de 5.000 m2 até mais de 1.500.000 m2). A 

Tabela 2 apresenta um comparativo entre os regulamentos de diversos parques urbanos de São 

Paulo e o Regulamento dos Parques Urbanos e Praças de Porto Alegre (Decreto municipal 

15343/06). O trabalho de coleta e análise que originou a Tabela 2 chegou a um conteúdo de 71 

proibições. Como essas interdições possuem temas diferenciados (ambientais, de práticas e 



comportamentos sociais, comerciais, etc.) e muitas vezes são extremamente pontuais (relativas 

uma especificidade espacial) ou reforçam regras já existentes e válidas para a cidade como um 

todo, tivemos que estabelecer alguns critérios para montar uma seleção que contemplasse, de 

forma mais objetiva, nossas necessidades analíticas. As proibições contidas na Tabela 1 foram 

estabelecidas a partir dos seguintes critérios: 

a) Aparecem em mais de um parque como interdição total ou restrição parcial (eliminando com 

isso os casos muito pontuais); 

b) Não aparecem como interdição total ou restrição parcial em todos os parques (retirando, com 

isso, as regras mais gerais e comuns nesses espaços); 

c) Não correspondem a uma especificidade paisagística da área - parques com lagos, barragens, 

etc. (pois nos parques em barragens, por exemplo, é permitido usufruto para banho, entretanto 

com um conjunto de regras a serem obedecidas perante essa prática); 

d) Não condizem a leis e normas que se aplicam na cidade como um todo (evitando 

redundâncias, na medida em que a pesquisa se interessa pela peculiaridade dos regulamentos 

dos parques urbanos); 

e) Interditam práticas que são possíveis em qualquer parque urbano - pelas características 

gerais desse tipo de equipamento (tornando evidente que as restrições correspondem a conjunto 

de parques específicos); 

f) Não guardam na maioria de seu conjunto, interdições, por aplicação de outra regra (para tornar 

visível regras explícitas, e não aquelas subentendidas); 

g) Não correspondam diretamente a aspectos de preservação ambiental e segurança (para 

retirar da análise regras que são comuns em parques, mas que não implicam em uma interdição 

da sociabilidade). 

A partir dessa triagem, conseguimos chegar a um conjunto de 15 proibições. Elas, são 

assinaladas em vermelho nos parques em a interdição é total, e em amarelo naqueles em que a 

restrição é parcial (onde a prática é permitida em alguns setores da área ou é condicionada a 

algum outro fator, como no caso da entrada de animais que deve ser feita com guia). As áreas 

deixadas em branco sinalizam que não há proibição, ou que, pelo menos, nada consta no 

regulamento.  

 

 



Tabela 1 – Comparativo entre proibições contidas nos regulamentos dos parques de São Paulo e Porto Alegre. 
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Ibirapuera 6h-22h 1989 
             

    1 5 

BURLE MARX 7h-19 1995 
             

    9 0 
Rodrigo de 
Gasperi 6h-18h 1996 

             
    3 5 

Chácara das 
Flores 8h-20h 2002 

             
    5 0 

Eucaliptos 7h-19h 2002 
             

    8 1 
Cidade de 
Toronto 6h-18h 2003 

             
    5 3 

Vila Guilherme 6h-18h 2003 
             

    6 3 
Jardim 
Felicidade 7h-18h 2003 

             
    6 3 

Aclimação 6h-20h 2006 
             

    7 3 

Chico Mendes 7h-18h 2006 
             

    5 4 

Guarapiranga  6h-18h 2006 
             

    7 5 

Luz 9h-18h 2006 
             

    5 3 

Previdência 7h-18h 2006 
             

    5 3 

Raul Seixas 6h-18h 2006 
             

    5 3 

São Domingos 6h-18h 2006 
             

    3 4 
Vila dos 
Remédios 7h-18h 2006 

             
    6 3 

Independência 5h-20h 2006 
             

    2 6 

Cordeiro  7h-18h 2008 
             

    1 6 
Lina e Paulo 
Raia 7h-18h 2008 

             
    7 4 

Santa Amélia 6h-18h 2008 
             

    7 3 
Lions Clube 
Tucuruvi 8h-18h 2008 

             
    6 4 

Piqueri 6h-18h 2008 
             

    6 4 
Luis Carlos 
Prestes 7h-18h 2008 

             
    6 3 

Colinas de São 
Francisco 6h-18h 2008 

             
    7 4 



Alfredo Volpi 6h-18h 2009 
             

    7 3 
Ten. Brig. 
Roberto Faria 
Lima  7h-18h 2009 

             
    6 4 

Jacintho Alberto 
6h30-
18h 2009 

             
    6 4 

Lydia Natalízio 
Diogo 6h-22h 2009 

             
    7 3 

Pinheirinho 
d'Água 6h-18h 2009 

             
    6 4 

Santo Dias  6h-18h 2009 
             

    7 4 

Severo Gomes  7h-19h 2009 
             

    7 4 

Shangrilá 6h-18h 2009 
             

    7 3 

Vila do Rodeio 6h-20h 2009 
             

    5 5 

Buenos Aires 6h-19h 2010 
             

    1 6 

Povo 6h-22h 2012* 
             

    6 4 

Praia do Sol 7h-19h 2010 
             

    4 4 
Parque Zilda 
Natel 9h-21h 2012 

             
    4 4 

Parque Linear 
São José 7h-19h 2012 

             
    4 4 

Barragem 6h-19h 2012 
             

    4 4 

–Trianon 6h-18h 2012 
             

    5 3 
Prefeito Mário 
Covas 6h-22h 2012 

             
    5 3 

Linear 
Guaratiba 6h-20h 2012 

             
    4 4 

PARQUES DE 
PORTO 
ALEGRE   2008       

          
    0 9 

 

Observando a tabela é possível notar que o Parque Burle Marx, com 9 proibições totais, 

é o mais restritivo da lista apresentada (no segundo lugar ficou o Parque dos Eucaliptos, que 

também é oriundo de um empreendimento imobiliário). Outro ponto importante, que se torna 

visível na tabela é que o regulamento geral dos parques de Porto Alegre é menos normativo do 

que os encontrados nos parques urbanos de São Paulo, pois não há nenhuma interdição total 

que atinja as proibições elencadas. Por isso, há grande diversidade de uso nos parques da 

capital gaúcha. Entretanto, diferentemente do cenário paulistano, onde os parques tendem a ser 

cercados, em Porto Alegre, como já dissemos anteriormente, não é comum os parques terem 

grades. É justamente nesse ponto que o Parque Germânia se diferencia dos demais parques da 

cidade de Porto Alegre em termos normativos.  

O Parque Germânia (em verde na Figura 3) possui uma área de 144.000 m2 e é situado 

entre a zona norte e leste da cidade de Porto Alegre, no bairro Vila Ipiranga, em uma área de 

expansão imobiliária que teve início com a implantação do Shopping Iguatemi na década de 



1980 (SANFELICE, 2009). Trata-se de um dos primeiros parques urbanos de Porto Alegre que 

por ser cercado, possui horário de funcionamento, estando indisponível aos usuários durante a 

noite, pelo fechamento de seus portões - está aberto das 6h às 21h no verão e das 6h às 19h no 

inverno.  

 

Figura 3: Localização do Parque Germânia 

Fonte: Felipe Silveira de Souza a partir de imagens do programa Google Earth (2013) 

 

Sua origem está relacionada ao empreendimento imobiliário voltado para as classes alta 

e média-alta, Jardim Europa (em vermelho na Figura 3), realizado pela construtora Goldsztein 

em terreno pertencente a loteadora CEISA. A aplicação local da Lei Federal do loteamento 

6766/79, gerou a destinação, por parte das empresas construtoras de uma parte da área loteada 

à municipalidade. Como já havia na região em que se localiza o Germânia, a previsão de 

instalação de um parque urbano desde 1990 (Lei Municipal 6688/90), a área que os 

empreendedores imobiliários teriam que doar à municipalidade foi destinada a criação desse 

espaço público (em um acordo que foi definido pela Lei Municipal 9042/02, que inclusive 

autorizou uma permuta entre o terreno da prefeitura que originalmente abrigaria o parque e parte 

do terreno que pertencia a CEISA). 

A área do parque, que antes de ser comprada pela CEISA, era uma chácara, tem 

nascentes da Bacia do Arroio Passo d’Areia, o que pela legislação brasileira, prevê conservação 

na forma institucional de uma Área de Preservação Permanente (que não é edificável). O parque 



conta, por isso, com áreas de mata junto às nascentes que não são acessíveis (7.300 m2), 

rodeadas por gramados, quadras esportivas, playgrounds e pistas de caminhada que podem ser 

usadas pela população durante o horário de funcionamento (7.100 m2). 

Como o loteamento que deu origem ao Parque Germânia se localiza em uma área de 

relevância ambiental para a cidade, a licença ambiental para sua implantação foi concedida 

mediante a obrigação do construtor de manter financeiramente esse espaço público. Foi firmado, 

entre a prefeitura e a construtora, um Termo de Cooperação para Adoção do Parque Germânia, 

com o prazo de 10 anos. A partir desse acordo, o Germânia, assim como o Burle Marx, torna-se 

um parque administrado pela iniciativa privada, através de uma entidade – a Associação dos 

Amigos do Jardim Europa, que em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, gerencia e mantém a área1. O cercamento do parque, 

dentro desse contexto, foi solicitado pela construtora Goldsztein, conforme relatos obtidos com 

funcionários da AAJE, com o objetivo de conservar melhor as áreas de preservação internas, 

criando um horário de funcionamento. 

O horário de funcionamento que pode ser estabelecido pelo fato do Parque Germânia 

ser cercado, como já dissemos é uma grande novidade na cidade de Porto Alegre. Para que 

esse parque pudesse ser cercado, foi necessário, inclusive mudar a legislação da cidade. 

Enquanto uma lei municipal de 2004 (LC 507/04) previa plebiscito público para o 

estabelecimento de cercamentos em parques urbanos, uma lei de 2006 (LC 541/06) torna 

possível que essas áreas, quando surgirem de terrenos privados incorporados à municipalidade, 

possam ser cercadas apenas com a consulta ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e ao 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Graças a essa medida, o parque pode ser 

cercado pelo empreendedor. O cercamento do Germânia é inclusive ressaltado pela empresa 

empreendedora no seu sítio da internet como um elemento de destaque e valorização desse 

espaço público e por conseqüência do Jardim Europa (sendo inclusive dito que o Germânia é o 

primeiro parque urbano cercado da cidade, o que não é totalmente verdade2). Vejamos o que diz 

                                                             

1 A Associação dos Amigos do Jardim Europa é uma entidade criada pela construtora Goldsztein para financiar a 

segurança privada do empreendimento e a manutenção do Parque Germânia (que é feita por uma empresa 
contratada). Os moradores do Jardim Europa são, no momento da compra dos imóveis, incluídos como membros da 
associação e passam a contribuir financeiramente com ela. 

2 Porto Alegre possui 8 parques urbanos: Farroupilha, Marinha do Brasil, Mascarenhas de Moraes e Moinhos de 
Vento (Parcão) que não possuem cercas no seu entorno; Chico Mendes e Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) 
que possuem cercas, mas não têm horário de abertura e fechamento da área;  Gabriel Knijinik e Germânia que 
possuem cercas e horário de funcionamento e são os parques mais jovens da cidade. No entanto, como já fora dito 



a página na internet do empreendimento Jardim Europa sobre o Parque Germânia e seu 

cercamento. 

   PARQUE GERMÂNIA 

Desperte ao som dos pássaros. Faça sua leitura diária acompanhado de natureza por 

todos os lados. Ou, se preferir, finalize o dia desfrutando da completa infra-estrutura de 

esporte e lazer. Localizado no centro do Jardim Europa o Germânia é o primeiro 

parque cercado e com áreas verdes de preservação permanente. Tudo para 

proporcionar uma vida completa (GOLDZSTEIN, 2013b, grifo nosso). 

 Pelo que pode-se notar, o cercamento torna-se também uma peça publicitária que ajuda 

na venda dos imóveis do empreendimento Jardim Europa. Acreditamos que o empreendedor 

valoriza esse aspecto, porque esse discurso encontra aderência na sociedade. Nesse caso, pelo 

fato de ser cercado, o Parque Germânia é pouco usado por grupos marginalizados pela 

sociedade como prostitutas, michês, moradores de rua, etc., que normalmente utilizam o parque 

pela noite, já que ele não está aberto nesse horário, como ocorre na maior parte dos espaços 

públicos arquitetônicos da cidade. Ou seja, existe um apoio social que aceita e deseja que a 

cidade seja mais seletiva em seus espaços públicos. Esse cenário afeta aquilo que é mais 

fundamental na existência do espaço público, o princípio da acessibilidade.  

Quando falamos em apoio social, podemos nos reportar as entrevistas abertas 

realizadas com usuários dos parques estudados (Burle Marx e Germânia) que apontam uma 

grande aceitação para as medidas normativas geradas nesses espaços, por aspectos que 

transitam entre a segurança pessoal, a manutenção da ordem estabelecida, a preservação 

material das áreas e a conservação das práticas sociais já existentes. 

No Parque Burle Marx fizemos 68 entrevistas em que 87 pessoas foram ouvidas, com o 

objetivo de traçar um perfil de uso desse espaço público3. A última pergunta do questionário era 

“O que você acha do regulamento do parque e suas restrições?”, em que tínhamos o objetivo de 

verificar o apoio da população as restrições contidas no conjunto de regras e as motivações que 

                                                                                                                                                                                   

no transcorrer do texto, somente a área do Parque Germânia está plenamente cercada, a área do Parque Gabriel 
Knijnik ainda não foi totalmente gradeada. 

3 Os dados produzidos pelas entrevistas que ocorreram com usuários do Parque Germânia e do Parque Burle Marx 

ainda estão sendo analisados, mas àquilo que é apresentado nesse artigo já está sendo considerado como 

definitivo. 



levavam ao posicionamento adotado. Identificamos as respostas obtidas primeiramente para 

confirmar se havia aprovação ou não do conjunto de regras estabelecidos (Tabela 2) 

Tabela 2: Identificação do apoio para analisar a posição dos usuários do Parque Burle Marx em relação ao 

regulamento da área. 

IDENTIFICAÇÃO DO APOIO4 CONTEÚDO DA FALA DO ENTREVISTADO 

“Aprova” Apoia e defende o conjunto de regras.  

“Aprova com ressalvas” Aceita o regulamento, mas faz algumas ponderações sobre algumas regras.  

“Não Aprova” Expressa contrariedade ao conjunto de regras. 

“Não conhece” Desconhece as regras estabelecidas 

 
 Das 81 pessoas ouvidas durante a entrevista, 515 expressaram uma aprovação plena ao 

regulamento, enquanto 17 entrevistados manifestaram apoio às regras com algumas ressalvas 

(especialmente com relação às normas que proíbem cachorros, uso de bicicletas e pic-nics). O 

regulamento foi reprovado em colocações feitas por 5 pessoas e outros 9 entrevistados disseram 

desconhecer o regulamento6. Portanto, as entrevistas feitas com os usuários permitem dizer que 

há um grande apoio ao regulamento do Parque Burle Marx. Para entender isso,, buscamos 

estabelecer categorias a partir das respostas de aprovação (plena ou com ressalvas) obtidas 

com a pergunta aberta “O que você acha do regulamento do parque e de suas restrições?” A 

Tabela 3 revela os conteúdos da categorização das respostas favoráveis ao regulamento, o 

número de falas correspondente a categoria e exemplos que representem esses conteúdos.  

Tabela 3: Categorias estabelecidas a partir das falas identificadas como “Aprova” e “Aprova com Ressalvas” nas 
entrevistas feitas com usuários do Parque Burle Marx. 

CATEGORIA CONTEÚDO NÚMERO DE 
FALAS POR 
CATEGORIA7 

EXEMPLO DE FALA 

1) 
Conservação 
de Práticas 
Sociais 

Compreende que as 
regras ajudam 
manter as atividades 
existentes no parque 

27 Acho notável, esse é um parque realmente para se 
caminhar. Ele não tem aquele conflito de um parque 
como o Ibirapuera, que tem uma utilização por bicicletas, 
por qualquer equipamento que pode ocasionar 

                                                             

4 Também há a categoria “Não se manifestou”, usada para descrever os usuários que nada falaram durante essa 

pergunta. Isso ocorreu durante as entrevistas que foram feitas com mais de uma pessoa. 

5 Não apresentaremos os dados em porcentagens, para ressaltar que trata-se de um estudo qualitativo, cujo 

processo de contagem não está baseado em procedimentos estatísticos. 

6 Outras 5 pessoas não se manifestaram sobre essa pergunta. Como dissemos na nota 4, esse tipo de situação 

ocorreu em entrevistas realizadas com mais de uma pessoa. 

7 Há falas que foram classificadas em mais de uma categoria, pois expressavam um grande conjunto de motivações. 

Existem outras falas, que foram muito sucintas e que expressaram a aprovação, mas nada além disso, e por isso 

não foram categorizadas. 



Existentes  como estão, 
respondendo ao seu 
perfil de usuário. 

acidentes. É um parque voltado mesmo de 
aeróbico.(Homem, 64 anos). 

2) 
Manutenção 
da Ordem  

Acredita que o 
regulamento ajuda a 
manter a ordem e o 
controle sobre aquilo 
que se faz no parque. 

15 Eu acho que as restrições são porque como atende 
vários tipos de público então precisa para ter um limite 
entre o que é meu e o que é seu. Então não vejo 
problema.(Mulher, 17 anos) 

3) 
Conservação 
da Área Física 
 
 

Entende que o 
regulamento ajuda na 
preservação dos 
equipamentos e da 
vegetação do parque. 

11 Tem que ter regras, não é. Tudo na nossa vida tem que 
ter regras. Principalmente a higiene, a preservação. Eu 
acho que você estabelece as regras justamente para se 
ter essa paisagem. Aqui você não vê muita sujeira, você 
não vê coisas jogadas na grama. Então é isso, tem que 
ter regras. A parte ali do lago, você não deve dar comida 
para os peixes, patos, cisnes. É importante isso aí, 
porque pode fazer mal para os animais Homem, 31 
anos)8. 

4) Restrição 
de algumas 
práticas 
sociais 

Compreende que o 
regulamento é 
importante para não 
permitir que 
determinadas ações 
sociais possam 
ocorrer no parque. 

8 Eu gosto. Eu aprovo. Embora esteja escrito lá que seja 
proibido pic-nic e tudo, eu acho que isso seja uma coisa 
talvez para coibir aqueles pic-nic's assim como uma 
festa de aniversário. Que eu já vi comemorações de 
aniversário aqui, mas é bem restrito, sabe? Porque as 
vezes as pessoas não entendem, às vezes acaba 
fazendo parque com muita gente de uma vez, enfim, aí 
eu não concordo.(Mulher, 43 anos) 

5) Segurança  Acredita que o 
regulamento colabora 
para a segurança 
daqueles que usam o 
parque. 

4 Eu acho importante, porque, assim, todo o parque, não 
só o parque, não é, quando tem regulamento, tem essas 
coisas, é justamente para proteger o pessoal, para 
segurança, não é. Então acho que é importante a 
população seguir, não é, corretamente, de jeito que tem 
que ser(...).(Homem, 27 anos) 

6) Tamanho 
do Parque 
 

Crê que as regras 
são necessárias pela 
área pequena do 
parque. 
 

3 Ah eu acho ótimo, porque, por exemplo não pode entrar 
animais aqui, cachorros.(...) Porque o parque 
relativamente não é tão grande, então é mais para as 
pessoas mesmo caminhar a pé, sem usar esses outros 
tipos de skate, bicicleta. Acho interessante esse 
regulamento. (...)(Homem, 54 anos) 

 
As falas de aprovação ao regulamento revelam, portanto, uma série de motivações para 

o apoio, com destaque para a “Conservação das Práticas Sociais Existentes”, ou seja, revelam 

um desejo de permanência das características atuais do parque.  Outras categorias de destaque 

como “Manutenção da Ordem”, “Conservação da Área Física”, “Restrição de Algumas Práticas 

Sociais” e “Segurança” também podem ser relacionadas a uma vontade de controle das ações e 

de cristalização do espaço por diferentes vieses, conforme analisaremos no próximo subcapítulo.  

Antes de fazermos uma análise mais cuidadosa dos conteúdos expressados nas 

entrevistas realizadas nos espaços públicos devemos dizer que no Parque Germânia fizemos o 

                                                             

8 Essa fala também foi categorizada como “Manutenção da ordem”. Todas as falas feitas no Parque Burle Marx que 

classificamos como “Conservação da área física”, também foram incorporadas em outras categorias criadas. 



mesmo processo que realizamos Parque Burle Marx, com a realização de 71 entrevistas em que 

123 pessoas foram ouvidas. Todo o questionário aplicado nas entrevistas abertas no Germânia 

era igual ao adotado no Burle Marx, exceto a última questão, que assim como no parque paulista 

tinha o objetivo de averiguar o apoio a medida restritiva que tínhamos apontado em nossa 

análise. Como a medida restritiva levantada pela pesquisa, no Parque Germânia, é a presença 

de grades, fizemos a seguinte pergunta: “O que você acha do fato do parque ser cercado?” As 

respostas obtidas foram classificadas de acordo com a identificação ou não do apoio à medida e 

são apresentadas na Tabela 4 

Tabela 4: Identificação do apoio para analisar a posição dos usuários do Parque Germânia em relação ao 

cercamento da área. 

IDENTIFICAÇÃO DO APOIO9 CONTEÚDO DA FALA DO ENTREVISTADO 

Aprova Apoia e defende a implantação das cercas. 

Aprova com ressalvas Apoia, mas faz determinadas ponderações sobre as cercas. 

Não Aprova Manifesta contrariedade ao uso de grades no parque. 

Em dúvida Não sabe se é favor ou contra, vê a questão como dilemática. 

Sem opinião Não sente a vontade para opinar ou não tem uma visão sobre o assunto. 

 
É importante salientar que o cercamento embora seja considerado um elemento 

normativo pela pesquisa, possui uma natureza distinta do regulamento, na medida em que é um 

objeto geográfico, e não uma ação, como as leis e as regras, se partirmos de uma leitura de 

espaço geográfico baseada em Milton Santos (2004)10. Por terem naturezas espaciais 

diferenciadas às respostas obtidas também terão outro caráter, por isso a mudança sutil entre a 

identificação de resposta ao cercamento do Parque Germânia quando comparadas às obtidas 

sobre o regulamento do Parque Burle Marx. Dentro desse contexto, das 123 pessoas ouvidas, 

91 manifestaram apoio pleno ao cercamento do Parque Germânia, enquanto 10 usuários 

também aprovam o uso de grades, mas com algumas ressalvas. As pessoas que expressaram 

seu desacordo com o cercamento foram o total de 4, mesmo número de pessoas que disseram 

não ter opinião e de usuários que disseram estar em dúvida sobre a questão. Ou seja, o número 

de apoiadores do cercamento foi significativamente maior entre os entrevistados. Buscando 

entender as motivações que levaram ao apoio do cercamento, categorizamos as respostas 

                                                             

9 Assim como nas entrevistas feitas no Parque Burle Marx, também registramos a categoria “Não se manifestou”, 

que foi usada para descrever os usuários que não se expressaram nessa pergunta. Isso ocorreu especialmente na 

entrevistas feitas com mais de uma pessoa. No Parque Germânia, 10 pessoas foram classificadas dessa forma. 

10 Para Milton Santos (2004)  o espaço geográfico é um conjunto indissociável de objetos e ações.  



obtidas que expressavam alguma justificativa à pergunta “O que você acha do fato do parque ser 

cercado?” 

Como já dissemos anteriormente, embora sejam elementos normativos, cercas e regras 

possuem naturezas geográficas distintas, por isso há pequenas alterações na categorização das 

respostas de aprovação obtidas no Parque Germânia. Se em relação as respostas de aprovação 

ao regulamento do Parque Burle Marx, foi possível a construção de 6 categorias, com relação ao 

cercamento do Parque Germânia conseguimos registrar 4 categorias que também aparecem na 

análise do material obtido no espaço público paulistano, só que com intensidades diferenciadas. 

No Parque Germânia, a maior parte dos usuários aprova as cercas pela “Conservação da Área 

Física” e pela “Segurança”, diferentemente do Burle Marx onde o regulamento é apoiado 

principalmente pela “Conservação das Práticas Sociais Existentes” e pela “Manutenção da 

Ordem”, cuja noção não foi encontrada nas manifestações dos usuários do espaço público porto-

alegrense. A Tabela 5 apresenta as categorias obtidas a partir das falas de aprovação ao 

cercamento do Parque Germânia, com o número de falas categorizadas11 e exemplos de cada 

tipo. 

Tabela 5: Categorias estabelecidas a partir das falas identificadas como “Aprova” e “Aprova com Ressalvas” nas 
entrevistas feitas com usuários do Parque Germânia. 

CATEGORIA CONTEÚDO NÚMERO DE 
FALAS POR 
CATEGORIA 

EXEMPLO DE FALA 

1) 
Conservação 
da Área 
Física 

Entende que o 
cercamento ajuda na 
preservação dos 
equipamentos e da 
vegetação do parque. 

39 (É bom) para a limpeza também, quem tá fora pode ver 
que é bem limpo, não tem problema com o mato, e nem 
de ninguém tomar conta. (Mulher, 70 anos) 

2) Segurança Acredita que o 
cercamento colabora 
para a segurança 
daqueles que usam o 
parque. 

38 Ma-ra-vi-lho-so. Acho que tinha que ser cercada a 
Redenção, o Parcão, o Marinha, porque, porque não é 
que vai prevenir de alguém fugir, mas por exemplo, eles 
fecham lá as 6 horas todos os portões, só deixam esse 
aqui aberto e aquele ali, se der algum problema aqui, 
para eles fugir vai ser difícil, né, porque a polícia cerca. 
Para mim tinha que ser todos os parques fechados 
(Mulher, 51 anos) 

3) Restrição 
de algumas 
práticas 
sociais 

Compreende que o 
regulamento é 
importante para não 
permitir que 
determinadas ações 
possam ocorrer no 

13 Ótimo, excelente, deveriam ser todos assim. Não é, 
inclusive houve muita crítica na época quando queriam 
cercar os parques. A Redenção eu sou a favor de cercar  
ela, por causa disso aqui, olha o que é isso aqui, isso 
aqui é uma tranquilidade total. A gente tá conversando 
aqui numa boa e não ninguém atrapalhando, certo? Tu 

                                                             

11 Houve falas sucintas de aprovação ao cercamento que não permitiram o processo de categorização. Por outro 

lado, há falas que foram classificadas em mais de uma categoria. 



parque. vai nos outros parques aí, abertos 100%, é assédio total, 
tu não consegue se sentar numa boa. É, pessoas que 
usam droga ficam, né, se vulgarizando, entendeu? Eu 
não vou levar o guri para ficar num lugar, ambiente 
pesado, né? Então se tu cercar, não é que questão de 
cercar e privar o acesso. Não, tu tá limitando, tu tá 
selecionando as pessoas que vão vim aqui, entendeu? 
Ah ficar preso. Preso a gente fica dentro de casa, 
entendeu? (Homem, 23 anos) 

4) Tamanho 
do Parque 
 

Crê que o 
cercamento ajuda a 
delimitar o espaço do 
parque. 

2 Não me incomoda, eu acho até que é legal delimitar o 
espaço dele e não vejo problema. (Mulher, 30 anos) 

  
 Embora com intensidades diferenciadas na comparação com o cenário do parque 

paulistano, pelas categorias de maior intensidade nas falas (“Conservação da área física”, 

“Segurança” e “Restrição de Algumas Práticas Sociais”) encontramos no Germânia o mesmo 

desejo de permanência e controle sobre ações, revelando um conteúdo que busca uma 

cristalização do espaço. Ou seja, a produção do espaço alavancada de forma normativa pelos 

empreendedores privados que originaram esses parques urbanos, cria e/ou atrai um conjunto de 

usuários que deseja espaços públicos mais controlados. Mas quais motivações estão por trás 

desse desejo de controle? Quais são as possíveis consequências para a sociedade? 

 

A SEGURANÇA EM DETRIMENTO DA LIBERDADE  

Os conteúdos expressados nas entrevistas revelam a abdicação de viver em espaços 

mais livres em detrimento do desejo de controle (ou de manutenção das coisas como estão). 

Essa realidade toma forma nos parques estudados, especialmente porque esses espaços foram 

implantados por agentes privados que se caracterizam pela construção e venda de 

espacialidades normativas como condomínios fechados. A produção do espaço público dentro 

desse cenário torna-se similar a realizada na construção de espaços coletivos privados que 

estão nos interiores dos condomínios, onde o uso é carregado de interdições. Acreditamos que o 

desejo da norma restritiva no espaço público está correlacionado com o cenário brasileiro 

insegurança urbana, que é tanto subjetivo, com o medo e a angústia do indivíduo, quanto 

objetivo, pelas ações criminosas em si (roubos, furtos, assassinatos, etc.).   

Soma-se a insegurança urbana a situação de passividade (ou indiferença) da esfera 

pública com o avanço da modernidade, argumentada por Habermas (2003), Sennett (1998) e 

Arendt (1991). Para Habermas (2003) e Arendt (1991), a passividade é resultado da 

despolitização da esfera pública, causada, para o sociólogo, entre outros fatores, pela sociedade 



de consumo, e para a filósofa pelo empoderamento da ciência e da técnica no interior de uma 

sociedade industrial. Para Sennett, a passividade também é resultado das grandes 

transformações ocorridas com advento da modernidade, mas sua análise se foca mais no plano 

subjetivo, onde aponta que o indivíduo tende a se retrair em sua intimidade diante das mudanças 

que produzem um mundo cada vez mais estranho ao sujeito.  A passividade da esfera pública se 

refletirá em um uso mais funcional do espaço público, ou até mesmo em sua rejeição como 

espacialidade fundamental à sociabilidade. Insegurança urbana e passividade evocam, no plano 

subjetivo, o medo. Esse medo coloca diante da população o seguinte dilema histórico e 

filosófico: liberdade ou segurança? Essa questão apontada nos debates feitos por Baumann 

(2003), diz muito sobre o estudo que estamos realizando. 

Baumann (2003) afirma que a sociedade atual é produtora de uma busca incessante 

pelo paraíso perdido que se daria através do resgate da ideia de comunidade.  O autor, a partir 

de Ferdinand Tonnies, afirma que comunidade, seria a organização social baseada no 

entendimento comum (natural) que precede a sociedade atual, costurada por um consenso 

construído por tensões. Na comunidade as relações são harmônicas pela homogeneidade do 

grupo que a forma, e pela coesão compartilhada pelo sentimento de unidade. Essas 

características da comunidade constroem um arquétipo de espaço seguro em um mundo de 

insegurança (pela instabilidade do emprego, pela criminalidade urbana, pela falta de assistência 

social). Isso explica a atração que a comunidade exerce na sociedade contemporânea. Contudo, 

em um mundo de fluxos informacionais cada vez mais intensos, como o nosso, a tentativa de 

reconstrução da comunidade só se faz mediante um aparato de controle sobre o externo e o 

estranho, já que sua existência se efetiva a partir da manutenção da mesmidade, da 

homogeneidade. Essa é a fórmula dos condomínios fechados que de forma sutil é aplicada nos 

parques urbanos surgidos a partir de empreendimentos privados.  

Todavia, conforme o posicionamento levantado por Baumann (2003), o controle das 

fronteiras da comunidade pressupõe a abdicação da liberdade em detrimento da segurança. 

Para o autor, liberdade sem segurança torna os indivíduos abandonados e perdidos, por outro 

lado segurança sem liberdade equivale a escravidão.  

Portanto, torna-se necessário um equilíbrio entre a liberdade e a segurança. Ocorre que 

a incessante busca pela comunidade na sociedade moderna tem o preço “pago em  forma  de  

liberdade,  também  chamada  „autonomia‟, „direito  à  auto-afirmação‟  e  „à  identidade‟” 



(BAUMANN, p.10, 2003). A comunidade que se expressa no processo de guetificação (formação 

de enclaves urbanos como condomínios fechados) se consolida ao custo da liberdade.. 

Contudo não há existência de uma esfera pública com vitalidade se abrimos mão da 

liberdade. Hannah Arendt (1991) diz que para os gregos a liberdade é condicionante da vida 

pública porque significa a saída do reino da necessidade (que seria o espaço privado). Embora a 

sociedade grega tenha atingido a liberdade necessária contraditoriamente em uma sociedade 

escravista, não podemos sonegar essa condição como fundamental à existência de uma esfera 

pública de grande vitalidade. O estabelecimento de normas que visem controlar o acesso a 

esfera e ao espaço público, podem, isso sim, representar um freio à cidadania. Se consideramos 

que “as demandas por lei e ordem atingem o máximo quando as comunidades estão mais 

isoladas das outras pessoas da cidade” (SENNETT apud BAUMANN, 2003, p. 106), podemos 

pensar nos riscos que uma normatização feita de cima para baixo, de um grupo em direção a 

outro, tem de afetar a liberdade em detrimento de uma suposta segurança. 

Segundo Baumann (2003) o cenário atual de insegurança social é provocado pelo 

quadro de desregulametação econômica, que conhecemos como neoliberalismo, o que gera o 

estabelecimento da segurança por medidas individualizadas, já que o Estado se ausenta desse 

campo. Esse cenário também reforça uma forma de produção imobiliária que valoriza as noções 

de comunidade e de segurança como produto a ser oferecido como mercadoria. No estudo 

realizado, os parques urbanos públicos estudados correspondem diretamente a uma produção 

imobiliária desse caráter. Esses parques públicos, por serem resultados de empreendimentos 

imobiliários que tentam resgatar a comunidade como ideal, carregam em si diversos símbolos da 

esfera privada (como cercamento, vigilância ostensiva, excesso de regramentos). Ou seja, é 

possível perceber através deles a existência de uma redefinição das características dos espaços 

públicos estatais. Essa redefinição está pautada pelas diversas faces que possui as 

transformações da vida pública. Trata-se da tentativa de resgatar o espaço público através da 

programação do uso que será feito dessa forma de espacialidade. Ou seja, é um “antídoto” que 

traz em si o veneno da exclusão, da fragmentação e da eliminação da diversidade, tornando o 

espaço público o seu avesso.  

Em nosso trabalho de mestrado chamamos esse processo de “enrijecimento das normas 

frente à espontaneidade” (SOUZA, 2008a). A espontaneidade é uma forma criativa, aberta e livre 

pela qual os grupos sociais ressignificam e reordenam o espaço construído, permitindo a 

constante transformação do espaço. Já a norma constitui o arcabouço legal que permite a 

convivência em sociedade, usufruindo, no caso do espaço público, de uma experiência comum. 



Entretanto, o reforço da norma visando inibir a espontaneidade (na medida em que ela é 

imprevisível) através da programação do uso do espaço, pode realçar a sua homogeneização, 

levando a produção de uma cidade distante dos ideais democráticos. Entendemos, portanto, que 

quanto maior for a tensão entre a norma e a espontaneidade, maior será a possibilidade do 

conflito e da tolerância entre os grupos que na diversidade ocupam o espaço e mais nos 

distanciaremos de uma “ética da normalidade”, que tende a estandardizar os indivíduos, 

conforme expressão cunhada por Morin (2005).  

Porém, pelo estudo dos parques que fizemos, percebe-se, que está em plena produção, 

uma forma mais restritiva de concepção do espaço público, na medida em que tais parques 

urbanos tornam-se modelos ideais a serem reproduzidos mais fortemente nos discursos.  
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