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RESUMO 

 

Com a iminência da construção de mais um trecho do Rodoanel Mário Covas, seu 

Trecho Norte, tem fechamento um ciclo longo de acumulação de capital na metrópole 

paulista, de mais de 150 anos, caracterizado pela expansão metropolitana (desigual e 

combinada) impulsionada pela especulação imobiliária baseada na verticalização do centro 

expandido e na horizontalização da cidade via loteamentos periféricos. Nesse um século e 

meio, seu motor foi à crescente financeirização do espaço urbano, tendo como principal 

conseqüência terrível, a produção de um ambiente construído agressor para sua própria 

população metropolitana. Como num roteiro de Tarantino, esse presente denota uma 

sarcástica imagem: hoje, as deseconomias metropolitanas, como as enchentes, o 

congestionamento e a poluição, tomam o lugar que um dia foi da garoa, de Adoniran Barbosa 

e dos bairros tradicionais de imigrantes, na produção da identidade paulistana. 

O novo ciclo de acumulação de capital em gestação não tem como objetivo resgatar 

essas memórias paulistanas. Ironicamente, esse novo modelo, baseado na suburbanização de 

alto padrão e no congelamento/urbanização das áreas de loteamento periférico precário e 

irregular, tem como objetivo construir uma plataforma logística metropolitana apropriada para 

o que Karl Manheim e tantos outros chamam de fuga do urbano. Pois, o que está em questão 

é a clara mudança de um padrão de urbanização brasileira (subdesenvolvimento de tipo 

cepalino) para o do tipo estadunidense, caracterizado por highways que ligam os luxuosos 

subúrbios ajardinados e as grandes aglomerações médias e populares aos centros degradados 

das cidades. O presente estudo tem por objetivo, apresentar três dinâmicas espaciais urbanas 

provisórias dessa fuga do urbano, vetorizadas por três grupos de capital urbano (proprietários 

da terra/intermediadores financeiros; empresas de construção/incorporação; grupos sociais em 

geral). A exposição da investigação parte do método dialético e da idéia de espaço geográfico 

composto por forma, função, estrutura e processo. 
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ABSTRACT 

With the imminent construction of a Rodoanel Mario Covas, it‟s your Trecho Norte 

thern section, is closing a long cycle of capital accumulation of more than 150 years, 

characterized by metropolitan expansion (uneven and combined) driven by speculation based 

on the vertical expanded center and flattening the town allotments via peripherals. In a 

century and a half, its engine was the growing financial character of urban space, with the 

primary tremendous consequence, the production of a built environment aggressor for its own 

metropolitan population. Like a Tarantino script, the most appropriate image is less promising 

and more disgustingly sarcastic: today, diseconomies metropolitan areas, such as flooding, 

congestion and pollution, take the place that was once the garoa of Adoniran Barbosa and the 

traditional neighborhoods of immigrants in the production of identity in São Paulo. 

The new cycle of capital accumulation in pregnancy is not meant to recover these 

memories from São Paulo. Ironically, this new model, based on the suburbanization of high 

standard and the freeze / urbanizing areas of poor and irregular peripheral housing estate, is to 

build a logistics hub for the metropolitan appropriate that Karl Manheim and many others call 

urban trail. For what is at issue is the clear shift from a pattern of urbanization in Brazil 

(underdevelopment CEPAL type) for the U.S. type, characterized by highways that link the 

luxurious surroundings and landscaped large clumps and popular medium degraded the 

centers of cities. This study aims to submit three spatial dynamics of urban temporary escape 

from the urban, vectorized by three groups of urban capital (owners of the land / financial 

intermediaries, companies of construction / incorporation; social groups in general). 

Exposure of the research part of the dialectical method and the idea of geographic space 

composed of form, function, structure and process. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente investigação parte da observação da realidade a partir de suas contradições 

tendo como base epistemológica o método dialético. Para se captar as dinâmicas espaciais das 

contradições do espaço geográfico, foi utilizada a análise da forma, função, estrutura e 

processo dos objetos do estudo. O recorte é a Metrópole de São Paulo, de onde são extraídos 

os exemplos que dão origem aos capítulos. A redação final não teve a intenção de ser um 

texto de “denúncia” ou “planfletário”. Antes, o que aqui realmente se pretendeu realizar foi 

uma geografia crítica e isto se prova pelo referido esforço metodológico. Todavia, se o 

conteúdo da escrita assim não parecer, será algo muito mais decorrente da própria natureza do 

dado ou da informação expostos do que produto de uma interpretação livre e arbitrária. 

O quadro que se configura para as próximas décadas talvez seja o do maior êxodo 

intra-urbano das classes sociais abastadas que o Brasil e América Latina já tiveram. O que 

está em questão é a clara mudança de um padrão de urbanização brasileira muito ligada à 

bases do capitalismo industrial do século XX, para um do tipo estadunidense, flexível, 

adaptado a essa temporalidade e caracterizado por highways que ligam luxuosos subúrbios 

ajardinados, cidades globais e grandes aglomerações populares aos centros degradados da 

metrópole. 

Na ânsia por não deixar escapar a possibilidade de contribuir com a observação dessa 

mudança paradigmática, o presente estudo focou três dinâmicas espaciais urbanas provisórias 

dessa fuga do urbano, vetorizadas, respectivamente, por três grupos de capital urbano 

(proprietários da terra/intermediadores financeiros; empresas de construção/incorporação; 

grupos sociais em geral). Esses grupos foram extraídos de Harvey (1982). O desejo, o poder 

de consumo e o status quo determinam a posição desses nas classes sociais que são alvos de 

seus produtos, estratégias e ações. Para ilustrar como se dá essa vinculação, reproduzimos 

uma passagem escrita com muita propriedade por Lefebvre: 

 

“A burguesia imita a aristocracia; as classes médias e a pequena-burguesia copiam a 

burguesia. O proletariado, enquanto influenciado pela classe dominante, tem o papel 

irrisório do último vagão em um trem. Há uma imitação de classe, da qual o 
esnobismo é o elemento motor” (Lefebvre, 2005, p.35). 

 

O objetivo da primeira e da segunda parte é deixar clara a hipótese de que o mundo 

natural é apropriado e consumido pelos agentes de mercado tão somente enquanto um quadro 
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na parede, ou um artifício camuflado aqui e ali, em um item ou em um serviço; por parte do 

Estado, o mundo natural, materializado nos bens tombados é uma indulgência oferecida pelas 

instâncias locais do poder municipal; por parte do mercado, o mundo natural é uma 

reminiscência extraída pela semiótica e pela estratégia de marketing. Veremos o uso do 

neomito wilderness no discurso do mercado imobiliário sustentável. O objetivo da terceira 

parte é apresentar o desdobramento, no espaço da metrópole de São Paulo, dessas ações 

estratégicas do mercado em estreita relação com o Estado, com especial ênfase no entorno de 

áreas verdes do Parque Estadual da Serra da Cantareira. 

Na primeira parte, os proprietários da terra (Prefeitura de São Paulo, proprietária do 

Aterro Bandeirantes) e os intermediadores financeiros (Banco Mundial e o Unibanco), no 

intuito de proteger os espaços naturais, o entorno do Parque Estadual da Serra da Cantareira, 

dentre eles distrito de Perus, realizam um consórcio para a catalisação de créditos de carbono 

a partir da captação do gás metano emanado pelo lixo do aterro, e sua posterior conversão em 

energia elétrica. A pobreza do distrito é usada como argumento para a realização do negócio. 

A população local tem ciência do projeto até a consolidação do chamado Consórcio 

Bandeirantes, cadeia produtiva formada a partir desse bem comunitário. Como medida para 

conter a insatisfação local, um engenhoso projeto chamado Plano de Bairro do Distrito de 

Perus, entra em cena para disfarçar a má fé em torno da instalação dos parques lineares 

financiados pela transação desses referidos créditos de carbono.  

O primeiro capítulo é uma versão estendida das seguintes conclusões: Prefeitura de 

São Paulo: (2008-2009) R$ 71 milhões de reais arrecadados com a venda de 1.521.450 RCEs 

- Reduções Certificadas de Emissão. Por meio do fim econômico o lixo acumulado o 

financiamento da instalação dos parques lineares na região. Unibanco: consumo grátis de 

energia elétrica captada direto da rede pública por 10 anos para suas mil agências no 

município de São Paulo. Em 2006, o Unibanco ganhou o Prêmio Valor Social 2006 por ter 

contribuído com a proteção do meio ambiente. Biogás: em 2006 recebeu o monopólio (70%) 

da extração de gás metano do aterro. População local: recebeu 2 praças das quais 1 já existia. 

A população local, que vivera mais de 30 anos com a poluição gerada pelo aterro, não foi 

convocada para votar sobre o destino dos investimentos. Recebeu as praças, mas, se a 

prefeitura tivesse realizado uma audiência pública, a população local talvez escolhesse mais 

escolas ou mais leitos hospitalares, em vez de praças. Ao final, apenas o caráter turístico-
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ambiental foi declarado como a única via para a inserção da população local na valorização do 

meio ambiente no espaço urbano da cidade de São Paulo. 

Esse é o contexto no qual se insere a segunda parte. Pelo fato dos poucos espaços da 

metrópole paulista (parques intra-urbanos) que possuem uma verdadeira ontologia capaz de 

oferecer uma paisagem cênica (a copa das árvores) estarem plenamente monopolizados 

pelos principais agentes do mercado imobiliário, os atores intermediários necessitam de 

estratégias de marketing especializadas em semiótica e tecnologia da informação para 

produção da proposta de uma moradia sustentável. Esse é o caso da proposta sustentável dos 

empreendimentos imobiliários da Ecoesfera Empreendimentos Sustentáveis S.A. Entre os 

empreendimentos residências dessa empresa está o Eco Way Vila Nova Cachoeirinha, objeto 

de análise. 

Essa segunda parte pretende demonstrar que a proposta ecológica de empreendimentos 

assim ganha força porque não constrange a lógica da questão fundiária da terra urbana. Isso 

porque se constatou que a proposta ecológica se apresenta em todos os critérios menos um: o 

fator terra-localização. Neste, todos os critérios do jogo clássico da terra urbana permanecem 

inalterados. Mas, essa limitação estrutural aflora apenas quando a Ecoesfera, uma empresa de 

construção\incorporação, motivada pela intensa fluidez de crédito, catalisou muitos recursos 

financeiros até 2008, justamente, quando irrompeu uma crise imobiliária internacional. Suas 

finanças adernaram e as obras pararam nos canteiros. Compradores começaram a desconfiar 

dos atrasos anormais nos empreendimentos e descobriram que muitos dos seus 

empreendimentos tiveram títulos protestados. As reclamações abundaram na internet e o caso 

Ecoesfera ganhou proporções entres os compradores de classe média lesados que chegaram a 

forma grupos de bate-papo e comunidades digitais. Passaram a se comunicar freqüentemente 

o que deu origem a um universo de depoimentos (reclamações) analisado sobre 

irregularidades de toda sorte, nos itens de sustentabilidade, no método construtivo e na atitude 

esquiva da empresa diante dos compradores. 

Na terceira parte se apresenta as conseqüências dos interesses do mercado imobiliário 

no entorno dos bens naturais tombados. É apresentado o debate em torno dos entraves 

jurídicos levantados para a proteção das áreas envoltórias desses bens. Nestes, identificados 

com o termo “tombamento ex officio” se encontram os parques urbanos, dentre eles, o Parque 

do Ibirapuera, o Parque do Jaraguá e o Parque Estadual da Serra da Cantareira. É analisada a 

terceira facção do capital: grupos sociais em geral que vêem na terra urbana a possibilidade 



4 

 

de aportar, suportar ou acumular seu capital. No derradeiro exemplo, os indivíduos não são 

oprimidos pelo poder público como são os pobres urbanos do distrito de Perus. Tampouco são 

enganados como são alguns consumidores classe média pela empresa Ecoesfera 

Empreendimentos Sustentáveis S/A. Pelo contrário. Esse grupo possui um representante 

espacial direto e orgânico para seus interesses: a parcela do mercado imobiliário que vê na 

desregulamentação das áreas envoltórias, em especial, das áreas verdes remanescentes, como 

o Parque Estadual da Serra da Cantareira, um novo nicho de mercado.  

Essa investida contra as áreas envoltórias decorre de uma reação conservadora do 

mercado imobiliário. A partir do intenso financiamento do mercado imobiliário (Secovi-SP) 

via uma entidade de fachada AIB (Associação Imobiliária Brasileira), o poder público 

municipal inicia uma estratégia de desconstrução do Plano Diretor Estratégico, no qual o 

referido Plano de Bairro passa a ser uma plataforma de teste para os demais 91 distritos de 

São Paulo. Essa parcela usa a problemática dos bens tombados, dos patrimônios naturais, ao 

seu favor. Sabe articular estratégia e defender seus interesses ante o estado e o mercado: flerta 

com o poder público; defende, acima de tudo, a manutenção do valor do solo e da 

propriedade; procura moldar o ambiente construído a partir de suas demandas. Como ao longo 

da floresta da Cantareira existe uma propensão para a espacialização de condomínios 

fechados e semi-fechados de alto padrão, conforma, pois, um tipo de urbanização muito 

específico, urbanização essa que aqui será denominada paisagem idílica. 
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Notas metodológicas introdutórias 

 

A partir do método de Santos (2002) (forma, função, estrutura e processo), conceitos 

como Fundos de Consumo e Ambiente Construído (Harvey, 1982) estão articulados aos 

estudos em torno dos Enclaves Fortificados (Caldeira, 2000), na forma de um retorno à cidade 

medieval (Lemos, Scarlato & Machado, 2002) e da visão de uma natureza selvagem, 

wilderness (Diegues, 2001). Esse último conceito busca explicar a apropriação, pelo mercado 

imobiliário na forma de um buderness (Diegues, 2009), ou paisagem-jardim, responsável pela 

produção de empreendimentos “ecologicamente corretos” (Henrique, 2004; Barroso, 2006). A 

produção das localizações (Villaça, 1998) que daí deriva, resulta de uma relação entre eco-

estratégia, marketing agressivo e semiótica capaz de promover um novo produto imobiliário 

pautado no discurso do meio ambiente (Maimon, 1996; Rocha, 2001; Ayres, 2006), que será 

visualizada através do recurso cartográfico. As duas últimas partes terão um capítulo final 

discutindo o desdobramento conceitual gerado pela exposição dos dados e das informações. A 

seguir apresentamos detalhadamente o esboço dessa metodologia de trabalho. 

Em primeiro lugar, David Harvey (1982), expressa claramente como se processa o 

jogo capitalista sob a terra urbana. O autor apresenta as características mais gerais que 

definem as classes interessadas na renda dessa modalidade de terra. Em primeiro lugar, 

exemplifica nos proprietários de terra e nas empresas imobiliárias, o grupo de capital que vai 

diretamente se apropriar da renda daí provinda. Indiretamente, exemplifica nos 

intermediadores financeiros, aqueles grupos que buscam a apropriação da renda via taxas de 

retorno. Uma segunda facção, os incorporadores, para Harvey (1982) são aqueles que 

auferem lucro e juros por meio da construção. O terceiro grupo, por fim, é generalizante para 

todos os grupos que vêem a terra urbana como base, seja para o aporte de capital excedente, 

seja como suporte para o capital produtivo e ou acumulado. Esse terceiro grupo é identificado 

genericamente, na pesquisa, através do lobby imobiliário para a desregulamentação das áreas 

envoltórias de bens tombados. Cada grupo de capitais dá origem a uma parte do trabalho. 

Esses grupos geram conflitos inerentes à busca pela manutenção de suas reservas de 

mercado. Produzem, assim, espaço. É produzido nesse entremeio um ambiente construído 

formado pela resolução, manutenção e continuidade dos conflitos e onde também se processa, 

igualmente, o complexo jogo dessas classes urbanas. Nas sociedades capitalistas avançadas, 

David Harvey descreve do seguinte modo a base material onde se desenrola os conflitos: 
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“o ambiente construído pode ser dividido em elementos de capital fixo a 
serem utilizados na produção (fábricas, rodovias, ferrovias etc.) e em 

elementos de um fundo de consumo a serem utilizados no consumo (casas, 

ruas, parques, passeios, etc.) [...] Alguns elementos, tais como as ruas e os 
sistemas de esgotos, podem funcionar quer como capital fixo, quer como 

parte do fundo de consumo, dependendo de seu uso” (Harvey, 1982, p.07). 

 

Enquanto que no importante trabalho O trabalho, o capital e o conflito de classes em 

torno do ambiente construído nas sociedades capitalistas avançadas, Harvey se concentra no 

estudo sobre o “uso desse fundo de consumo por parte do trabalho”, de modo que na presente 

pesquisa discuto o uso desse fundo de consumo por parte do capital
1
 em suas três evidências 

descritas neste mesmo trabalho citado (1982, p.7). Evidentemente, o principal fundo de 

consumo no entorno norte da cidade de São Paulo é representado pelos parques urbanos sob a 

forma dos bens naturais tombados. Sob o capitalismo, as especificidades dos conflitos 

resistentes em torno da terra urbana são derivadas de certas peculiaridades: a terra é uma 

mercadoria a parte porque, quanto mais é usada, mais se valoriza; em princípio, ela é 

monopolística, o que permite aos seus proprietários a extração da renda e “controle de um 

„monopólio natural‟ no espaço”, o chamado direito de propriedade. A imobilidade e a fixidez 

dessa mercadoria
2
 conferem ao jogo monopolístico, forte caráter espacial, homólogo e 

complementar:  

“o valor de uma residência é determinado em parte pelas condições das que a 

rodeiam [...] e cada proprietário está, portanto, muito interessado em 

assegurar que a vizinhança em conjunto seja bem preservada” (Harvey, 
1982, p.09). 

 

O poder fundiário, que está em conflito com o trabalhador em seu local de reprodução 

de vida, quando se une ao poder industrial acaba por pressioná-lo também em seu local de 

trabalho. Assim, o que temos como quadro é a articulação entre capitais para a logística de 

                                                             
1
 Esse fundo de consumo, em especial, composto pelos parques urbanos e periurbanos, é o substrato ontológico 

que dá conteúdo e sentido aos símbolos e signos relativos à concepção de mundo natural no ambiente construído. 

No decorrer do texto, estes fundos de consumo aparecerão objetivamente, como no primeiro e terceiro caso, e de 

modo indireto, como no segundo caso, via propagandas dos empreendimentos. Em todos os casos, os parques 

(fundos de consumo) são elementos importantes para a legitimação do discurso dos atores e para a venda de uma 

suposta fuga do urbano, que as classes médias e altas desejam e buscam comprar ou proteger. 
2
 “A origem [...] [dos] lucros extraordinários [sobre a terra urbana] está no acesso diferenciado que a localização 

dos terrenos propicia ao uso do valor de uso complexo que representa a cidade. Neste sentido, o preço da terra 
nada mais é do que a transformação sócio-economica do sobrelucro de localização. Isto significa que é o 

movimento do capital que confere um conteúdo econômico à propriedade privada da terra urbana. Ela assume o 

papel de mecanismo de distribuição espacial das atividades enquanto reflexo da concorrência entre agentes 

capitalistas pela urbanização privada da cidade” (Ribeiro, 1997, p.49-50).  
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uma terra urbana otimamente organizada na desarticulação de grupos populares engajados. 

Nesse ínterim, os mecanismos de desencaixe são atenuados, pois, a aliança entre capital 

fundiário e capital industrial conduzirá à organização “do espaço enquanto condição básica de 

vida” (Harvey, 1982, p.09).  

Em segundo lugar, a noção de ambiente construído soma-se ao conceito de circuito 

inferior da economia urbana, de Milton Santos (2004). Isso porque, além da importância que 

os grandes agentes clássicos possuem no entendimento da produção do espaço urbano, os 

desterrados do sistema são também agentes produtores mesmo que subalternos. Se há um 

circuito superior presente na questão imobiliária, também haverá um circuito inferior ali 

embutido, marginal, como complemento para o atendimento das insuficiências do lado 

superior. Os conflitos daí derivados, ou serão relacionados à presença indesejada da força de 

trabalho, ou à apropriação indevida de seus espaços. Um fato subjacente à estes conflitos, e 

para a sorte das classes urbanas envolvidas é a incapacidade do mercado da terra urbana em 

bem estipular objetivamente, os chamados preços-sinais
3
 Harvey (1982, p.10) atribui essa 

intensa mutabilidade do preço de base para especulação e consumo “ao caráter difusor das 

externalidades e ao caráter seqüencial tanto do desenvolvimento urbano como da ocupação”. 

Trata-se da existência das favelas, de áreas protegidas, de empreendimentos recentes, de 

pauperização de uma rua ou de um bairro, de um aterro etc. 

O comportamento dos preços em ambos os circuitos é tão diversa quanto. No circuito 

superior são fixos, mesmo em condição de monopólio, por respeitarem a necessidade de lucro 

no prazo mais longo quanto possível. Neste, o lucro por unidade é pequeno e o lucro total é 

alto, por haver sempre a perspectiva de reinvestimento do lucro, mesmo que seja puramente 

especulativa. No circuito inferior a lógica é outra: os parâmetros de preços são efêmeros, o 

resultado por unidade é maior, mas, no geral, são sempre de pequenos valores, além de não 

haver perspectiva de lucro, pois, trata-se “de sobreviver e assegurar a vida cotidiana da 

família, bem como tomar parte, na medida do possível, de certas formas de consumo 

particularmente à vida moderna” (Santos, 2004, p.46).  

A obtenção do crédito para classes mais baixas, que será observada ao longo da 

pesquisa, constituir-se-á em um poderoso agente difusor da possibilidade de lucro na cadeia 

                                                             
3
 “O fato de que há demandas diferentes por solo urbano, que definem, por um lado, pelas condições específicas 

de valorização dos capitais e, por outro lado, pela importância diferente da localização para cada um deles, faz 

com que haja uma tendência a se construir uma hierarquia de mercados fundiários em função dos produtos 

finais, e, conseqüentemente, uma hierarquia de uso do solo urbano.” (Ribeiro, 1997, p.73). 
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de intermediadores do circuito inferior (Santos, 2004, p.46), o que será um fator determinante 

nas práticas de distorção do sistema de pagamento por despejo e desapropriação que serão em 

parte abordados na pesquisa. 

Os custos fixos, a inexistência de “reutilização dos bens de consumo duráveis”, os 

empréstimos diretos e indiretos “da ajuda governamental” e a necessidade imprescindível “de 

uma produção de „capital intensivo‟ local ou exógeno” são outros elementos definidores das 

atividades do circuito superior. Já para o circuito inferior, o custo direto para a produção é o 

próprio labor. Labor aqui entendido em seu sentido arendtiano.
4
 Além disso, a reutilização de 

bens duráveis se constitui como a manutenção da base material, por exemplo “no [ramo] de 

veículos ou na construção de casas”. No circuito inferior, não só indispõe a ajuda 

governamental como até se é perseguido “como no caso dos vendedores ambulantes em 

numerosas cidades” e também dos invasores de terra. E o mais interessante: no circuito 

inferior, o consumo é tudo, ele é produto dessa demanda, “mesmo que essa esteja deformada 

pelo efeito-demonstração” (Santos, 2004, p.47), algo inerente à periurbanização precária. 

Nesse sentido, a Habitação terá duas vias conflitantes: será ao mesmo tempo, um 

nicho de mercado para “os apropriadores de renda e a facção representada pelos construtores” 

e como locus da reprodução da vida do trabalhador (Harvey, 1982, p.10). Essa situação é, 

pois, delicada, uma vez que todos disputarão, não raro das vezes, um mesmo lugar: é a área do 

proprietário imobiliário ocupada irregularmente; é o empreendedor imobiliário a incorporar, 

construir e lotear em uma área não regularizada; é a prefeitura a deleitar novas formas de 

renda da terra em lugares perigosos, destarte a presença da população local; são até mesmo, 

proprietários privados conflitantes entre si e com o Estado. Estes são alguns dos exemplos 

discutidos no texto. As resoluções desses conflitos dependem do calibre político de cada um 

dos grupos envolvidos.  

Por todos esses motivos, o circuito superior da economia acaba por também ser 

extensivo: abarcará toda a cidade, em especial, a cidade grande, e fará derivar de sua 

presença, o circuito inferior, com um sub-produto direto. Atuará também correlatamente e em 

conexão com outros grandes centros, enquanto o circuito inferior será meramente local, 

desconexo e fragmentado (Santos, 2004, p.48). A busca pela realização desse consumo 

                                                             
4 Para um exame detalhado do sentido de labor e sua relação com a categoria trabalho a partir dos trabalhos de 

Hannah Arendt, ver Wagner, 2002. 
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também será mediada pela capacidade de fazê-lo e um ou em outro âmbito da economia 

capitalista.  

Em terceiro lugar, se faz pertinente agregar nessas reflexões, a questão da localização 

e como essa interfere e é interferida pela presença desses dois circuitos da economia. Num 

sentido mais amplo da metodologia, busca-se observar a forma, a função, qual a estrutura e 

em que tempo se situam esses usos dos fundos de consumo pelos capitais descritos (Santos, 

2002). 

As informações visuais a serem apresentadas ao longo dessa pesquisa estarão baseadas 

na técnica cartométrica georreferenciação porque a variável localização é uma condição 

estratégica para o jogo descrito por David Harvey. No presente estudo, a idéia de localização 

será uma associação conceitual entre seu funcionamento em sistemas de informação 

geográfica (SIG) e a concepção em geografia urbana. A variedade de temas e assuntos em que 

se pode inserir a contribuição do geoprocessamento, sua difusão e valorização, são reflexos 

das eficientes respostas que essa ferramenta pode oferecer ante as demandas das mais diversas 

e complexas (Michalak, 1993, p.29). Em geral, os estudos versados nesse quesito são 

centrados nas potencialidades aplicativas desse braço tecnológico do conhecimento 

geográfico. Por isso, a presente dissertação também procura se apresentar no âmbito dos 

estudos urbanos, de casos como: da “produção de indicadores territoriais de exclusão/inclusão 

social” (Genovez, 2002, p.27); da “aplicação destas técnicas [matemático-computacionais 

para tratamento de dados espaciais] na modelagem e análise da estrutura socioeconômica do 

ambiente intra-urbano” (Ramos, 2002, p.16); da análise do valor venal do solo urbano 

(Machado, 2004); do geoprocessamento como ferramenta de análise de assentamentos 

irregulares (Zeilhofer & Topanotti, 2008); da dinâmica socio-espacial de mortes relacionadas 

às ilhas de calor (Johnson & Wilson, 2009, p.431); do alastramento urbano (Urban sprawl) 

(Bhatta, Saraswati & Bandyopadhyay, 2010, p.5). A busca por uma contribuição a mais, na já 

consolidada inserção do geoprocessamento das questões de cunho social, como é apresentado, 

vai no sentido de tentar trazer a função investigativa que o mesmo pode oferecer em 

determinados estudos de geografia urbana. Um motivo e um exemplo de 

inspiração/motivação para o trabalho veio da leitura de Davis (2001, p.401) sobre os conflitos 

sociais de Los Angeles.  

O geoprocessamento pode ser entendido como um sistema em que se “armazena a 

geometria e os atributos dos dados, que estão georreferenciados, isto é, localizados na 
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superfície terrestre numa projeção cartográfica” (Câmara, 1995, p.13). O conceito matemático 

que organiza tais dados num plano euclidiano é a topologia, que, resumidamente, quer dizer: 

um geo-objeto é um objeto per se; jamais um objeto terá a mesma identificação, dentro de um 

mesmo sistema, que outro, algo possível por meio da classe (ID). A partir do conceito de 

topologia, a linguagem matemática SQL - Structure Query Language (perguntas básicas 

prédefinidas ou cusmotizadas) operacionaliza “relacionamentos espaciais (vizinhança, 

proximidade, pertinência), funções, que podem se estabelecer entre objetos geográficos” 

(Câmara, 1995, p.13) e as chamadas Análises Espaciais (condição, localização, tendência, 

etc) (Câmara, 1995, p.8-9). Uma vez que um sistema apresenta essa estrutura informacional, 

pode ser qualificado como um SIG – Sistemas de Informação Geográfica: “termo [...] 

aplicado para sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos” 

(Câmara, 1995, p.7). A localização dentro do temário do Geoprocessamento é sempre 

expressa como Análise Espacial, “como coordenadas de um mapa” e também pode ser 

entendida como a representação de um objeto geográfico ou geo-objeto. Os geo-objetos “são 

individualizáveis e têm identificação”. Para o caso do aspecto empírico dos objetos, qualquer 

coisa pode ser individualizável: “escolas, municípios e fazendas”, um lote urbano etc. Esse é o 

primeiro aspecto de um SIG. Uma localização dentro de um ambiente SIG é sempre eficiente 

quando vem acompanhada do segundo aspecto da “natureza dual da informação”: os 

“atributos descritivos representados num banco de dados convencional” e que devem estar 

associados às respectivas “representações gráficas” que lhe dão significado (Câmara, 1995, 

p.13). 

Sabemos que qualquer coisa pode ser identificável e localizável, desde os típicos 

elementos materiais até as idéias. Essa característica intrínseca a todas as localizações confere 

um papel fundamental nessa variável geográfica quando, por exemplo, é associada à sua 

natureza dentro do temário da geografia urbana. Nessa subárea da geografia, a localização 

adquire a qualidade de mercadoria, de função de uma forma: a troca. Como valor da 

terra/localização está em função dialética para a mobilidade espacial da população no espaço 

intra-urbano da metrópole (Villaça, 1998, p.72-73), são as localizações e não os objetos em si, 

são os produtos desse espaço: “A localização é ela própria, também um produto do trabalho e 

é ela que especifica o espaço intra-urbano” (Villaça, 1998, p.24). Por exemplo, um lote 

urbano tem seu preço determinado pela sua localização nesse espaço urbano porque nele há 

empregado o uso e o fluxo de capital, o que o integra e o condiciona como mais um elemento 
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inerente ao sistema de trocas capitalistas. É por isso que a localização também pode ser 

definida, não obstante, como uma mercadoria chamada terra-localização: “onde já não cabe 

mais o argumento de que a terra é um bem oferecido pela natureza e, portanto, não pode ter 

valor [...] pois o trabalho humano e as relações sociais criam a localização” (Souza, 1994, 

p.157-158). Assim, a localização integra a função e a forma das coisas numa forma-conteúdo. 

Essas duas visões sobre o fator localização não são estranhas ao mercado imobiliário. 

Pelo contrário. São elementos estratégicos para a reprodução ampliada do poder da 

localização, em especial, no complexo espaço das grandes cidades. Sua antítese é a 

periurbanização precária, uma “resposta” socioespacial para a poderosa valorização e 

especulação sobre o uso do solo consolidado da cidade de São Paulo. A periurbanização 

precária é uma dinâmica espacial de assentamento humano derivado de um processo mais 

amplo: a urbanização capitalista. Essa se define, basicamente, pelas leis de mercado. As 

melhores representações gráficas capazes de bem ilustrar essa assertiva são os mapas 

realizados por meio das Zonas de Valor. Na metrópole de São Paulo, numa curva ascendente, 

a expressão da valorização espacial surge como um pico de valor espacializado no centro 

expandido, decaindo em tonalidades mais tênues em direção a todas as orientações cardinais 

(Machado, 2003, p.429). A representação do valor venal na forma das zonas de valor está na 

base do “poder da localização” na cidade de São Paulo. Valor da terra e a localização se 

reproduzem, e com estes, a mobilidade espacial da população pelo espaço intraurbano da 

metrópole (Villaça, 1998, p.72-73). Daí deriva a segregação socioespacial: os deslocamentos 

segregados no espaço intra-urbano conformaram novas fronteiras entre os homens o que 

define onde as classes sociais vão morar e se territorializar. 

Essa segregação divide o espaço intra-urbano em dois: “o dos objetos em si 

(produzidos ou não pelo trabalho humano) e aquele determinado pelos locais onde estes são 

produzidos e consumidos” (Villaça, 1998, p.23). Como outra condição urbana, a localização 

será forma e função, causa e efeito dos objetos. Daí provém o papel da localização das coisas 

no espaço urbano, pois, para Villaça (1998, p.23), uma rede viária e a mobilidade espacial 

produzirão as próprias localizações e cederão para elas, a possibilidade de serem integradas na 

dinâmica intra-urbana: 

 

“A acessibilidade é mais vital na produção das localizações do que a 
disponibilidade de infra-estrutura. Na pior das hipóteses, mesmo não 

havendo infra-estrutura, uma terra jamais poderá ser considerada urbana se 
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não for acessível [...] a um contexto urbano e a um conjunto de atividade 

urbanas [...] A recíproca não é verdadeira” (Villaça, 1998, p.23). 

 

Mais um adendo sobre a questão das formas urbanas está em Villaça (1998, p.24) 

quando esse vai afirmar que as formas urbanas são atributos do espaço. A explicação das 

mesmas requer a observação do conjunto: “é indispensável considerar as relações de 

determinado ponto, ou conjunto de pontos, com todos os demais pontos do espaço urbano”. 

Ocorre a produção de um espaço com a referência em indivíduos vistos como consumidores e 

ou portadores de força de trabalho. Para o autor, cabe mais que apenas localizar essas formas 

urbanas no espaço, pois, elas próprias são o espaço: “Ao mesmo tempo é preciso entender as 

implicações e as conseqüências dessas localizações; em resumo, é preciso explicar as 

localizações intra-urbanas” (Villaça, 1998, p.25). 

É desse modo que ocorre a espacialiazação da periurbanização precária no entorno 

metropolitano. A relação entre o preço da terra urbana
5
 e a localização

6
 determina, pois, a 

produção o espaço urbano. O Ambiente Construído, desse modo, é composto finalmente com 

os principais fundos de consumo da metrópole: os parques intra-urbanos Ibirapuera, Parque 

do Carmo, etc) e periurbanos (Parque Estadual da Cantareira, Jaraguá, Parques Lineares etc) 

presentes ao longo da pesquisa. Em síntese, é a “terra-localização” próxima a esses 

importantes fundos de consumo, o grande diferenciador do jogo no ambiente construído no 

entorno de grandes metrópoles como a cidade de São Paulo: seus entornos imediatos, suas 

vizinhanças, suas adjacências, seus excertos terão o atributo natureza, verde, elemento 

necessário na viabilização da fuga do urbano e da venda das paisagens cênica e idílica. 

Em quarto lugar, para os interesses da pesquisa, é preciso adjetivar os tipos de 

consumo do espaço que esses impulsionam. O consumo da natureza oferecida como espaço é 

tão somente o consumo de um tipo específico de paisagem qualificada como verde como 

natureza. Para distinguir melhor a diferença entre o que é espaço e o que é paisagem, Milton 

Santos usou a imagem de uma bomba de nêutrons: ela destrói apenas a vida deixando as 

edificações intactas. Após sua explosão hipotética num dado lugar, “o que na véspera seria 

                                                             
5
 “é a utilização capitalista do espaço urbano que confere à propriedade privada da terra um valor. Em outras 

palavras, se o solo urbano adquire um preço é porque os vários agentes capitalistas estabelecem uma 

concorrência para controlar as condições urbanas que permitem o surgimento de lucros extraordinários” 

(Ribeiro, 1997, p.49). 
6 “o fundamental na determinação do preço do lote urbano é a localização [...] como capital. A terra seria capital 

com base no princípio da „terra-localização‟ [...] a terra urbana tem valor como qualquer mercadoria, pois o 

trabalho humano e as relações sociais criam a localização” (Souza, 1994, p.157-158).  
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ainda o espaço, após a temida explosão seria apenas paisagem” (Santos, 2002, p.106). Isto 

significa, para esse autor, que, o espaço deve pressupor, necessariamente, a ação humana, o 

capital variável, as relações sociais etc, enquanto que a paisagem nada se pressupõe que 

somente algo inerte e inanimado. É justamente esse tipo de paisagem que o mercado 

imobiliário busca vender quando agrega à localização, o atributo verde: uma paisagem 

destituída de espaço; ausência total do elemento humano, algo tão somente contemplativo; 

representação material do belo absoluto.  

Por isso, o atributo natureza no mercado capitalista encerra a necessidade 

epistemológica de se diferenciar espaço de paisagem: a paisagem “é o conjunto de formas 

que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 

localizadas entre homem e natureza [...] [já o] espaço são essas formas mais a vida que as 

anima” (Santos, 2002, p.103). Em especial, a paisagem pautada na visão do verde tem 

embutida a representação de uma específica relação do homem com a natureza: a visão 

romântica, nostálgica da fuga do urbano que tem sua expressão mais concreta na idéia de 

natureza selvagem, intocada, o wilderness: 

 

“Antes da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, o burguês, ainda 

sob a tutela da nobreza, via o campo com os olhos de quem cobiça o Paraíso 
proibido idealizando-o como reino da espontaneidade: é a substância do 

idílico e da écloga arcádica. Com o triunfo de ambas as revoluções, a 

burguesia mais próspera tomará de vez o poder citadino, e será a vez do 
nobre ressentido cantar a paz do mundo não maculado pela indústria e pela 

vulgaridade do comércio: o saudosismo de Chateaubriand, de Scott e do 

nosso Alencar traduz bem a nostalgia romântica da natureza que os novos 

tempos ignoram com insolência [...] Mas tanto no contexto árcade-ilustrado 
como no romântico-nostálgico há um apelo à natureza como valor supremo 

em última instância em defesa do homem infeliz. As diferenças residem no 

grau de intensidade com que o eu do homem moderno procura afirmar-se; e 
nesse sentido o poeta romântico, mais isolado e impotente em face do mundo 

que o cerca do que o poeta árcade, irá muito mais longe na exaltação dos 

valores que atribui à natureza: a emotividade que o pressiona é projetada na 
paisagem que se torna, segundo a palavra intimista de Amiel, um verdadeiro 

“état d‟âme”. (Bosi, 1977, p.65-66). 

 

O conceito de wilderness “natureza selvagem”, valorizado por Antônio Carlos 

Diegues em seu livro “O mito da Natureza Intocada” encaixa-se perfeitamente na construção 

do corpo teórico até aqui apresentado. Esse trabalho apresenta qual é o significado e quais são 

as implicações da criação de parques e reservas, “um dos principais elementos de estratégia 
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para conservação da natureza, em particular nos países do Terceiro Mundo” (Diegues, 2001, 

p.13). Já em sua introdução, o autor afirma que a origem “dessas áreas protegidas provém do 

século passado, tendo sido criadas primeiramente nos Estados Unidos, a fim de proteger a 

vida selvagem (wilderness) ameaçada” (Diegues, 2001, p.13). A idéia predominante em torno 

da conversação dos remanescentes de natureza intocada era de que fosse necessário afastá-los 

“do homem, por meio de ilhas onde esse pudesse admirá-la e reverenciá-la”. Essas ilhas 

seriam, pois, “lugares paradisíacos [que] serviriam também como locais selvagens, onde o 

homem pudesse refazer as energias gastas na vida estressante das cidades” como um retorno 

neomítico à idéia de Éden perdido, hoje, fortemente entrelaçado em “conceitos como 

ecossistema, diversidade biológica etc” (Diegues, 2001, p.13). 

A idéia de wilderness levava a crer “que havia recursos naturais ilimitados nas regiões 

onde havia „natureza selvagem‟, não levava em conta ocupação indígena, pois era considerada 

diferente da dos colonos” (Diegues, 2001, p.25).  A contradição, por exemplo, entre o tipo de 

ocupação do solo dos indígenas americanos – baseados em migrações e posse comunal – e o 

tipo puritano – baseado na “propriedade particular titularizada” – associado ao desprezo do 

Estado norte-americano acerca relação dos direitos ancestrais desses sobre o solo, contribuiu 

para o genocídio desses povos e para a conseqüente desertificação das regiões ditas selvagens 

(Diegues, 2001, p.25).  

Essa noção de natureza também está impregnada na visão de mundo das classes 

urbanas. Certos grupos de capital que abordados infundem prática capitalista e produção de 

natureza nessa concepção de mundo. O primeiro grupo a ser abordado apropria e situa essa 

infusão na conversão de lixo em carbono e do carbono em recurso mais tarde investido na 

vocação turístico-ambiental de sua área de intervenção; o segundo grupo induz por meio de 

estratégias de marketing ao consumo de uma inexistente paisagem cênica vendida por meio de 

condomínios verticais; no terceiro grupo de capital as práticas oscilam entra a desconstrução 

da legislação ambiental em torno de áreas envoltórias de bens tombados para a livre produção 

de condomínios fechados horizontais e a transformação de lotes residenciais em RPPNs – 

Reserva Particular de Proteção Natural, como forma de manter as características ambientais 

das áreas pressionadas pelo mercado imobiliário voltado à esse tipo de empreendimento 

horizontal. 

Em quinto lugar têm-se o encontro de Milton Santos com Antônio Carlos Diegues: o 

wilderness, um neomito sobre o mundo natural (Diegues, 2008, p.55), por assim dizer, visto 
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pela ótica materialista do temário conceitual de Milton Santos (2002), como um elemento 

simbólico pertencente ao universo conceitual da psicosfera. Ela é um poderoso condutor e 

produtor de simbologismos, ideologias e signos geográficos e quer designar “o reino das 

idéias, crenças, paixões, e lugar da produção de um sentido” (Santos, 2002, p.256); está 

presente no neomito sobre o mundo natural, wilderness, a visão de uma natureza intocada, 

selvagem. Serve-nos a propriedade da psicosfera em fornecer “regras à racionalidade”, sendo 

capaz mesmo de estimular “o imaginário” (Santos, 2002, p.256) como um recurso conceitual 

para analisarmos o papel da visão de mundo wilderness na produção do espaço pautado no 

discurso sobre o verde. Isto porque essa assertiva é a regra que conduz toda a argumentação: 

os fundos de consumo (neste caso, parques e áreas verdes) instigam e potencializam a 

emersão do neomito wilderness do interior da psicosfera metropolitana derivando assim sua 

versão intra-urbana, a paisagem-jardim. Esse neomito, previamente referenciado nesta 

psicosfera, que é metropolitana, será o insumo básico para as facções de capital da terra 

urbana nas suas estratégias e produção de mercadorias. E a principal estratégia, isto é, a 

principal forma de indução apreciada para convencimento do consumidor da paisagem cênica 

e idílica é a já citada, fuga do urbano (Manheim, 1959). Ela é vetorizada sempre em função 

dos fundos de consumo. Outra estratégia é o incentivo a uma fobia do urbano: o urbano visto 

como agressor, imperfeito, perigoso, elemento discursivo muito presente nas ações, propostas, 

projetos e produtos dos grupos de capitais.  

Em quinto e último lugar, mas, não menos importante, está a leitura sobre a ação dos 

intelectuais orgânicos cosmopolitas que será posta em prática ao longo do texto. Pois, é 

necessário operacionalizar o método. Todo o decorrer das próximas linhas, a saber, que são 

compostas pelo levantamento de dados, de números, pela descrição de assertivas, pela 

exposição da análise e pela apresentação dos resultados, parte inspirado também na obra do 

comunista italiano Antônio Gramsci. Esse que é um dos principais interlocutores do século 

XX deixou uma obra paradigmática. Preso na cadeia fascista da primeira metade do século 

XX, escreveu os chamados “Cadernos do Cárcere”, um conjunto de cadernos escritos e 

reescritos a mão que foram subterfúgio para gravar suas impressões sobre a derrota do 

movimento comunista na Itália de então. Como estava cercado por sensores do regime de 

Mussolini, criptografou suas idéias na leitura de clássicos literários do século anterior assim 

como na exposição de idéias sobre a história do Risorgimento Italiano. Seus “cadernos” se 
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constituem, pois, como um manual, um roteiro, uma lupa, e um microscópio para a leitura do 

mundo (Rizzi, 2008).  

Gramsci escolheu determinados intelectuais orgânicos para, a partir de suas ações, 

estabelecer interlocução com a ascensão da direita e a derrota histórica da esquerda. Da leitura 

dos escritos de Benedetto Croce sobre a história da Itália, e da literatura nacional italiana, 

decifrou a dependência cultural desse rebento Estado Nacional para com a revolução francesa; 

da leitura dos jornais, revistas e boletins da época, traçou o avanço do fascismo; da leitura do 

papel dos políticos de direita, do técnico da fábrica e do cosmopolita burguês, entendeu o 

papel das mediações ideológicas entre o Capital e o Trabalho. Gramsci credita-lhes a figura 

do intelectual orgânico cosmopolita; onde cosmopolita é sua referência espacial: 

 

“Gramsci define-o, não como uma classe e sim, como grupos „vinculados às 

diferentes classes: „Não existe uma classe independente de intelectuais, mas 
cada grupo social possui sua própria camada de intelectuais, ou tende a 

formá-la‟[...] Entendidos como „categorias especializadas‟ na „conexão com 

todos os grupos sociais mais importantes ‟ serão observados em Gramsci, 

sobretudo, como interlocutores” (Rizzi, 2008, p.78).  

 

É por meio da interlocução com esses intelectuais que trilha a presente pesquisa: um 

processo arquivado pela ANEEL; uma série histórica taquigrafada de audiências públicas; o 

boletim mensal da sub-prefeitura; a fala de um técnico da sub-prefeitura; a matéria no jornal 

on-line; o argumento do corretor; a fala do presidente de uma instituição; a fala de um político 

local; o livro de um técnico especializado; a posição desse no planejamento municipal; o texto 

oficial de um Plano Diretor, de um programa de gestão; uma carta aberta de um movimento 

social, de uma Ong, de uma associação de bairro; o regimento interno de um condomínio, as 

normas e leis de um loteamento semi-fechados; as propostas e os argumentos de uma empresa 

etc. Os exemplos podem ser descritos ad eternum, em vista da profusão infinda de 

possibilidades de produção e de atuações dos intelectuais orgânicos cosmopolitas. O universo 

aqui descrito compõe o corpo a partir do qual surge a presente pesquisa.  

Os intelectuais orgânicos cosmopolitas podem ser agrupados em dois tipos distintos: 

aqueles de primeira e de segunda ordem. Os de primeira ordem são aqueles vinculados à 

burguesia, em especial à burguesia financeira; os de segunda ordem são aqueles vinculados 

aos proprietários da terra; os últimos são de segunda ordem (tanto intelectuais quanto os 

proprietários da terra) porque ambos estão sujeitos às diretrizes da burguesia financeira (Rizzi, 
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2008, p.86-87). Estes intelectuais orgânicos cosmopolitas de primeira e de segunda ordens, 

são, na medida do possível, explicitados ao longo da pesquisa. 

Por fim, a pesquisa se baseou também em trabalhos de campo. Existe uma gana entre 

os pesquisadores pela realização de densos questionários, na fome insone por dados 

primários. Estes dados foram recolhidos de questionários realizados, tanto por pesquisas 

acadêmicas (Pesquisa S.E.T.U.P.) quanto por pesquisas oficiais (IRBEM – Indicadores de 

Referência de Bem Estar no Município) e estão diluídos no texto. No entanto, por conta de 

minha experiência de vida, acreditamos que, caso se queira “extrair informação” de fato, tem 

de se ir para o campo com a seguinte assertiva: de que amizade é conversar desarmado.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 “Amizade, diz Guimarães Rosa, é conversar desarmado. O entrevistador irá para a entrevista desarmado de 

signos de classe, de status, de instrução.” (Bósi, 2003, p.60. Nota de rodapé, NEGRITO NOSSO). 
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Foto 1. É proibido construir. Placa de aviso localizada ao sul do distrito de Perus, zona oeste do 

município de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

Primeira Parte 

I PROPRIETÁRIO DA TERRA E INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS:  

Contra o direito à cidade 
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No primeiro local de coleta de dados é analisada a primeira facção do capital: os 

proprietários da terra,
8
 aqui representados pela Prefeitura de São Paulo (a proprietária do 

Aterro Bandeirantes) e os intermediários financeiros, representados pelo Unibanco, esse, o 

principal mediador do consórcio MDL Aterro Bandeirantes que teve como participantes: a 

Prefeitura de São Paulo, e empresa geradora de energia Biogás, e os Banco Mundial e BIRD. 

A apropriação da renda da terra realizada pela Prefeitura de São Paulo acontece por 

meio do comércio dos créditos de carbono, o que também é entendido na terminologia 

mercadológica como Novo Negócio. A Sustentabilidade é o Novo Negócio Verde, uma nova 

forma de auferir lucro (Chesnais & Serfati, 2003). Os Créditos de Carbono, nesse sentido, são 

o novo filão que possui um respaldo natural dos consumidores partidários da fuga do urbano. 

 Esse crédito, em especial, provém da produção de energia elétrica, gerada através do 

gás metano liberado pelo lixo acumulado no Aterro Bandeirantes. A apropriação da renda via 

taxas de retorno é efetivada pelo Unibanco, em primeiro lugar e, em segundo lugar, pelo 

Banco Mundial e pelo BIRD. Estes permanecem como os mediadores fundamentais para o 

investimento dos países centrais chegarem até os projetos locais de “limpeza do lixo 

acumulado”. Em troca, o Estado brasileiro (neste caso, representado pela Prefeitura de São 

Paulo) repassa seus créditos de carbono não usados. Como afirma Harvey (1982, p.07) em 

último vêm os trabalhadores, aqui representados pela a população pobre local, que 

naturalmente não foram lembrados pelo poder público a participar do processo decisório dos 

investimentos. Receberam parte ínfima dos benefícios gerados pelos contratos: apenas alguns 

parques revitalizados, furtivos mutirões de limpeza urbana e uma cota de energia elétrica.
9
 

Além disto, em alguns casos, a população local foi pressionada a deixar os perímetros de 

intervenção dos projetos, seus locais de reprodução da vida, quando se encontraram no 

caminho dos projetos urbano-ambientais. 

Essa exclusão, como veremos, faz parte de uma estratégia mais ampla da Prefeitura de 

São Paulo, que tem como objetivo, construir uma nova forma de retórica progressista que 

viria a substituir o direito à cidade a ser posto no Plano Diretor Estratégico desse Município. 

                                                             
8 “O proprietário capitalista é o agente para o qual a terra é o suporte de valorização de um capital. A lógica da 

gestão da propriedade se baseia no fato de que a decisão de venda está condicionada ao fato do preço obtido 

permitir ou não colocar o seu „capital‟ em outra forma de investimento mais rentável. Esse cálculo tende a levar 

em consideração o valor futuro da propriedade...” (Ribeiro, 1997, p.76). 
9 Como o texto a seguir vai demonstrar, o Unibanco recebeu a mesma quantidade de energia elétrica que a da 

cota disponibilizada pelo consórcio a ser consumida pela população metropolitana, em especial, representada no 

contrato pela população residente no distrito de Perus. O Unibanco passou a consumir energia elétrica, de graça, 

captada diretamente da rede pública. Essa energia, limpa e gratuita, está sendo consumida por mil agências do 

banco, mais as das empresas Finivest e Blockboster. O contrato é válido por uma década. 
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1. Apropriação da renda da terra no Distrito de Perus 

 

O Projeto Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) Aterro Bandeirantes
10

 diz 

respeito ao Aterro Bandeirantes, Zona Oeste do Município de São Paulo, que se localiza no 

sentido SO do Distrito de Perus, já na divisa com o Distrito do Jaraguá, local caracterizado 

por grandes trechos de áreas protegidas do Parque do Jaraguá a oeste e do Parque Estadual da 

Serra da Cantareira, a leste (Mapa 2).  

Foi por causa da região do Distrito de Perus, a partir de 1597, que os Campos de 

Piratininga foram finalmente colocados no mapa da colonização. Após a descoberta das 

primeiras minas de ouro no Brasil na região do Jaraguá, a expressão “Segundo Peru” e “Peru 

do Brasil”, que deram origem ao atual topônimo “Perus”, surgem, justamente, como alcunhas 

inspiradas na tentativa de igualar essa que foi a “miragem americana”, ao próprio eldorado 

peruano (Siqueira, 2001, p.9). Desde então, a vila de São Paulo cresceu. Transformou-se em 

cidade e depois, na metrópole de hoje. Ao contrário, de lá para cá, a região do Jaraguá e, em 

especial, Perus, sofreu uma curva descendente até chegar ao triste lugar de um dos mais 

pobres distritos da Prefeitura mais rica da América do Sul. Muito distante dos lugares 

concentradores de postos de trabalho e de comércio e com o fim do ciclo local de produção de 

cimento, esse lugar passou a se manter como um ponto estratégico de mobilidade para a 

população pobre de Caieiras, Franco da Rocha e regiões vizinhas de Santana do Parnaíba, 

tendo como principais destinos, o município de São Paulo, em especial, o bairro da Lapa e 

também o município de Guarulhos. 

Ironicamente, o novo século que se iniciou, trouxe à região de Perus o seu antigo papel 

de lugar estratégico que colocara a São Paulo dos Campos de Piratininga, novamente, no 

mapa geopolítico global. Desta vez, não se tratou de ouro propriamente dito, mas, de outro 

tipo de riqueza material: o ouro ecológico do crédito de carbono na forma do precioso lixo 

sanitário metropolitano ali acumulado no gigantesco Aterro Bandeirantes. 

A corrida eco-capitalista pelo ouro sustentável com seu clímax na construção do 

chamado Consórcio Bandeirantes, baseado do programa da ONU para redução das emissões 

de gás carbono, o Programa de Desenvolvimento Limpo (MDL), teve como marco simbólico, 

                                                             
10

 “O MDL parte do compromisso de redução de emissão de CO2 dos países desenvolvidos pode ser realizado 

nos países em desenvolvimento. O princípio adotado é que, embora as emissões dos gases sejam feitas 

localmente a sua grande dispersão na atmosfera tem efeitos globais, criando a possibilidade de comércio de 

emissões entre países.” (Conejero, 2006, p.10). 
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o alvorecer do dia 30 de agosto de 2009. O senhor Paulo Rodrigues, morador do distrito, foi 

acordado naquela manhã pelo toque de seu celular. Quem lhe chamara dizia ser de seu 

interesse saber de uma movimentação estranha na altura do km 2 da Ferrovia Perus/Pirapora 

(Mapa 2, Foto 08). Segundo o seu depoimento dado posteriormente numa audiência púbica, 

avisaram-lhe sobre “um helicóptero e algumas pessoas em uma van, [...] fotografando a área”. 

Naquela fatídica manhã, ainda se desconhecia o motivo para a realização de tal operação 

relâmpago. Somente mais tarde, descobrira se tratar de uma vistoria para uma “mudança de 

zoneamento” de um lugar contíguo “ao lado do Parque Anhanguera”. Se surpreenda ao saber 

também que não teria acesso ao correspondente “processo na Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano” porque o desqualificaram, afirmando como não sendo “parte interessada” no assunto. 

Indignado, por ser nada menos que o presidente do Instituto de Ferrovias, descobrira ser a 

estranha movimentação, parte de um grande plano inaudito da Prefeitura do Município de São 

Paulo para implantar ali “um novo aterro sanitário” (29ª Audiência Pública - PDE, 2009). 

O argumento da “mudança de zoneamento” condizia com o problema do planejamento 

urbano prever para a região o fim das atividades “de extração mineral ou aterro em 

funcionamento”, por ter sido considerado haver naquele local uma suspeita de contaminação 

(Bonduki & Ferreira, 2006, p.65-66). Como da parte da Prefeitura não havia nenhum interesse 

em ter de despender trabalho em encontrar um novo lugar, como uma saída possível, fora 

escolhida a implantação de novo aterro. A corrida para driblar o zoneamento local que deu 

origem à pirotecnia naquela manhã de fim de agosto dizia respeito ao fato de que, em 2006, o 

seu antigo sucessor no local, o chamado Aterro Bandeirantes, havia encerrado suas atividades, 

simplesmente porque enchera (29ª Audiência Pública - PDE, 2009, p.39, Mapa 2).  

Esse gigantesco aterro, após mais de trinta anos de lixo acumulado, ganhara o título de 

“maior aterro sanitário do mundo” com propriedade: “23 milhões de toneladas” recebidas 

“desde 1978” até o ano de desativação, quando ainda recebia “aproximadamente 7 mil 

toneladas” diárias ou simplesmente, a “metade do lixo da cidade de São Paulo”. Em metros 

quadrados, os 30 anos de lixo acumulado equivaleu à imensa área de “1,5 Km2 (150 ha)”, 

num total sem parâmetros de “30 milhões de toneladas” de lixo (Mellis, 2004, Slide 5). Era 

imperativo para a Prefeitura de São Paulo evitar, pois, maiores problemas com a logística em 

torno desses números porque seria dantesca a operação para se encontrar um novo lugar. 

Mudar o zoneamento e abrir um novo ali mesmo era, portanto, mais política e 

economicamente viável. 
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Contudo, o que o senhor Rodrigues não sabia era que não estava em jogo apenas a 

obtenção de permissão para a construção de um novo aterro. Seu decretado fim poderia ter 

sido visionariamente acompanhado, por parte do poder público municipal, por uma eloqüente 

indagação: o que fazer do lixo ali depositado? Mas, muito antes do encerramento de sua 

atividade, a combustão das substâncias orgânicas ali longamente acumuladas já havia sido 

sondada pelos empreendedores de plantão. A combustão foi considerada uma imensa fonte 

“natural” de gás metano e, portanto, uma enorme possibilidade de se auferir lucro. Em 2004 

(dois anos antes de seu fechamento), as “Reservas” desse gás já tinham sido “estimadas em 

2,4 bilhões de m
3
 de biogás”. Como a queima de gás metano polui “21 vezes mais que o 

CO2”, evitá-la equivaleria a “Geração esperada de 8 milhões de créditos de carbono (MDL)” 

(Mellis, 2004, Slide 12). Além disso, aliado ao fator lucro, o fato de um aterro antigo gerar 

mais combustão de gás que um aterro novo, na respectiva diferença de “400 mil metros 

cúbicos por hora” ante os meros “40 a 60 mil metros cúbicos por hora [...] em razão das 

características do lixo”, equivaleu a ser a última pá de cal jogada na vida útil do Aterro 

Bandeirantes (Revista ELO, Nº27, 2005). 

Não demorou muito para que o ouro sustentável catalisa-se mais atores. Uma empresa 

chamada Biogás Energia Ambiental S.A. (Mapa 2, Foto 04) desde 2000, detinha a concessão 

de 15 anos de gestão do lixo do aterro, incluindo a exploração do gás metano (Mellis, 2004, 

Slide 5). Em 2001, o interesse de se dar um fim econômico para o lixo havia ganhado forma. 

O Processo: 48500.004300/2001-71 (2006, p.1) arquivado na ANEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica, deixa registrado que, em novembro daquele ano, a empresa Biogás Energia 

Ambiental S.A. havia sido autorizada “a estabelecer-se como Produtor Independente de 

Energia Elétrica, mediante a implantação da central geradora termelétrica Bandeirante [...] 

utilizando como combustível biogás de aterro sanitário”. 

Sua instalação na área do aterro viria a ocorrer anos depois, em 2003. Nesse mesmo 

ano (Prefeitura de São Paulo, 02/04/2009), através de um tipo de operação financeira chamada 

Project Finance, destinada à “estruturação de projetos e concessões”, o Unibanco pôde criar a 

primeira termelétrica no mundo a converter gás metano em energia elétrica: a Usina 

Termelétrica Bandeirantes (Itaú Unibanco Holding AS, 2006). Mas, sua efetiva operação 

ocorreu somente no ano seguinte. Isso foi em 2004, quando a empresa Biogás recebeu uma 

autorização pela ANEEL que lhe permitia transferir todo o complexo industrial existente em 
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Perus para o UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A. que, a partir dali, teria o “uso 

exclusivo” sobre a planta industrial (Processo: 48500.004300/2001-71, 2006, p.1).  

O que pouco se divulga é que um ano antes dessa transferência, através de uma feliz 

coincidência, esse banco pode se beneficiar de uma isenção existente para quem consumisse 

“energia elétrica produzida por fontes alternativas, que entrassem em operação até dezembro 

de 2003”. Por meio dessa, tal banco obteve junto ao poder público municipal, 100% de 

isenção no custo total de “transmissão e distribuição” da energia elétrica gerada pela extração 

do gás metano (Mellis, 2004, Slide 7). Mas, para que pudesse consumir gratuitamente essa 

energia, teve de esperar mais um ano. Foi somente em 14 de março de 2005, por meio do 

Despacho nº 321 registrado pela ANEEL, é que finalmente pôde receber o “percentual de 

redução” aplicável, não somente “às tarifas de uso de sistemas elétricos de transmissão e de 

distribuição” como também ao “transporte da energia gerada pela central geradora 

termelétrica Bandeirante”, localizada no Aterro Bandeirantes, Distrito de Perus (Processo: 

48500.004300/2001-71, 2006, p.1). 

A partir daí, o Unibanco, com um consumo garantido de energia elétrica gratuita, 

gradativamente fragmentou seu monopólio: “Em 30 de janeiro de 2006, mediante a Resolução 

Autorizativa nº 430, a empresa UNIBANCO foi autorizada a transferir parte da autorização 

para exploração da central geradora termelétrica Bandeirante à empresa Biogeração Energia 

S.A”. Desse modo, haveria uma maior divisão na participação do projeto do Unibanco 

“conforme a participação em 50% de cada empresa no Consórcio Bandeirantes 

Bioenergética” (Processo: 48500.004300/2001-71, 2006, p.1). Na realidade, esse consórcio, 

composto pela empresa “Biogás [...] pela Arcadis Logos Engenharia, da área de projetos 

energéticos do grupo Logos Engenharia, pela Heleno & Fonseca, construtora e operadora do 

aterro Bandeirantes e pela holandesa Van Der Wiel, especializada em projetos de 

desgaseificação” (Revista Elo, Nº 27, 2005) tinha por trás, a presença do Unibanco que desde 

o início fora a líder da iniciativa (Processo: 48500.004300/2001-71, 2006, p.1). A Biogeração 

Energia S.A, por exemplo, era administrada pelo Unibanco, empresa essa responsável pela 

comercialização do excedente de energia produzido na UTE Bandeirante (Itaú Unibanco 

Holding AS, 2006, p.40), o mesmo excedente que “Em 29 de março de 2004, mediante o 

Despacho nº 255, o UNIBANCO foi autorizado a comercializar, até 19 de janeiro de 2034” 

(Processo: 48500.004300/2001-71, 2006, p.1). E,“Em 24 de fevereiro de 2006, a empresa 

UNIBANCO, líder do Consórcio Bandeirantes Bioenergética, solicitou autorização para 
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efetuar uma modificação nas participações do Consórcio”. Nessa etapa final da “quebra de 

monopólio” o Unibanco passou “a deter o direito sobre uma parcela de 30% da energia 

produzida pela UTE Bandeirantes, na modalidade de auto-produtor”, enquanto que “a 

empresa Biogeração Energia S.A.” passou “a deter o direito sobre a parcela restante de 70%, 

na modalidade de Produtor Independente de Energia. (fls. 845 a 846)” (Processo: 

48500.004300/2001-71, 2006, p.2).  

Como prova dessa sua contribuição para o desenvolvimento sustentável do país e pelo 

respeito ao meio ambiente, no mesmo ano em que repassara o controle da extração do gás 

para sua empresa, o Unibanco recebera o “Prêmio Valor Social 2006, promovido pelo Jornal 

Valor Econômico, na categoria Respeito ao Meio Ambiente, com o Projeto Usina 

Bandeirantes”. O Unibanco ganhara tal prêmio, porque fora “considerado a melhor empresa 

na categoria, tanto pelo júri de especialistas, quanto pelo júri popular” (Itaú Unibanco Holding 

AS, 2006, p.76). 

Nesse mesmo ano, houvera a primeira venda de créditos de carbono. A alquimia 

empregada para se transmutar lixo sanitário, uma externalidade negativa, em dinheiro para 

empresas internacionais
11

 fora somente possível com a existência do programa MDL - 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo das Nações Unidas, a partir do qual se estrutura o 

Mercado de Carbono, baseado na emissão global de CO
2
.
12

 De posse desse projeto, foi 

possível ao Unibanco catalisar os investimentos de empresas em países centrais poluidores 

geridos pelo Banco Mundial com os quais viabilizou a instalação da necessária planta 

industrial.
13

 Pelo fato de ter sido prometido 50% desses créditos para a Prefeitura de São 

Paulo (Mellis, 2004, Slide 12), proprietária do aterro, o poder público municipal vira essa 

                                                             
11 “Segundo Demsetz (1967), direitos de propriedade privada estão intimamente relacionados à ocorrência de 

externalidades, sejam elas positivas ou negativas, sendo que os direitos de propriedade devem fornecer os 

incentivos para um internalização das externalidades” (Conejero, 2006, p.46). Dito de outro modo, a empresa 

que polui tem direito de lucrar com a poluição que produz. 
12

 “Uma solução para a preservação do bem-estar social é a criação de permissões transferíveis para emissões, 

cujo objetivo é a concepção de um „sistema de permissões negociáveis, alocadas entre as empresas, as quais 

especificam o nível máximo de emissões que podem ser geradas‟. Essa solução é válida para que se possam 

reduzir as emissões de poluentes até o ponto em que o beneficio marginal da redução de emissões seja igual ao 

custo marginal de redução sem que se criem incertezas sobre os custos e benefícios dessa redução, muito comum 

quando é proposta a mitigação por meio de uma taxa (PINDYCK e RUBINFELD, 2005).” (Barroso & Alves, 

2008, p.6). 
13

 “a transação consiste em vender contas de carbono não emitidas ou retiradas da atmosfera por determinada 

empresa de um país em desenvolvimento formalizadas em Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) – mais 

conhecidas como créditos de carbono -, a empresas de países que tenham metas de redução.” (Conejero, 2006, 

p.10). 
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negociata a fórmula mágica necessária para transmutar o lixo do aterro, de um incômodo 

logístico à capital político.  

No entanto, o fim econômico para o Aterro Bandeirantes tinha diante de si a pressão 

da comunidade do Distrito de Perus e a recomendação de especialistas baseados no próprio 

planejamento estratégico: ambos os grupos desejavam não uma usina e sim, um parque no 

local (Bonduki & Ferreira, 2006, p.65-66). Esse destino daria um fim à triste monotonia da 

terraplanagem do aterro, tão marcante na paisagem do distrito quanto um grotesco cartão 

postal (Mapa 2 Foto 2). Mas, como o helicóptero no céu havia agourado, de um dia para o 

outro, essa parte integrante do espaço de reprodução da vida local tornou-se uma dor de 

cabeça permanente para seus moradores.  

Desde pelo menos 2003, a comunidade local vira a contragosto, as transformações 

espaciais decorrentes dos reais interesses da Prefeitura de São Paulo determinada a colocar a 

usina no local. De posse da Resolução Autorizativa nº 12, de 19 de janeiro de 2004, o 

Unibanco pode investir pesadamente na extração do metano, sendo o principal financiador de 

equipamentos e infra-estruturas para a UTE Bandeirantes: “R$ 48 milhões na planta de 

geração (R$ 2,2 milhões por MW instalado) com capacidade de 22 MW” enquanto a empresa 

Biogás Energia Ambiental S.A, antiga proprietária, investira “outros R$ 15 milhões na 

captação do gás” (Mellis, 2004, Slide 7). O investimento tinha um claro foco de acelerar e 

potencializar a extração e produção de energia elétrica, muito provavelmente para abocanhar a 

isenção da energia elétrica alternativa acenada para 2003. Primeiro, em 2001, dos iniciais 

“20.000 kW de potência instalada” programados durante a gestão da empresa Biogás 

(Processo: 48500.004300/2001-71, 2006, p.1), para a “Geração líquida esperada de 170.000 

MWh por ano” a partir de 2004, já sob gestão do Unibanco, um aumento de 89% da 

capacidade produtiva da empresa sobre o aterro, no espaço de tempo de “Construção em 100 

dias, com autorização de operação comercial em 22 de dezembro de 2003” (Mellis, 2004, 

Slide 9 e 7).  

Foi através desse grande preciso e rápido investimento realizado num curto espaço de 

tempo que foi possível para o Unibanco se beneficiar daquela isenção especial destinada a 

compradores, até 2003, de energia gerada a partir de fontes alternativas. O desfecho para o 

Unibanco foi dos melhores, pelo fato do rápido investimento e aparelhamento da planta de 

geração de gás lhe trazer um bom retorno: o privilégio de ter energia elétrica gratuita pela 

próxima década para suas mil agências metropolitanas na cidade de São Paulo e certas 
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empresas agregadas. Líder do negócio, o Unibanco agiu agressivamente, sendo o sondador do 

negócio, depois, o comprador e o ampliador da planta industrial para a biogeração de energia 

elétrica ao mesmo tempo em que fazia o papel de catalisador de investimentos internacionais 

(créditos de carbono) para pagamento de contrapartidas para empresas e prefeitura associadas 

ao negócio. 

Em outubro de 2007, “a Prefeitura arrecadou R$ 34 milhões com a venda de 808.450 

RCEs para o banco belgo-holandês Fortis” (Folha On-Line. 25/09/2008). Para a Prefeitura de 

São Paulo, receber 50% de créditos de carbono equivaleu ao total de R$ 71 milhões de reais 

líquidos com a venda de 1.521.450 RCEs – Reduções Certificadas de Emissão entre os anos 

de 2008 e 2009. Desse montante, somente em 2008, a “Prefeitura de São Paulo arrecadou 

R€13.689 milhões de euros (R$ 37,2 milhões) na [...] segunda-feira [25/09/2008] com a venda 

de 713 mil RCEs (Reduções Certificadas de Emissão) de carbono”. Nesse mesmo ano, a 

Prefeitura de São Paulo havia vendido mais “454.657” certificações à empresa suíça Mercuria 

Energy Trading, que possui, dentre outros clientes, “refinarias de petróleo européias”. 

Novamente, fora utilizado o argumento da geração de energia elétrica para um suposto 

consumo por parte da população metropolitana de São Paulo: “a energia gerada [pelas usinas 

de Bandeirantes e outro aterro, o São João], segundo a Prefeitura, é suficiente para abastecer 

uma cidade com 700 mil habitantes.” Além disso, na ocasião do leilão desses créditos, o então 

“prefeito reeleito [...] Gilberto Kassab [...] prometeu utilizar os recursos negociados com a 

Mercuria em projetos de melhoria social e ambiental nos bairros próximos aos dois aterros 

sanitários” (Thuswohl, 19/12/2008). 

 

1.1 A ausência da comunidade local de Perus na condução do Projeto MDL 

 

Essas ações seriam apenas mais um típico episódio da sagacidade dos atores 

econômicos em obter sempre novas formas de lucro e de comodidade financeira a partir das 

especificidades geográficas locais, senão fosse o impacto direto na questão da participação 

dos habitantes locais na condução do projeto MDL, o que transformou o caso num imbróglio 

permanente entre Prefeitura de São Paulo, ongeiros e comunidade local. O principal problema 

para a Prefeitura de São Paulo (porque o Unibanco há muito já havia se ausentado) era o fato 

do projeto MDL, vinculado ao Protocolo de Kyoto, exigir a participação da comunidade local.  
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Veremos o caso do Protocolo de Kyoto. Esse se constitui como um conjunto de 

“instrumentos comerciais para facilitar que os países industrializados e suas empresas 

cumpram as metas no corte das emissões”. Dá certa mobilidade para os países em 

desenvolvimento e suas empresas, pelo fato desses obterem “o direito de aumentar os níveis 

de poluição para atender às suas necessidades de desenvolvimento econômicos e social” 

(Conejero, 2003, p.30). Como se entende que a emissão de poluentes seja de ordem local e a 

poluição esteja num patamar global, o Protocolo possibilita a transferência da obrigação de 

redução de uma parte para outra. Há, no entanto, o complicador “custo de transação”, 

“existente entre a transferência dos direitos de poluir” (Conejero, 2006, p.81). A possibilidade 

de transferência, e justo os custos de transação, estão imbricados nos chamados projetos MDL 

– Modelos de Desenvolvimento Limpo (Conejero, 2006, p.10). Os contratos MDL, realizados 

entre empresas e países são mediados pelo Banco Mundial. A posição dessa instituição não-

governamental é estratégica na regulação desse novo negócio. Muito embora o Banco esteja 

presente em todas as fases dessa transação, não toma o direito de propriedade do crédito de 

carbono para si. Na verdade, seu papel é o de fazer a ligação da transferência de propriedade 

dos créditos, das empresas brasileiras para empresas poluidoras dos países credores 

(Conejero, 2006, p.11). Trata-se, pois, da transferência do direito de propriedade de um ator 

para outro através de uma convenção internacional reguladora, o Protocolo de Kyoto. E no 

caso do Aterro Bandeirantes, a propriedade da terra, de onde se extrai o gás metano diz 

respeito à escala municipal do Estado: a Prefeitura de São Paulo. 

O Brasil tem papel especial na construção dos projetos de MDL. Além de ser um dos 

grandes vendedores de carbono, cerca de 10% do total negociado em 2007 (Aroeira, 2009), 

foi o país que o lançou entre seus pares, em outubro de 1997, isso, em parceira com os 

Estados Unidos (Viola, 2002, p.25). Desde então, o Brasil permaneceu visível na corrida pela 

redução da poluição: “O país possui 231 projetos de MDL que representam a não emissão de 

204.314.584 toneladas de CO2 ou seu equivalente em outros gases” (Aroeira, 2009). A 

redução em questão acontece em função das cifras ali investidas, pois, o mercado de carbono 

permanece como uma nova Potosí, pelos argumentos dos cientistas, pelas estimativas dos 

Estados e pelos prognósticos dos empreendedores: 500 bilhões de dólares investidos no 

mercado de energia limpa até 2050 (Teixeira Jr., 2007). 

Para um cenário mais imediato, têm-se a estimativa de que “Os fundos de tecnologias 

de energia limpa vão colocar 100 bilhões de dólares em projetos inovadores dentro de três 
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anos” (Teixeira Jr., 2007). Esse investimento, definitivamente, angaria boa parte do capital 

circulante entre os atores econômicos para o mercado de carbono. Empresas como Unilever, 

GE e Wall-Mart, por exemplo, já possuem projetos voltados para a maior eficácia e eficiência, 

atreladas às premissas da redução, tanto do consumo de energia quanto de geração de 

externalidades negativas (Teixeira Jr., 2007). Estas estratégias visam, naturalmente, a redução 

dos custos produtivos com o cuidado de não se constranger o imperativo do faturamento. O 

rótulo “verde”, uma vez que as estratégias para a otimização desse objetivo são cumpridas 

pelas empresas, é então atrelado aos seus produtos. O “ecologicamente correto”, no entanto, 

dentro da lógica de mercado, soa não raro das vezes, como um acortinador dos problemas 

corporativos internos, como aqueles relativos às questões trabalhistas ou nichos de mercado 

de novos negócios, 
14

 como também é o caso do lixo sanitário. 

Um novo cenário, assim, se estabelece de modo inadvertido. Obviamente, se há 

alguma intenção sincera em se reduzir a emissão de CO
2
 nos debates e nas cúpulas 

internacionais, no plano econômico, nem o melhor marketing consegue escamotear a lógica 

pelo lucro, mesmo que aquele seja um aparente, bom motivo. De um bem coletivo global, que 

é o caso da Atmosfera (Viola, 2002, p.28), as empresas viram uma possibilidade de abocanhar 

um pedaço para, ou recorrer a novos negócios ou simplesmente, para fugir de alguma crise de 

segmento. Por outro lado, no plano internacional, a cômoda situação dos países em 

desenvolvimento vai de encontro à sanha por carvão, por exemplo, em relação à Índia. O 

Brasil, mesmo que tenha sido o anunciador do projeto MDL, e que seja um dos maiores 

participantes do programa, ainda é visto como o grande vilão do desmatamento. Há, inclusive, 

pressões para se incluir estes três grandes do Terceiro Mundo, a partir de 2012 na lista de 

devedores. Esse ano é estratégico nas relações internacionais versadas sobre a questão 

climática, pois é o ano quando acaba a primeira fase do Protocolo de Kyoto (Teixeira Jr., 

2007).  

Visto a potencial lucratividade em torno desse novo nicho de mercado internacional e 

visto também o papel precursor que o Brasil teve na abertura do mercado de crédito de 

                                                             
14 “As cores esverdeadas afastam os olhos dos consumidores de questões embaraçosas para o Wal-Mart, como a 

destruição do pequeno comércio e os contratos de trabalho que nem sequer oferecem plano de saúde. De um ano 

para cá, a palavra sustentabilidade ultrapassou a governança corporativa como o chavão preferido dos principais 
executivos do mundo. Por trás de algumas iniciativas anunciadas com pompa, há muito marketing mal 

disfarçado. É o caso de disparates como a empresa inglesa BAE Systems, que anunciou a intenção de produzir 

armas -- sim, armas -- ecologicamente corretas. Mas em muitos casos vestir verde não é seguir a moda -- é 

questão de sobrevivência” (Teixeira Jr., 2007). 
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carbono, passou a soar estranho fato dos 120 mil cidadãos pobres do Distrito de Perus 

desconhecerem seus papeis de protagonistas no projeto MDL. 

A respeito das peculiaridades de ordem contratual em torno do Projeto MDL, nada 

fora mencionado acerca do Artigo 2º do Tratado de Kyoto, no qual se afirma textual ser do 

interesse da comunidade local, todos os trâmites envolvendo a catalisação e gerenciamento 

dos investimentos. Em 2004, quando efetivamente começa o monopólio do Unibanco sobre a 

extração de gás metano, a comunidade de Perus, se mostrava alheia porque ainda pressionava 

o poder público municipal a desativar o aterro (Bonduki & Ferreira, 2006, p.65-66). 

O argumento em prol do protagonismo da população local também é sustentado por 

especialistas (Ribeiro, 2005, p.71), para os quais “a opinião de todos os atores (Stakeholders) 

que sofrerão os impactos das atividades do projeto e que deverão ser consultados a esse 

respeito” se trata de um dos requisitos necessários para a elegibilidade de um projeto desse 

tipo. Para esses, as comunidades afetadas são igualmente merecedoras de fazer parte do grupo 

que vai decidir sobre o futuro do projeto MDL.
15

 No entanto, nada nesse sentido fora feito até 

o fechamento do processo, em 2006, sobre a biogeração de energia elétrica na ANEEL. 

A comunidade local poderia ter sido avisada, desde o início, lá no distante ano de 

2001, acerca do crescente interesse econômico sobre o aterro da região. Contudo, como se não 

fosse “parte interessada”, não foi lembrada. Essa postura está plenamente de acordo com as 

críticas dos ecomarxistas a respeito da “margem de manobra muito fraca” de “determinadas 

sociedades” diante “de questões teóricas e políticas de primeira grandeza” (Chesnais & 

Serfati, 2003, p.4). A assimetria de interesses centralizada na polêmica parque sobre o 

aterro/extração de gás metano criou um problema para Prefeitura de São Paulo e Unibanco. 

Na verdade, o deliberado alijamento da população local do protagonismo do projeto, reduzia 

drasticamente as possibilidades de se encontrar um atalho para camuflar o embuste. O 

princípio de “transparência das informações empresariais” poderia ser um meio de solucioná-

la, uma fórmula pela qual deveria ser possível minimizar a “assimetria informacional” que 

tendencialmente surge quando diferentes capitais passam a interagir nas ações dos atores. 

Aplicável somente quando os atores desinformados em questão são igualmente “acionistas 

minoritários e financiadores das empresas” (Ribeiro, 2005, p.71-73), no entanto, não 

procederia para o caso da comunidade pobre local de Perus, pelo fato desta não ter ações nem 

                                                             
15 “Atores são o público, incluindo os indivíduos, os grupos e as comunidades afetadas ou com possibilidade de 

serem afetadas pela atividade de projeto MDL, ou seja, aqueles que estão sob risco, de alguma forma, provocada 

pelo projeto” (CONEJERO, 2006, p.132, nota de rodapé) 
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do Unibanco, nem da empresa Biogás. Contudo, a pobreza do Distrito de Perus foi largamente 

utilizada pelos atores como pretexto a legitimação da execução do negócio.  

Da parte do Unibanco, não era a “transparência das informações empresariais” e sim, 

o argumento da “Solução eficiente ambientalmente para o destino do lixo e do metano” a 

retórica anunciada para os investidores e interessados. Esse foi o argumento para a “Geração 

de energia elétrica ao lado do consumo” com a principal finalidade de abastecer “o bairro de 

Perus, com ganhos elétricos e redução de perdas”, num total investido de “R$ 1,5 milhão em 

melhorias na rede elétrica de Perus” (Mellis, 2004, Slide 12, Foto 02). Em 2006, com a 

consolidação do Consórcio Bandeirante, capitaneado pelo Unibanco, os “20 MW de energia 

elétrica” gerados por “Vinte e quatro grupos geradores Caterpillar, de 925 kW cada” tiveram 

como inadvertido argumento, a capacidade de “abastecer uma cidade de 300 mil habitantes”. 

Mas, na prática, todo esse potencial foi efetivamente direcionado para o consumo corporativo 

do banco, em seus “principais prédios administrativos [...] em São Paulo [...] o que 

corresponde a 25% do consumo total do grupo” (Itaú Unibanco Holding AS, 2006, p76). 

Da parte da Prefeitura de São Paulo, restara o incômodo de se comprar da empresa 

Biogeração Energia S.A., do Unibanco, o excedente produzido pela UTE Bandeirante. Como 

meio de resolver essa questão, foi utilizado o vago conceito de “geração distribuída”, a partir 

do qual seria justificada a transferência da “energia gerada na planta da termelétrica [...] para 

a rede da Eletropaulo”. Esse argumento, sem um fundamento coerente, indicaria que a energia 

gerada no local do aterro abasteceria “a região de Perus, na capital paulista, com cerca de 120 

mil habitantes. Em contrapartida, a concessionária creditaria para o Unibanco o mesmo 

volume de fornecimento” (Revista ELO, Nº27, 2005).  

 

1.2 O impacto ambiental do Rodoanel financiado por créditos de carbono 

 

A partir de 2006, quando “o projeto do aterro Bandeirantes realizou sua primeira 

venda de créditos de carbono” (Itaú Unibanco Holding AS, 2006, p76), e quando finalmente o 

processo sobre o gás metano do aterro é encerrado e arquivado na ANEEL (Processo: 

48500.004300/2001-71, 2006), ficara nítido para a comunidade local ter começado um novo 

episódio da novela Aterro Bandeirantes: a polêmica em torno dos parques lineares financiados 

com dinheiro da venda dos créditos de carbono. A posterior discussão que houve entre 

descontentes anônimos e um político local bem ilustram essa situação: 
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Queixa.: “Temos hoje a Usina de Biogás, mas infelizmente os Créditos de 

Carbono não foram revertidos em beneficio da população e sim para 

construções de praças até em outros bairros, já que esses créditos poderiam ser 
usados em beneficio do bairro, porque não se deu prioridade a saúde?” 

 

Resposta.: “O projeto do Plano de Bairro foi custeado com parte dos 

recursos dos créditos de carbonos que tiveram origem na transformação do 
gás metano do Aterro Bandeirantes. O Plano de Bairro do distrito de Perus 

irá orientar o planejamento e os investimentos públicos para os próximos anos, 

inclusive em ordem de prioridades definidas pela população em audiências que 
foram realizadas. A subprefeitura está iniciando as tratativas para contratar o 

Plano de Bairro do distrito Anhanguera. 

Parte considerável dos recursos dos créditos de carbono está sendo utilizada no 

território da Subprefeitura de Perus, do primeiro leilão R$ 34 milhões serão 
revertidos em investimentos na região, e do segundo leilão mais R$ 24 milhões. 

Com estes recursos estão previstas várias intervenções para a Subprefeitura de 

Perus. É verdade que em um primeiro momento foram priorizadas as 
implantações e revitalizações de praças, que são projetos com um tempo de 

elaboração mais curto, são obras de pequeno porte, mas que não deixam de ser 

importantes. Estamos melhorando as praças, para que a população tenha locais 
para prática de atividades físicas, áreas de convivência e lazer. 

Há outros projetos muito importantes, mas como são complexos terão a 

execução mais longa. É o caso da Urbanização da Favela Bamburral, que fica 

no entorno da Aterro Bandeirantes, que trará dignidade e qualidade de vida para 
as famílias que sempre sofreram com os impactos negativos do aterro; a 

implantação do Parque Linear Ribeirão Perus, que irá definitivamente 

resolver os problemas de alagamento no bairro e criará uma série de 
equipamentos de lazer em seu entorno; a ciclovia, que irá interligar o Terminal 

do Jd. Britânia (Anhanguera) até a estação ferroviária de Perus e a construção 

de Blocos Esportivos Culturais, que são equipamentos de Esporte e Cultura em 
áreas verdes que serão recuperadas para este fim.” 

Fonte: Bairro de Perus, data de acesso: 26/09/2010. Negrito nosso. 

 

A instalação desses parques lineares foi encaminhada como uma resposta à ausência 

de uma contrapartida para a comunidade de Perus, por conta do lucro sobre o lixo do aterro. 

Mas, tais parques vieram numa configuração estranha à população local. Isso se explica 

porque os instrumentos de planejamento e gestão urbano-ambiental são considerados vagos 

em relação aos procedimentos técnicos destinados à recuperação e implantação de áreas de 

interesse ambiental, como parques em áreas de aterro sanitário.
16

 De posse desse hiato entre a 

legislação urbanística e os projetos de governo, a demanda pela instalação do parque foi 

relegada para um segundo plano quando sua promessa foi vinculada ao programa político-

partidário da então gestão municipal, chamado de “Programa 100 Parques” (Mapa 2.1).  

Novamente, as mazelas sociais foram utilizadas como subterfúgio para a realização de 

interesses outros para a região. Como era imperativo justificar o fim econômico do lixo, parte 

                                                             
16 Bonduki & Ferreira, 2006, p.65-66; Fórum de Desenvolvimento Local de Perus e Anhanguera, 2007, p.2. 
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do dinheiro gerado pelo crédito de carbono foi destinada ao seu local de origem. A iniciativa 

se estabeleceu por parte da Prefeitura de São Paulo a partir da qual, oficialmente, não mais se 

falara de um parque para recuperação ambiental e paisagística para a área do aterro, a real 

vontade dos moradores e especialistas e sim, de uma forma compensatória de parque linear 

(Devecchi, 2008, ver tabela no Mapa 2.1). Legitimada pelo argumento do prometido parque, 

essa fora uma boa oportunidade para a Prefeitura realizar uma sonhada contenção do 

alastramento da urbanização precária existente na região no Distrito de Perus.  

No último decênio (1991/2000) de registros oficiais, a orla metropolitana tem 

crescimento acima dos preocupantes 2% ao ano em bairros periféricos, especialmente 

localizados no “extremo norte da cidade” (Plano de Manejo, 2010, p.7). O Distrito pobre de 

Perus é um desses lugares emblemáticos, onde 70.689 pessoas, registradas no ano de 2004, 

vivem a uma média de mais de 3.000 habitantes por quilômetro quadrado. Com um 

crescimento demográfico oficial calculado em 4,02% ao ano, um dos maiores da metrópole 

paulista (Plano de Manejo, 2010, p.445), a taxa de urbanização registrada, em 2000, na faixa 

de 65,66% (Plano de Manejo, 2010, p.446), diz respeito à somente 7,11 quilômetros 

quadrados em média, de setores censitários oficialmente caracterizados como urbanos, de um 

total de 23,16 quilômetros quadrados que compõem o território do Distrito de Perus. O 

restante, cerca de 17,05 quilômetros quadrados, é caracterizado por espaços tidos como 

rurais,
17

 mas, que na realidade, são amplos espaços verdes de capoeiras e trechos de mata 

primária, além de trechos tomados pelas rodovias Bandeirantes e Mário Covas (Mapa 2.1). 

Se recalculada a relação entre área habitada e população absoluta, isso significa dizer 

que, na realidade, há uma média muito mais alta, de mais de 11.500 habitantes se espremendo 

por quilômetro quadrado de baixo gabarito do Distrito de Perus.
18

 Além disso, 9.509 ou 13% 

da população total estão enquadradas numa situação de “alta e muito alta vulnerabilidade 

social” (Plano de Manejo, 2010, p.460).  

O planejamento dos parques lineares em Perus foi realizado visando, acima de tudo, 

impedir e reduzir o alastramento da urbanização desse tipo de população para o restante do 

espaço ocupado do distrito. A série de atitudes realizadas frente a questão do alastramento 

                                                             
17 Para confirmar cálculo ver “Código de Situação do Setor” para o Distrito de Perus. Censo Demográfico 2000. 

Agregado de Setores Censitários dos Resultados do Universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. Centro de Estudos da 

Metrópole. 
18 Para confirmar cálculo ver “Código de Situação do Setor” para o Distrito de Perus. Censo Demográfico 2000. 

Agregado de Setores Censitários dos Resultados do Universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. Centro de Estudos da 

Metrópole. 
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urbano na região tornou a pressão contra a comunidade local de Perus muito ambígua se 

compararmos com a configuração das demais regiões homólogas. Como o caso do sul do 

Município de Caieiras, próximo dali, onde a ocupação de “condomínios fechados e chácaras 

residenciais” fora a “responsável pela fragmentação e desmatamento de parcelas significativas 

de cobertura vegetal do tipo mata e capoeira no período de 1962 a 1994, correspondendo a 

1.485,81 hectares” perdidos para os operadores imobiliários (Plano de Manejo, 2010, p.131). 

Ou mesmo com o Trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas que, por conta do imperativo do 

desenvolvimento econômico de São Paulo, “vem se configurando como um elemento indutor 

de ocupação urbana ao longo de seu traçado e acessos”. Para essa situação, o próprio caso de 

Perus é exemplar, onde o alastramento, justamente, se realiza “pelo surgimento de novos 

assentamentos habitacionais e pela expansão dos assentamentos existentes causados por esses 

empreendimentos”, na direção das periferias ainda florestadas por onde seu traçado passa 

(Plano de Manejo, 2010, p.154). 

Esse é o caso específico dos setores censitários caracterizados como de “Aglomerado 

Rural de Extensão Urbana” existentes no Distrito de Perus,
19

 típico exemplo de alastramento 

urbano de baixo padrão. Segundo o Centro de Estudos da Metrópole, o distrito possui duas 

grandes áreas de favelas, o Recanto do Paraíso e o Recanto dos Humildes.
20

 A condição da 

favela Recanto dos Humildes é, de longe, a mais didática. Local onde até mesmo o sub-

prefeito foi assaltado, seus moradores, além de sofrerem com a presença do crime e do tráfico 

de drogas, se encontram preocupantemente próximos a área do aterro Bandeirantes. Essa 

situação atraiu a atenção de uma Ong internacional chamada CARE que iniciou com parte da 

população local um projeto de cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos. Baseada em 

coleta seletiva, a renda das famílias, antes calculada em R$50,00 reais mensais, teve uma 

progressão em três anos de atividade para R$600,00 e R$700,00 reais por mês. Com o retorno 

positivo do projeto, a comunidade envolvida se animou a adquirir junto ao poder público, 

equipamentos como caminhão, máquinas e uma prensa. As famílias empregadas haviam 

conseguido, inclusive, um espaço físico. Contudo, com o fechamento do aterro sanitário, em 

2006, a viabilização econômica da coleta seletiva adernou e as famílias se viram, 

                                                             
19

 “Aglomerado Rural de Extensão Urbana - Localidade que tem as características definidoras de Aglomerado 

Rural e está localizada a menos de l km de distancia da área efetivamente urbanizada de uma cidade ou vila ou 

de um Aglomerado Rural já definido como de Extensão Urbana, possuindo contigüidade em relação aos 

mesmos. Constitui simples extensão da área efetivamente urbanizada com loteamento já habitados, conjuntos 
habitacionais, aglomerados de moradias ditas subnormais, ou núcleos desenvolvidos em torno de 

estabelecimentos industriais, comerciais ou de serviços.” Censo Demográfico 2000. p.8.  
20 Centro de Estudos da Metrópole. Banco de Dados. Ver Mapa 2. 
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ironicamente, sem energia elétrica e nem mesmo água,
21

 enquanto seu mais novo vizinho, o 

Unibanco e suas associadas, Blockbuster e Finivest, se beneficiavam da energia gratuitamente 

gerada no mesmo local. 

Como o argumento da Ong CARE é o combate a pobreza sobre duas estratégias de 

trabalho, geração de renda e educação formal e informal, a intenção do poder público 

municipal em instalar ali parques lineares com fins turísticos, instigou-a promover, junto à 

população, o desenvolvimento de um projeto de educação ambiental. Além disso, o tipo de 

financiamento utilizado para a instalação desses parques, o Projeto MDL Aterro Bandeirantes, 

atraiu a atenção dessa mesma Ong,
22

 que se vira às voltas com o Fórum de Desenvolvimento 

Local de Perus/Anhanguera e com poder público municipal em torno dos leilões de créditos 

de carbono. Esses leilões aconteciam literalmente à surdina e pegavam de surpresa os atores 

locais, de modo que essa última entidade teve de encampar uma batalha particular com o 

poder público municipal na busca por fazer valer o preceito da participação popular. De posse 

do princípio da “divulgação ampla e participação da sociedade civil” para o caso dos projetos 

MDL, passou a exigir o reconhecimento de uma agenda alternativa à proposta da 

Subprefeitura de Perus e Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, a partir do 

momento que havia estado claro o desinteresse pela presença da população no lucrativo 

negócio.  

Somente um ano após o encerramento do processo na ANEEL, da venda dos primeiros 

créditos de carbono e da consolidação do Consórcio Bandeirantes encabeçado pelo referido 

banco, é que esse Fórum teve a possibilidade de participar, pela primeira vez, de uma 

audiência pública para se discutir o assunto. Foi o dia 05 de novembro de 2007, cerca de um 

ano após a “implantação do Projeto de M.D.L do Aterro Sanitário Bandeirantes” (Fórum de 

Perus e Anhanguera, 2007, p.2). Nessa ocasião, o Fórum apresentou duas pautas “Em relação 

ao Projeto de MDL – consórcio Biogás, Unibanco e Prefeitura Municipal de São Paulo” 

referentes ao “descumprimento dos Anexos do Tratado de Quioto por essas instituições”: a 

ausência da participação popular na condução do Projeto MDL e o fato do dinheiro gerado ter 

sido destinado exclusivamente para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente,
23

 o que 

dificultada seu uso em assuntos como emprego e renda.  

                                                             
21 Entrevista gentilmente concedida ao autor por técnicos da Ong CARE, em 2008, no Distrito de Perus. 
22

 Entrevista gentilmente concedida ao autor por técnicos da Ong CARE, em 2008, no Distrito de Perus. 
23 “1) a comunidade nunca foi convidada a participar sobre a implantação da proposta e sobre seus 

desdobramentos no decorrer desses anos; 
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Essa segunda pauta dizia respeito ao fato de que, por meio do Decreto Nº 49.529, de 

28 de Maio de 2008, havia sido criado o Parque Linear Ribeirão de Perus, com uma área de 

1.712.744,00 m
2
 estendidos ao longo das Rodovias Bandeirantes e Rodoanel Mario Covas 

(Mapa 2.1). Em seu artigo 2º, o decreto destinava “à Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente - SVMA, por meio do Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPAVE, a 

implantação e o gerenciamento” do referido parque, “dotando-o dos recursos materiais e 

humanos necessários” (Decreto Nº 49.529, 28/05/2008, Mapa 2.1). O que nesse decreto não 

constava era ser parte dos investimentos procedente de recursos levantados com os créditos de 

carbono gerados na região. Esse fato suscitou a desconfiança da comunidade local e exigiu em 

sua agenda alternativa, “a verificação técnica sobre a possibilidade dos Parques Lineares 

serem elaborados como Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo” (Fórum de 

Perus e Anhangüera, 2008, p2). 

Esse é ponto central para a questão do Aterro Bandeirantes. Havia tomado foco a 

discussão sobre a metodologia e o tipo de financiamento em que agora se caracterizava a 

relação “parque linear/Projeto MDL”, uma vez que os tais parques deveriam, em princípio, 

ser financiados com recursos de compensação ambiental provindos do “Fundo de 

Urbanização (Fundurb)” como meio de minimizar o impacto ambiental do Rodoanel Mario 

Covas na região. Além disso, também se destinara o recurso à “regularização de terras e 

urbanização de favelas” (Boletim Perus da Prefeitura de São Paulo, Maio de 2007). A questão 

central reside no fato de que o dinheiro gerado pelo crédito de carbono não deveria estar 

associado aos projetos de parques lineares, uma vez que tais, assim traçados ao longo do 

Rodoanel Mario Covas e Rodovia Bandeirantes, deveriam ser financiados com o dinheiro de 

compensação ambiental catalisados a partir do desenvolvimento econômico gerado pela 

instalação desses sistemas de engenharia (Mapa 2 e Mapa 2.1).  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
      2) projetos de MDL devem promover o desenvolvimento sustentável, sendo este entendido nos seus eixos 

econômico, social e ambiental, fato que não ocorre nesse projeto. Os recursos foram destinados às ações da 

Secretaria do Verde e Meio ambiente” (Fórum de Perus e Anhangüera, 2008) 
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Componentes do projeto Área (m2) Recursos (R$) Responsável

Desapropriação Gleba 1.700.000 7.000.000,00 COPLAN

Cercamento 2.000 3.000.000,00 DEPAVE

Obra de retardamento de águas fluviais 5.000.000,00 SIURB/EMURB

Obra de calçamento 40.000 2.000.000,00 DEPAVE/SUB

Ajardinamento 1.000.000 2.000.000,00 DEPAVE/SUB

Iluminação 6.000 2.000.000,00 DEPAVE/SUB

Afastamento de esgotos 10.000.000,00 SABESP

Outros 3.125.420,00

34.125.420,00

Projeto Executivo 3.000 200.000,00 COPLAN

Obra 3.000 2.800.000,00 COPLAN

3.000.000,00

Implantação de viveiro 500.000,00 DEPAVE/SUB

Implantação de hospital veterinário 5.500.000,00 DEPAVE/SUB

Implantação de escola de marcenaria 1.500.000,00 DEPAVE/SUB

7.500.000,00

Ajardinamento no Córrego do Fogo 500.000,00 COPLAN/SUB

500.000,00

Educação Ambiental 500.000,00 COPLAN/SUB/CEA

500.000,00

Educação Ambiental 500.000,00 LIMPRUB/CEA

Separação 500.000,00 LIMPRUB/CEA

Coleta 500.000,00 LIMPRUB/CEA

Destinação 500.000,00 LIMPRUB/CEA

2.000.000,00

7
Parque Linear 

Bamburral Contrapartida BIOGÁS

500.000,00

48.125.420,00

Fonte: CARE São Paulo, 05/11/2007

Jardineiros de 

Bairro

Tabela 1 - Créditos de Carbono - Aterro Bandeirantes

Projeto

1
Parque Linear 

Perús

2
Implantação de 

Ciclovias

Total

6 Coleta Seletiva

8
Implantação de 

Praças

3

Parque 

Anhanguera

4
Parque Linear 

Fogo/Pirituba

5

No entanto, como informações oficiais deixaram claro, “a criação dos parques lineares 

– que margeiam córregos – e a recuperação de áreas verdes, mais praças, melhorias do 

saneamento básico, pavimentação e reurbanização de bairros”, foram os fins encontrados para 

o dinheiro.
24

 Ao final, a instalação do Parque Linear Ribeirão de Perus, que, inicialmente no 

Decreto Nº 49.529, de 28 de Maio de 2008, tinha como fonte de financiamento o dinheiro de 

compensação ambiental do impacto causado pela instalação do trecho Oeste do Rodoanel 

Mário Covas, foi, na verdade, financiado pelo dinheiro do leilão dos créditos de carbono 

captados a partir da geração de energia elétrica via gás metano derivado da combustão do lixo 

sanitário do Aterro Bandeirantes. (tabela 1) 

Existem duas coisas distintas e paralelas que tal estratégia tenta forçosamente vincular: 

apesar da capacidade produtiva da usina ser comparada com a potencialidade de consumo dos 

habitantes de Perus, quem na verdade não paga pela energia consumida é o Unibanco, muito 

apesar de se utilizar cansativamente do argumento das precariedades naquele lugar para 

                                                             
24 Boletim Perus da Prefeitura de São Paulo, Maio de 2007. O artigo não menciona que a energia deveria fazer 

parte dos interesses da comunidade local do Distrito de Perus. 
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justificar a modernização da rede elétrica local e o projeto. O Unibanco, de posse do 

princípio, teria o benefício explícito da energia gratuita. Contudo, como em qualquer 

argumento tipicamente sofista, sua imanente inconsistência se estabelece imediatamente 

quando se interpõe a indagação sobre qual seria o retorno real para a população de Perus. 

Quais vantagens haveriam de ter para a população por meio desse conceito de geração 

distribuída: haveria de ter algum desconto na conta mensal de luz dos domicílios do distrito?  

A resposta dos atores hegemônicos foi paulatinamente construída na forma de um 

suposto protagonismo de segundo plano para participação da comunidade local. Além disso, a 

outra parte dessa resposta, a que tornou esse caso muito particular para o presente estudo, foi 

à oferta de uma fórmula mágica para os moradores pobres da região, uma verdadeira 

Alavanca de Arquimedes que retiraria, finalmente, o Distrito de sua condição periférica: o 

Plano de Bairro do Distrito de Perus. 

 

1.3 A fuga do urbano na vocação turística do Plano de Bairro de Perus 

 

Como se já não bastasse a incrível confusão que se estabelecera em torno da questão 

da instalação do desejado parque para o Aterro Bandeirantes e do temporão indesejado Parque 

Linear Ribeirão de Perus, a Prefeitura de São Paulo aproveitou a situação para tentar passar 

outro mecanismo de investimento público. O Plano de Bairro do Distrito de Perus se insere 

num contexto maior de ação do poder público municipal empenhado na construção de um 

planejamento urbano adaptado para vender a cidade com uma pauta especial na vocação 

turística dos fundos de consumo do distrito. O embate que sugerimos é um claro conflito de 

visões de mundo sobre o futuro da metrópole, no qual o Plano de Bairro do Distrito de Perus 

teve um episódio especial. 

Fato é que ao longo do século XX e durante toda a formação do Plano Diretor, a 

retórica universalista do texto oficial permaneceu irremediavelmente como letra morta:  

 

“Acho que o grande problema do Plano Diretor [...] é que ele [...] é muito 

bonito, ele tem todas as ferramentas e regras de nosso desenvolvimento, 
mas, ele não conseguiu, nem priorizar, nem definir os custos que estas 

intervenções tem para que possa ser aplicado.” (Jung, 03/02/2009). 

 

Nesse sentido, Villaça denuncia “a ilusão da participação popular” ao esclarecer que o 

vago conceito de “população” empregado “em debates públicos oficiais, convocados tanto 
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pelo Legislativo como pelo Executivo” é intencionadamente utilizado para se evitar o uso de 

termos mais adequados como “classes sociais ou setores ou grupos da população”. Para esse 

autor, tais nomenclaturas são mais apropriadas porque fazem ressurgir o papel dos sujeitos 

históricos, do conflito de classe, além do fato de desmascarar a confortável condição das 

classes dominantes, que sempre permaneceram, na verdade, como as principais beneficiárias 

dessa dita “participação da população” (Villaça, 2005, p.51).  Nesse sentido, o significado 

geral do Plano de Bairro poderia vir a ser uma resposta positiva, ainda mais se o mesmo fosse 

concebido como um fórum capaz de aproximar a sociedade política local. Nessa concepção, o 

Plano de Bairro é visto como um dos instrumentos urbanístico-ambientais “previstos na 

legislação ambiental e na Lei Federal nº 10.257/02 (Estatuto da Cidade), visando atingir os 

objetivos expressos no Macrozoneamento”. O Artigo 43 da LUOS – Lei de Uso e Ocupação 

do Solo define que: “Os Planos de Bairro deverão ser estimulados pelas Subprefeituras e seus 

Conselhos de Representantes. Estes poderão ser elaborados pela comunidade local ou pelas 

Subprefeituras e ser incorporados nos PREs [Planos Regionais Estratégicos elaborados por 

essas Sub-prefeituras do Município de São Paulo], quando da sua revisão” (Bonduki, org, 

2006, p.24).  

O Plano de Bairro se situa no debate político em torno da derradeira revisão do Plano 

Diretor, dentro de um conjunto de propostas do atual poder político municipal que tem por 

princípio “simplificar as leis de desenvolvimento da cidade”. A revisão desse importante texto 

representa a primeira fase de reestruturação do conteúdo do plano. Essa simplificação vai no 

sentido de retirar importantes trechos dessa lei, como veremos. A segunda fase se caracteriza 

pela revisão dos “31 planos regionais estratégicos”. Somente após o encerramento dessas 

duas fases é que teria início o debate em torno da “Lei do Zoneamento que era aquela que 

gerava mais dúvida na população”. Nessa primeira fase da revisão do Plano Diretor, a 

Câmara dos Deputados debate e “define metas e diretrizes pro desenvolvimento da cidade e é 

nele que se lançam os instrumentos de desenvolvimento urbano”. Dentre os principais 

instrumentos-alvo a serem consolidados por essa polêmica revisão estão “A concessão 

urbanística, [...] as operações urbanas e [...] os planos de bairro” (Jung, 03/02/2009). Estes 

últimos, na verdade, ainda dizem respeito a apenas um caso: o Plano de Bairro do Distrito de 

Perus. Esse teve seu novo conceito definido, da seguinte forma: 

 

“A cidade de São Paulo teve um primeiro desenvolvimento disso [de 

discussão sobre o papel das ferramentas de desenvolvimento urbano no 
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desenvolvimento local] na região de Perus, a partir do recurso do Crédito de 

Carbono, com o professor e urbanista Candido Malta, participando 

ativamente desse processo e uma das teses que a gente quer levar pra dentro 
da revisão do Plano Diretor é que, o Plano de Bairro, o momento em que a 

população participa de fato e que diz: „a ausência de uma escola produz tal 

ausência de desenvolvimento‟; definir as regras de congelamento de áreas 

onde deve, ser edificadas escolas; definir em 10 em 15 em 20 em 30 anos a 
prioridade do investimento do recurso público, então, planejar num ritmo 

mais longo o desenvolvimento com recurso público pra que a população se 

certifique que o dinheiro do seu imposto não só será gasto naquela região, 
mas pra que aquelas ações que estão definidas e discutidas com a população. 

Então, a questão do Plano de Bairro é algo que pra gente finaliza [...] a 

cidade de São Paulo possa se desenvolver de maneira justa e saudável.” 

(Jung, 03/02/2009). 

 

Há uma discrepância clara entre o conteúdo da proposta do que é um Plano de Bairro e 

essa apresentada sob o contexto da polêmica revisão do Plano Diretor em 2010. A idéia 

inicial, caracterizada pelo Artigo 42 da LUOS, define o Plano de Bairro, como mais um dos 

vários instrumentos urbanístico-ambientais, como a Concessão Urbanística e a Transferência 

do potencial construtivo. A análise de especialistas sobre o referido artigo assim define o 

conteúdo e abrangência de um Plano de Bairro: 

 

“Com relação aos aspectos urbano-ambientais, que cabem aos Planos de 

Bairro, destacamos:  

I. a complementação da infra-estrutura básica, em especial as redes de água, 
esgoto, drenagem e de iluminação pública;  

V. a requalificação das calçadas para incluir parte de área permeável, 

garantir a acessibilidade e a mobilidade dos pedestres, em especial para os 
portadores de necessidades especiais;  

VI. ações a serem implementadas para os diferentes tipos de espaços de uso 

público;  

VII. medidas para maior limpeza, arborização e jardinagem de praças e ruas;  
VIII. medidas para a melhoria da coleta de lixo e implantar a coleta seletiva;  

XI. melhoria da qualidade ambiental das áreas residenciais e projetos de 

bolsões residenciais propostos pela comunidade local, nos termos da lei 
municipal nº 11.322/92.” (Bonduki & Ferreira, 2006, p.24). 

 

 

A proposta atual para tornar o Plano de Bairro um instrumento obrigatório para o 

desenvolvimento da cidade, a ser primeiro implementado no Distrito de Perus, recai na 

mesma síndrome de fórmula mágica para a resolução de todos os problemas da cidade, 

similar àquele apresentado por Villaça a respeito do Plano Diretor do Município de São Paulo, 

além de acobertar as jogatinas entre poder público e grande agentes do capital. 
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A idéia de Plano de Bairro para o Distrito de Perus sai de um simples plano de 

complementação de infra-estrutura básica, de requalificação de calçadas, de limpeza pública 

como coleta seletiva e paisagismo, para o incrível instrumento de poder no qual em vez de se 

discutir “projetos de bolsões residenciais propostos pela comunidade local”, a população local 

será convocada e “congelar áreas” para futuras escolas, sem que se diga claramente, como 

tais equipamentos devam ser planejados conjuntamente com demais órgãos públicos 

responsáveis. Seus propositores não esclarecem por exemplo, que no Distrito de Perus, o 

interesse em congelar áreas, isto é, de impedir a expansão urbana local, vai no sentido de 

proteger terrenos adjacentes ao Rodoanel Mário Covas, possíveis focos de urbanização 

precária.  

Além disso, seus propositores afirmam que o Plano de Bairro do Distrito de Perus será 

um instrumento no qual haverá a definição de “prioridade do investimento do recurso 

público” em até incríveis 30 anos. A verdade é que, quando há grandes agentes financeiros 

interessados, o planejamento público age com muito mais rapidez. Não esclarecem, por 

exemplo, que o dinheiro utilizado para financiar esse sonho foi gerado ali mesmo, no Distrito 

de Perus, poucos anos antes e sem a participação da população local, algo recomendado pelo 

Artigo 2º do Tratado de Kyoto. Não esclarecem que ali fora investido mais de 1 milhão de 

reais em melhorias no sistema de distribuição de energia elétrica, não para o benefício da 

população local e sim, para garantir uma eficiente extração e distribuição de energia elétrica 

para as agências do referido banco. Como vimos, não raro das vezes, os documentos atinentes 

a esse caso tiveram como argumento a pobreza no Distrito de Perus como a principal 

justificativa para esse e todos os demais investimentos em melhorias públicas locais.  

A resposta a essa versão “popular” de participação foi apresentada, em 2009, por meio 

de uma carta aberta anônima endereçada à um político local. Em especial, essa carta exigia 

desse vereador esclarecimentos sobre a questão do zoneamento local e sobre a polêmica 

questão do Crédito de Carbono envolvendo o Projeto MDL - Aterro Bandeirantes e a empresa 

Biogás. Em sua resposta, indicou ser o próprio “Plano de Bairro (batismo popular do 

planejamento participativo)”, uma fórmula mágica e possível de atração de “emprego e renda 

aos moradores”, além de resolução de todos os problemas detectados (Bairro de Perus, 2009).  

A questão em torno do zoneamento de Perus condiz com o fato do Plano Diretor de 

1972 ter considerado parte do território do distrito como área de Macrozona Ambiental, o que 

fez com que jamais houvesse tido uma geração de empregos local. O comércio local sempre 
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se viu tolhido. Além disso, os terrenos de empresas não puderam ser edificados, o que fez 

com que, gradualmente, fossem ocupados por habitações precárias e irregulares. Na época, 

um importante intelectual, Cândido Malta, foi “um dos que elaborou” o Plano e, 

recentemente, por conta do surgimento da polêmica questão com os créditos de carbono, 

“ganhou um milhão de reais para fazer o plano de bairro para se redimir daqueles erros do 

Plano Diretor de 1972, 1973, que colocou toda essa área como de Proteção” (29ª Audiência 

Pública, 2009).  

A realização do Plano de Bairro do Distrito de Perus sob assessoria desse especialista 

foi confirmada na resposta desse político local. Além disso, nessa mesma resposta, afirmou 

que o dinheiro destinado à viabilização desse Plano “foi custeado com parte dos recursos dos 

créditos de carbonos que tiveram origem na transformação do gás metano do Aterro 

Bandeirantes”. Segundo ele, “Parte considerável dos recursos dos créditos de carbono está 

sendo utilizada no território da Subprefeitura de Perus, do primeiro leilão R$ 34 milhões serão 

revertidos em investimentos na região, e do segundo leilão mais R$ 24 milhões”.  

Em 2009, quando não mais fora possível esquivar-se da polêmica questão em torno do 

Artigo 2º do Tratado de Kyoto, é que surgira a idéia de um Plano de Bairro financiado com 

recursos provindos desses créditos, uma forma compensatória de apaziguar os descontentes e 

dar um fim útil ao constrangedor dinheiro. Além disso, com a necessidade de se propor uma 

nova retórica progressista em lugar dos artigos e capítulos excluídos pela nova revisão, a idéia 

de um plano financiado dessa maneira pareceu ter se tornado por demais, irresistível.  

Como prova de que a Prefeitura se esqueceu que esse financiamento deveria ter retido, 

desde seu início, a participação dessa mesma comunidade local a resposta a carta aberta 

argumenta que, “O Plano de Bairro do distrito de Perus irá orientar o planejamento e os 

investimentos públicos para os próximos anos, inclusive em ordem de prioridades definidas 

pela população em audiências que foram realizadas” (Bairro de Perus, 2009). Essa nova ilusão 

do Plano de Bairro oferece, sempre com base no financiamento irregular, desde a urbanização 

de favelas próximas ao Aterro Bandeirantes até a construção de ciclovias, tudo, agora 

democraticamente montado sobre as mencionadas audiências públicas (Bairro de Perus, 

2009). O preocupante é que tal estratégia poderia vir a funcionar (senão tivesse sido revogada 

em 2010), uma vez que a população local, realmente, não tivera participação na condução das 

verdadeiras demandas locais, como o lixo sanitário e os créditos de carbono, justo os temas de 

onde viera a fortuna para a viabilização da idéia, associado ao fato dessa vez parecer haver um 
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real interesse por parte de certa visão de mundo para criar o seu modelo de participação 

popular.  

Contudo, esse metafórico “protagonismo de segundo plano” encontrado nas audiências 

públicas realizadas após o fechamento do Projeto MDL – Aterro Bandeirantes, não parece sui 

generis, pelo fato deste conter uma postura já tradicional. Por exemplo, no ano de 2009, 

houvera denúncias de que essas audiências públicas foram realizadas sem divulgação e nas 

quais “só convidados da prefeitura participaram” (Portal de Perus, 25/07/2009). Há denúncias 

nas quais se diz que a Subprefeitura de Perus omitiu informações para a comunidade local, 

novamente, sob a sintomática postura de convidar “somente pessoas selecionadas” (Portal de 

Perus, 04/05/2009). Até mesmo as audiências sobre a discussão do Plano de Bairro não foram 

publicamente divulgadas, ficando restritas somente a especialistas, muito embora a Prefeitura 

ressaltasse repetidamente a importância da participação dos “munícipes” moradores de Perus 

(Portal de Perus, 30/06/2008). 

O panorama político para essa estratégia toma forma em 2009, quando o Governo do 

Estado de São Paulo assinou um decreto que regulamentou a Lei nº13.798 de novembro do 

mesmo ano. Esta “que tem como meta a redução, em todos os setores da economia, de 20% 

da emissão de gases de efeito estufa até 2020, tendo por base o ano de 2005”. Com isso, havia 

se estabelecido a chamada “Política Estadual de Mudança Climática – PEMC”, 

operacionalizada pelo “Conselho Estadual de Mudanças Climáticas”, igualmente criado pelo 

mesmo decreto e “que tem caráter consultivo e tripartite, com participação de representantes 

de órgãos governamentais, dos municípios e da sociedade civil, totalizando 42 componentes” 

(Instituto Geodireito, 29/6/2010). 

 Nesse novo conceitão, o Plano de Bairro, inadvertidamente, acaba incorrendo na 

mesma questão que Villaça procura esclarecer para o caso das ilusões sobre o Plano Diretor e 

da Participação Popular: uma verdadeira fórmula mágica burguesa, um plano em que se 

pretende dar, de uma única vez, a solução para todos os problemas locais sem se esclarecer 

como as contradições sociais serão solucionadas, ao mesmo tempo em que passa ao largo da 

polêmica questão das classes sociais e dos interesses do grande capital no espaço urbano. 

O Plano de Bairro do Distrito de Perus se insere de modo estratégico nesse contexto, 

uma vez que, poderia ser utilizado para matar dois coelhos de uma vez só: i) acobertar a 

ausência da participação popular com um suposto plano salvador financiado por uma parte do 

dinheiro gerado pelo Projeto MDL Aterro Bandeirantes, no qual a comunidade do Distrito de 
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Perus deveria ter, desde o início, participação efetiva como protagonista do processo. Essa 

comunidade, no entanto, jamais saberá realmente o quanto de propriedade sobre o dinheiro 

deveria ter tido de direito sobre os milhões de reais gerados pelo Consórcio Bandeirantes. ii) 

além disso, se tal proposta de Plano de Bairro vingar e se tornar um instrumento obrigatório 

previsto pelo texto oficial do Plano Diretor, terá no caso do Distrito de Perus, a plataforma 

teste ideal, o estudo de caso existente a ser recomendado como modelo para os demais 90 

distritos do Município de São Paulo e, iii) o mais importante para o presente estudo: reticulou 

a pressão social, o descontentamento, das partes interessadas, os esforços e os interesses da 

comunidade local e ongeiros na produção de uma vocação turística, uma fuga do urbano para 

o Distrito de Perus e; especialmente baseada em seus fundos de consumo - os Parque do 

Jaraguá e Parque Estadual da Serra da Cantareira - viria uma suposta resolução miraculosa 

para as desigualdades sociais, financiada através do dinheiro gerado pelo crédito de carbono. 

A busca pela fuga do urbano, inadvertidamente, passou a ser vista por todos os 

envolvidos, e especialmente para a Prefeitura de São Paulo, como a fuga para a 

constrangedora situação. Na forma da vocação turística, essa fuga passou a ser 

ostensivamente vinculada aos à presença dos grandes espaços verdes remanescentes: 

 

“1 Parque Estadual do Jaraguá, com remanescentes de cavas de ouro, antigo 
engenho de açúcar com senzala, duas aldeias indígenas, o pico mais alto de São Paulo 

e restos de mata atlântica; 

2 Parque Estadual do Juquery, área de 2.000 ha. Trata-se do único fragmento do 
bioma Cerrado na Região Metropolitana, apresentando os grotões entre os morros 

ainda fragmentos de mata. Foram catalogadas mais de 250 espécies de plantas com 

flor, das quais uma delas é endêmica ao parque. Constitui uma extensão da Serra da 
Cantareira, situando no seu extremo Noroeste entre os municípios de Franco da Rocha 

e Caieiras. 

3 Serra da Cantareira, parque estadual com amplas áreas de mata atlântica e 

localização do Horto Florestal e do Instituto Florestal da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente.”(Fórum de Perus e Anhanguera, 2008, p.1) 

 

Como contrapartida dessa natural vocação turística, os fundos de consumo acima 

citados passariam, naturalmente, a serem os novos postos de trabalhos das crianças pobres do 

Distrito, treinadas via capacitação profissional. Porque não mais parecia possível haver o 

retorno do protagonismo desejado no Projeto MDL, como última opção, restara apenas se 

instrumentalizar a captação de recursos através do caráter sustentável ali prescrito. Combater 

de forma sustentável a pobreza em Perus, de repente, foi a saída encontrada para se manter 

acessa a reivindicação dos direitos humanos dos moradores locais. 
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“A sociedade peruense, a qual sofre historicamente com empreendimentos poluidores 
em seu território, pouco ou nada sabe a respeito do Projeto de M.D.L. do Aterro 

Bandeirantes. Afinal, não foi apresentado nenhuma proposta ou indicador de 

desenvolvimento sustentável à comunidade. Bem sabemos que o desenvolvimento 

sustentável em suas dimensões ambiental, econômica e social é etapa obrigatória 

nos projetos M.D.L.” (Fórum de Perus e Anhanguera, 2007, p.1) 

Imagem 1. Protesto em frente a Bovespa contra o leilão de crédito de carbono, 2007. 

Fonte: Fórum de Perus e Anhanguera, 2007. 

 

A vocação turística do fundo de consumo ficou claro com as seguintes demandas: A 

introdução do ecoturismo; a valorização das potencialidades paisagísticas dos parques locais; 

a parceria com instituições de ensino superior voltadas à temática do turismo; a instalação de 

praças; de uma escola de educação ambiental ecoprofissionalizante baseada em cursos de 

especialização em “Paisagismo, Jardinagem, Plantas Ornamentais, Aromáticas e 

Condimentares, Energias Renováveis, Solar, Guia de Monitoria Ambiental, Papel reciclado, 

Marchetaria, Marcenaria, Gestão Ambiental, entre outros”; do aparelhamento dos 

equipamentos locais para a valorização da vocação turística como a “Implantação de Viveiro e 
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Reativação e melhorias no Orquidário”, do “Reflorestamento”; da instalação de “Trilhas 

para Caminhadas, Ecotrilhas Monitoradas e Trekking”, no que seria uma transformação 

do “território como um espaço de difusão nessa modalidade esportiva e de encontros com a 

natureza [Negrito nosso]”; de promoção de “Projeto de EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

PARA O ECOTURISMO”, que tem como principal premissa, “Despertar na comunidade a 

importância da atividade turística [...] destacando os benefícios que o [sic] mesmo 

proporciona, [...] e a preservação dos atrativos e do meio ambiente” (Fórum de Perus e 

Anhanguera, 2007) 

É longa a lista das potencialidades paisagísticas para a obtenção de uma ótima fuga do 

urbano baseada na valorização da vocação turística dos fundos de consumo do Distrito de 

Perus. Com todo o respeito aos ativistas que lutaram para a manutenção de uma proposta para 

o uso dos fundos de investimentos públicos gerados pelos leilões de créditos de carbono 

(houve até protesto em frente a Bovespa contra a venda de crédito de carbono sem a 

participação da comunidade local, Imagem 1), mas o protagonismo popular nesse caso 

deveria ser muito mais abrangente, na verdade, orgânico, sobre todas as esferas da vida da 

comunidade que a mera e particular vertente turística. Isto porque, enquanto os atores 

hegemônicos lucraram milhões justificados pela pobreza desse lugar, seu morador recebeu tão 

somente como contrapartida pelas décadas de convivência com o lixo, um suposto valor eco-

turístico. 
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Segunda Parte 

EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO/INCORPORAÇÃO: 

A retórica do mercado “verde” 

Imagem 2. A Fuga do Urbano. Em primeiro plano, a fuga do urbano induzida pela Estratégia 

de marketing do mercado imobiliário; em segundo plano, o ambiente construído, o urbano 

agressor e imperfeito da metrópole. 
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Posição Empresa Pontos % do Mercado

1º CYRELA BRAZIL REALTY 84,94 5,66%

2º EVEN 68,96 4,60%

3º GOLDFARB 62,73 4,18%

4º TENDA 61,06 4,07%

5º ABYARA 59,17 3,94%

6º GAFISA 37,57 2,50%

7º CAMARGO CORREA 37,55 2,50%

8º TRISUL 36,74 2,45%

9º AGRA 33,94 2,26%

10º TECNISA 33,42 2,23%

Total das 10 primeiras empresas 516.08 34,41%

Total das 353 outras empresas 983.92 65,59%

Total das 363 empresas 1.500 100%

Fonte: Embraesp, 24/03/2009

Tabela 2. Ranking das 10 maiores incorporadoras - Ano Base 2007

No segundo local de coleta de dados, no distrito de Cachoeirinha, Zona Norte do 

Município de São Paulo, (Mapa 3 e Mapa 3.1) é analisada a segunda facção do capital: as 

empresas da construção
25

 representada pela empresa Ecoesfera Empreendimentos 

Sustentáveis S\A. Vimos a questão do planejamento metropolitano e as demandas dos atores 

imobiliários na construção de uma legislação urbanística que sirva como suporte para a 

produção de uma cidade flexível, capaz de ser vendida. O viés dessa visão de mundo para a 

cidade é a ausência da participação social na agenda metropolitana.  

Nessa segunda parte veremos um exemplo de como a cidade pode ser vendida. Como 

os principais agentes do mercado imobiliário já monopolizam os espaços capazes de oferecer 

uma autêntica paisagem cênica, isto é, a copa das árvores, os atores de médio e pequeno porte 

necessitam inserir seus projetos e soluções imobiliárias nos interstícios (Tabela 2). 

Para reduzir essa desvantagem, o uso de estratégias de marketing e o emprego de 

tecnologia da informação são as armas para formatar visualmente os espaços-alvo em 

autênticas paisagens cênicas capazes de convencer o consumidor. O objetivo desses artifícios 

                                                             
25

 “Para o capital construtor de edificações, sobretudo moradias, a localização tem pouca importância ao nível da 

produção. Em outras palavras, um terreno para a construção habitacional oferece poucas vantagens em termos de 

permitir maior ou menor preço de produção. A localização será decisiva para a fixação dos preços e condições 

diferenciais de comercialização da moradia. Por outro lado, a terra tem um papel particular para a construção 
habitacional, uma vez que, sendo uma produção de bens imóveis, a cada processo produtivo é necessário novo 

solo. Isto faz com que a propriedade privada da terra urbana se apresente como um obstáculo maior para o 

capital investido neste ramo, fazendo com que a emergência da produção capitalista de moradias somente seja 

possível sob certas condições.” (Ribeiro, 1997, p.72-73). 
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é o de pinçar da psicosfera paulistana, elementos simbólicos comuns a classe social que é 

representada pelos compradores da classe média lesados pela empresa. A caracterização de 

classe média é extraída do seminal trabalho de Lefebvre (2005) a ser discutido no texto. Esses 

elementos simbólicos (o verde periurbano, as estradas velhas, os córregos etc) serão expostos 

no decorrer da análise: primeiro, das características gerais da proposta da empresa e em 

segundo, da análise cartométrica e trabalho de campo realizado no local de coleta de dados, 

onde se localiza um de seus empreendimentos: o Eco Way Vila Nova Cachoerinha. 

 

2. Análise do Universo de Reclamações contra a empresa Ecoesfera S.A. 

 

O que o texto a seguir vai apresentar é resultado da análise realizada em mais de uma 

centena de reclamações postadas entre 2008 e 2010 no sítio “Reclame Aqui”. Esse universo é 

produto das reclamações dos compradores de apartamentos sustentáveis lesados pelo vórtice 

da crise imobiliária global, de 2008, que dragou o principal banco credor da empresa 

Ecoesfera Empreendimentos S.A, o banco Merryl Linchy.  

Desde 2008 até o fechamento da presente pesquisa (2010), a empresa vem tentando 

esconder o clima de insegurança em que lançou o sem-número de consumidores de seus 

imóveis. A empresa, persona non grata, sem dinheiro e a beira da falência, logo teve os 

empreendimentos paralisados nos canteiros de obras. Descontentes com o fato da elasticidade 

de suas contabilidades domésticas terem sido exploradas, os compradores lesados passaram a 

denunciar uma já clássica estratégia empresarial: retardar a pressão dos consumidores por 

meio de um profissional corpo técnico de corretores e advogados para ganhar tempo enquanto 

procurava um meio de re-financiar suas dívidas na praça. Essa estratégia é até hoje arrolada 

entre compradores e empresa, pontilhada por um acordo aqui e uma denúncia ali. 

Esse foi o desfecho melancólico para um diminuto pedaço de grande parte da classe 

média que ainda sonha ser possível realizar o desejo de uma nova moradia com qualidade de 

vida plenamente internalizada no velho esquema da metrópole paulistana. Aos observadores 

externos, a expressão “é o preço que se paga por tentar” é o típico consolo de conotação 

irônica ofertado aos perdedores no jogo daquilo que Marx chamou de carrossel diabólico. O 

ditado escarnecedor que ironiza a desgraça alheia, no entanto, escamoteia a sediosa intenção 

do mercado em oferecer, por vezes, produtos insustentáveis, algo realizado quase sempre de 

modo irresponsável através das irrecusáveis estratégias de marketing àqueles que são 
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chamados de público-alvo. Uma dessas sedutoras estratégias pode ser encontrada na 

propaganda que a empresa Ecoesfera desenvolveu para vender seu principal produto: o verde.  

Mas, antes desse final, o conflito entre compradores e empresa teve uma importante 

passagem pelo crescente número de descontentes que trocaram informações pelo referido 

sítio. Foi desse modo que os compradores lesados tomaram consciência do atraso na entrega 

de um empreendimento dizia respeito a uma questão maior na empresa e depois, da própria 

crise imobiliária global de 2008.  

O universo de postagens no portal referentes à Ecoesfera Empreendimentos 

Sustentáveis S\A se estende de abril de 2008 até janeiro de 2010. Ao todo, foram analisadas 

116 postagens\reclamações. Um número muito grande dessas 116 postagens estão 

acompanhadas de réplicas da empresa, tréplicas do reclamante e comentadas por interessados 

aleatórios, o que configurou um acervo riquíssimo de dados e informações coletadas e 

reunidas pelos descontentes. Esse universo trouxe uma imagem vívida do cotidiano dessas 

pessoas, da realidade e do cotidiano das ações da empresa. 

 

2.1 O perfil do consumidor: o “grão de areia humano” na classe média 

 

A primeira leitura que se fez sobre a natureza dessas reclamações diz respeito ao perfil 

do comprador. A análise sobre o universo das postagens demonstra que estão presentes entre 

os compradores lesados, muitos profissionais liberais, de carreira e técnicos especializados. 

Dos que identificaram suas profissões, figuram a formação do advogado, do engenheiro civil, 

do designer de interiores e do arquiteto. Esse perfil corresponde ao público-alvo da empresa. 

Em diversos artigos de jornal e mesmo no sítio oficial, a empresa claramente afirma ser 

“especializada na construção de prédios para a classe média” (Whitaker, 2008). 

O assunto classe média é polêmico entre pesquisadores porque diz respeito à própria 

condição social do pesquisador. De todo modo, nos termos sociológicos e psicológicos, em 

seu interior reside um grande número de sub-grupos sociais, como “as camadas parasitárias 

[..] (aquelas que incham o „terciário‟, o aparelho de distribuição, a burocracia) e aquelas que 

se entregam aos trabalhos materialmente improdutivos, mas socialmente necessários [...] [os] 

serviços”, o que determina uma grande diversidade ideológica, de formas de consumo e de 

individualismo (Lefebvre, 2005, p.39).  
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Destarte as características internas da classe média, o caráter formal da individualidade 

é, pois, o nivelador da heterogeneidade. A metáfora da “areia humana”, isto é, “Cada grão 

parece se misturar aos outros, e, no entanto, cada grão se acredita único” (Lefebvre, 2005, 

p.39) define a imanência da classe média no mundo contemporâneo: “uma sociabilidade de 

um tipo particular [...] passivo, mas se acreditando ativo e comunicativo” (Lefebvre, 2005, 

p.39). Esse falso protagonismo que a classe média acredita ter em sua ação, tanto cotidiana 

quanto estrutural, também se reproduz em seu padrão de consumo: é a ilusão de acreditar, por 

exemplo, que está escolhendo livremente um novo imóvel, ou uma nova forma de morar, 

independentemente das razões do mercado.  

Sabemos que o papel da comunicação é central na indução do desejo de consumir algo 

dentro de um espaço geográfico que pode ofertar de tudo (Lefebvre, 2005, p.40). Imputar ao 

consumir, portanto, o sentido da individualidade, ou seja, de que ao consumir algo, ele (classe 

média) se torna importante, passa, inescapavelmente pela produção do desejo. Portanto, em 

termos materialistas, “as classes médias”, juntamente com a “pequena-burguesia servem de 

intermediárias entre a burguesia dominante e o conjunto das „massas populares‟. Elas 

transmitem os modos, as tendências, os modelos” (Lefebvre, 2005, p.39).  

É necessário construir um espaço onde seja possível realizar a produção de tal desejo. 

Em termos geográficos, as classes médias estão localizadas na interface dos circuitos da 

economia urbana. São fundamentais para a reprodução das grandes cidades por derivarem daí 

um consumo misto, isto é, por realizarem um padrão de consumo em que se agrega tanto 

mercadorias do circuito inferior quanto do circuito superior (Santos, 2004, p.42). 

Especificamente, parte do desejo por consumo das classes médias por novas moradias 

se circunscreve ao restrito mercado da terra urbana. Como afirmam Souza (1994, p.189) e Fix 

(2007, p. 141), os agentes produtores do espaço urbano, especificamente, aqueles capitalistas 

que compram, incorporam e constroem no ambiente construído, compõem um sistema 

especializado (o mercado imobiliário)
26

 no qual realizam concomitantemente, “múltiplos 

papéis”. Esse é o caso da construtora Ecoesfera Empreendimentos Sustentáveis S\A. Surgida 

                                                             
26 “Temos, então, três agentes fundamentais nesse processo de produção e consumo: 

  - o „comprador‟, que é o agente indispensável para que haja, no mínimo, o mercado; 

- o „produtor‟, propriamente dito, que é o construtor. Esse é identificado mediante concorrência. É 

escolhido o que certamente atenderá a uma série de requisitos propostos pelo incorporador. O construtor 

não corre riscos, quem os corre é o incorporador. 
- o „incorporador‟, quem é quem incorpora, quem na realidade, promove o empreendimento, quem o 

cria o espaço vertical. Que significa incorporar? Significa fabricar o solo – processo que vai desde a compra do 

terreno até a venda, para o consumidor final, da mercadoria produzida. O incorporador é o que desmembra o 

terreno em „frações ideais‟[...] portanto, é quem cria o solo;”(Souza, 1994, p.192). 
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em agosto de 2004, “a primeira incorporadora a construir sustentabilidade” (Ecoesfera, 

História, 2010). Essa empresa, “especializada na construção de prédios para a classe média, 

projetados de acordo com as normas de preservação ambiental e a noção de 

sustentabilidade” (Ecoesfera, Imprensa, 2010, negrito nosso), reifica sua visão de mundo 

através de três tipos de empreendimentos chamados EcoLife, EcoWay e EcoOne. 

Na concepção dessas três soluções imobiliárias voltadas à atender o desejo de 

consumo das classes médias, são encontrados elementos que corroboram a sensação de uma 

cisão ontológica entre a Sociedade o Espaço e a Natureza. Em primeiro lugar, estes três tipos 

de empreendimentos são apresentados como soluções de uma possível conciliação do homem 

com a natureza, assertiva essa explicitada em diversas sugestões como a da chamada “marca 

ecoesfera EcoLife”: “Sua vida fica mais completa aqui [...] conta com itens de 

sustentabilidade que preservam o meio ambiente” (Ecoesfera, Empresa, 2010). 

A afirmação “sua vida fica mais completa aqui” indica indiretamente essa sensação de 

perda, de uma subjacente separação referente a algo caro. Outra indicação dessa cisão 

aparente é encontrada na assertiva, “aproximam você ainda mais da natureza”, no momento 

em que o texto vai referir-se aos itens de sustentabilidade. Estes são sugeridos como os 

principais mediadores e aproximadores do consumidor para a proposta imobiliária dita 

“sustentável”. Essa visão de mundo é verificável na propaganda referente ao tipo de 

empreendimento EcoWay: “São apartamentos funcionais e acessíveis ao seu bolso [...] 

Você só tem a ganhar e a natureza também.” (Ecoesfera, Empresa, 2010). 

 

Uma série de itens assim caracterizados é apresentada pela empresa. A reconciliação 

do homem com o mundo natural é indicada pela empresa nos itens de sustentabilidade. A 

tecnologia e a inovação são indicadas como os principais mecanismos dessa reconciliação e a 

síntese dessa visão é referenciada na concepção “apartamentos funcionais”. Em seu conjunto, 

passam a compor a visão mais geral do que a empresa pretende identificar como o que pode 

Imagem 3. Logotipos das Marcas Ecoesfera 

Fonte: Ecoesfera, Empresa, 2010 



55 

 

vir a ser um empreendimento imobiliário ecologicamente correto. Isso, numa suposta 

transação “ganha-ganha”: “Você só tem a ganhar e a natureza também”. A propaganda da 

empresa também apela para um constante uso da cor verde em todas as suas possíveis 

gradações, a começar pelos logotipos das três soluções imobiliárias (Imagem 3). 

Além da sugestão visual, os nomes dos empreendimentos também seguem a mesma 

lógica. EcoLife, EcoWay e EcoOne são nomes claramente voltados para essa proposta de 

conciliação do homem com o mundo natural. O mundo natural, nestes casos, está presente no 

subconsciente do leitor que é pinçado pela propaganda: no prefixo “eco”, abreviação de 

ecologia, palavra já pervasiva na psicosfera metropolitana, aliada à presença forte da cor 

verde. O portal da empresa segue a mesma estratégia, sempre à procura de estimular, por 

meio da sugestão desses e outros signos correlatos. Temas da ordem do dia da questão 

ambiental como sustentabilidade, responsabilidade sócio-ambiental e mundo sustentável, 

também estão presentes e sempre vêem aliados à idéia de uma “qualidade de vida”. Essa 

sugestão é evidenciada pelas assertivas “mude para melhor, mude para um ecoesfera” e “a 

Imagem 4. Página Inicial do Portal da Empresa Ecoesfera 

 

Fonte: Ecoesfera, 2010. 
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visão da ecoesfera para construir um mundo sustentável” (Imagem 4) 

Estas duas assertivas são angulares. Em primeiro lugar, a assertiva “mude para 

melhor, mude para um ecoesfera” diz respeito ao perfil de comprador que a empresa deseja 

alcançar através das sugestões apresentadas. Como a mesma empresa deixa claro, busca 

alcançar o consumidor médio brasileiro. É nesse momento que a iniciativa do desejo de 

consumir se mostra, na verdade, uma reminiscência, porque é algo tão somente induzido pelo 

daimon socrático do mercado: a lógica do lucro. 

 

2.2  Eco Way Vila Nova Cachoeirinha: Vendendo o verde 

 

O que se retém das análises realizadas é o comprador do imóvel sustentável como um 

indivíduo de classe média que tem alcançado um nível crítico, “racional e desconfiado”, ainda 

que circunscrito ao seu limitado papel de consumidor de mercadorias, mas, que assim como 

em outras situações, tem o êxito e o fracasso de sua vida ligada às incertezas do mercado.  

Aquela afirmação do dono da empresa Ecoesfera Empreendimentos S.A. “Vende-se o 

Verde”, em um artigo de sua autoria, bem que poderia ser traduzida para “vende-se uma 

localização com uma parcela de natureza ali embutida como serviço especializado”. Para a 

classe média, a localização é o divisor de águas que define seu status social e de seus pares. 

Para os operadores de mercado, a localização é um atributo a mais na valorização de um 

determinado imóvel. Mas, como vimos, para os estudiosos, a localização é a própria 

mercadoria vendida (Villaça, 1998, p.24). Quando se vende uma localização, vende-se mais 

que um lote ou um imóvel: vende-se uma forma de consumo do espaço. Quando nela se 

anuncia o atributo natureza, vende-se uma modalidade específica desse consumo, o que 

também não é mais novidade para os especialistas (Harvey, 1982, p.27; Barroso, 2006, p.60; 

Henrique, 2004; Ayres, 2006; Ferreira & Bricalli, 2010).  

Vimos pela primeira parte e até agora, que o mercado imobiliário tem por princípio, 

vender a cidade, por partes. E a fuga do urbano conjugada à um fundo de consumo é um dos 

grande motes contemporâneos. O que está implícito é a preferência de vendê-la com o 

elemento humano ausente, isto é, sem os constrangedores entraves sociais estabelecidos pelo 

direito de todos à cidade. A cidade vista como algo a ser vendido tem subjacente a visão de 

suas partes como mera paisagem. Essa visão de mundo é tão marcante nos milionários 
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projetos de embelezamento da cidade quanto na formação da cidade global ou no uso de uma 

demanda social local para acobertar negociatas escusas. 

A primeira parte teve por princípio também trazer a seguinte questão a ser respondida 

na segunda parte: como e para quem produzir e vender uma paisagem verde na cidade? Essa 

sentença se torna complicada de ser equacionada porque nela se interpõe entre o operador de 

mercado e o consumo do espaço, a busca pela qualidade verde no ambiente construído. Como 

vimos, esse é um desejo produzido para o consumo da classe média.  

De fato, nem tudo é cinza. Em alguns casos é possível que esse consumo se realize 

satisfatoriamente, como em associar uma paisagem cênica ao espaço urbano, de modo que 

esta se apresente como um quadro na parede, um elemento a mais na valorização da 

localização e assim, de benefício para todos os envolvidos.
27

 Contudo, como a análise das 

reclamações demonstrou, a organização social do capitalismo exige que ao lado do êxito 

coexista o fracasso e nem sempre, projetos bem-intencionados chegam a vingar. Vender o 

verde, portanto, exige um esforço voluntarioso do comprador e dele exige quase sempre 

arriscar, como por exemplo, sujeitar-se ao fenômeno do superindividamento. 
28

 

Um aspecto importante sobre o estudo do superendividamento reside em dois 

interessantes segmentos: “a habitação e o sistema financeiro”. Esse casamento instável pode 

ser visto na empresa Ecoesfera Empreendimento Sustentáveis, que já existia desde 2004 

quando se aproveitou do “bom tempo” imobiliário para expandir seus negócios, algo 

                                                             
27 “Terminado em 1942 [Baldwin Hills Village], depois de uma longa batalha para conseguir financiamento 

federal, o village é formado por 360 casas e apartamentos em fila, em cinco estilos, dispostos em „S‟ contínuo, 

em volta de áreas ajardinadas que dão para três grande gramados unidos por alamedas sombreadas por árvores. 

Caso único em Los Angeles, o tráfego de automóveis é confinado à periferia do projeto, enquanto o centro é um 

oásis de calma aos pedestres. Em todos os níveis de organização, o projeto do village mantém uma excelente 

dialética entre os espaços privados e comuns. Integrada e sem portões, permanece, depois de mais de meio 

século, como uma das áreas mais vibrantes de Los Angeles (Davis, 2001, p.75) 
28 Em 2006, a noção de Superindividamento (a incapacidade estrutural de um consumidor pagar a totalidade de 

sua dívida) foi desenvolvida por pesquisadores do PROCOM a partir do “Congresso e 22º Encontro de Defesa 

do Consumidor do Estado de São Paulo”. O nascimento desse conceito diz respeito a crescente preocupação com 

a “inadimplência, e [...] com as facilidades de crédito disponíveis, sem controle”. O PROCON – Fundação de 

Proteção e Defesa do Consumidor, do Estado de São Paulo, por isso, promoveu “a criação do Núcleo de 

Tratamento do Superendividado” (PROCON – SP, 27/07/2006). 

Esse núcleo de pesquisas econômicas setoriais estuda caminhos para o “resgate da saúde financeira dos 

consumidores superendividados”. Para esses, a idéia de superendividamento é resultado da condição crônica de 

uma pessoa física devedora na sociedade brasileira contemporânea: está incapacitada de pagar a totalidade de 

suas dívidas, sejam essas presentes ou vindouras, vive, assim, permanentemente endividada. Segundo a 

concepção inicial desse núcleo, a inadimplência é a causa de muitas “tensões sociais”. O núcleo foi criado com a 

perspectiva de que, com a “estabilização da moeda”, os agentes financeiros, bancos em especial, passaram a 
disponibilizar créditos para pessoas de baixa renda. Importante é que passaram também a adquirir empresas de 

financiamento de “pequeno porte” (PROCON – SP, 27/07/2006), como foi o caso da empresa Ecoesfera, que 

coagiu muitos dos seus compradores a realizar negócio através de uma empresa imobiliária coligada chamada 

ISA– Assessoria Imobiliária. 
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facilitado pelo contexto microeconômico de até 2006, também observado em pesquisa da 

FEA-USP ao PROCON – SP (Relatório Apoio Técnico, 2007, p.27).  

Se, de um lado, a preocupação com a intensa fluidez de crédito entre os mais pobres 

preocupava o aumento da inadimplência e o superindividamento, por outro lado, o 

crescimento econômico motivou ainda mais a especulação. No mercado imobiliário, essa 

combinação deu contexto para a Ecoesfera, em 2008, promover uma parceria com banco de 

investimentos Merrill Lynch. Na época, a confiança nas taxas de retorno e a calmaria no 

cenário econômico internacional fizeram com que esse banco investisse perto “de US$ 100 

milhões nas atividades do grupo. Lucho [presidente da empresa] destacou que o VGV (Valor 

Global de Venda) do grupo em 2007 superou US$ 1 bilhão”. Esse incrível endividamento 

alçou-a para uma posição “entre as três maiores construtoras do país” (Royo, 18/07/2008). 

Mas, se a proposta sustentável poderia ser barata do ponto de vista construtivo, e até 

certo ponto, viável, mostrou-se por outro lado, insustentável e impossível de ser posta adiante 

ao ser vinculada a dinâmica do mercado financeiro internacional. A crise internacional que 

seguiu após o grande investimento do Merrill Lynch na empresa Ecoesfera foi caracteriza por 

ser também uma crise imobiliária mundial. Com as hipotecas estadunidenses explodindo, a 

liquidez internacional minguou, incorrendo num estancamento brusco de financeirização no 

Brasil. Demorou menos de um ano para a crise alcançar esse banco e a Ecoesfera, que 

amargou seus efeitos destrutivos repassados depois para seus compradores. Desincorporação 

foi o termo mercadológico para operadores do mercado se referirem a desgraça que estava por 

acontecer (Silveira, 02/18/2009). Dentre os céticos, fora o próprio presidente da empresa 

Ecoesfera, Lucho do Vale, um dos que assinalaram, com um grande desolação diante da tela 

de seu computador, a nova situação do mercado imobiliário brasileiro: 

 

“As incorporadoras podem cancelar lançamentos imobiliários neste ano 
[2009] para preservar o caixa diante da crise econômica. Essa é a opinião de 

Eduardo Silveira, analista de construção civil da Fator Corretora, e de Luiz 

Fernando Lucho do Valle, presidente da Ecoesfera Empreendimentos.” 
(Silveira, 02/18/2009) (negrito nosso). 

 

Esse artigo é interessante. Em primeiro lugar, ali se afirma que, se uma incorporação 

não gerou lucro, essa poderia ser, pela lei brasileira, cancelada e o dinheiro dos compradores 

devolvido: “Lucho do Valle vê „desincorporações‟ acontecendo em peso no segundo semestre 

desse ano [2009]. „É uma atitude responsável que os empresários vão ter.‟ ”. Pelo protocolo, 

uma vez cancelada a incorporação, as empresas deveriam arcar com todos os seus custos: 
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“devolvem o dinheiro pago pelos compradores das unidades, cancelam o lançamento e 

assumem como prejuízo os investimentos em publicidade e em estande de vendas” (Silveira, 

02/18/2009).  Contudo, o universo das reclamações contra a Ecoesfera mostrou outra 

realidade que contraria esse bom comportamento empresarial. Em especial, um dos 

Comentários do Consumidor apresenta o histórico dos títulos protestados
29

 contra 

empreendimentos da empresa Ecoesfera: 

 

“ECOLIFE VILA LEOPOLDINA - 14 TÍTULOS PROTESTADOS 

Obra em fase final 
ECOLIFE PARQUE PRADO - 1 TÍTULO PROTESTADO 

ECOLIFE ALFA - 2 TÍTULOS PROTESTADOS + 1 FALÊNCIA REQUERIDA 

ECOLIFE ESMERALDAS -7 TÍTULOS PROTESTADOS 

ECOESFERA - 1 TÍTULO PROTESTADO 
ECOWAY JACAREPÁGUA - 1 TÍTULO PROTESTADO 

ECOLIFE OMEGA - 1 TÍTULO PROTESTADO 

Essa era a situação em 04/06/2009. 
A obra do Ecolife Jaguaré está parada - 15/06/09 

A obra do Ecolife Vila Maria está parada - 15/06/09 

Assim está de forma resumida, o panorama geral. 

O ECOWAY VILA NOVA CACHOEIRINHA ainda não teve seu inicio, e o 

atraso ja [sic] é de 45 dias.” 
Fonte: Reclame Aqui, Atraso no início das obras – Comentários dos 

Consumidores (03/06/2009) (negrito nosso). 

  

Essas informações não foram tornadas públicas pela empresa, que escondeu sua crise 

financeira interna. Em nenhum momento a empresa utilizou o referido protocolo. Não 

informou, inclusive, os compradores desses empreendimentos acerca de sua real situação 

jurídica. Os compradores continuaram a pagar as mensalidades. As suspeitas começaram a 

emergir em algumas ocasiões. Quando, por exemplo, os compradores necessitaram de alguma 

forma de crédito para manter a possibilidade de pagamento, não o puderam porque a empresa 

já era considerada persona non grata na praça. Seus títulos foram protestados, ou seja, a 

empresa não poderia receber nenhum tipo de financiamento porque a mesma não saldara suas 

anteriores. Muitos que pagaram integralmente as mensalidades e muitos outros que estavam 

em vias inclusive de quitá-los, viram o perigo iminente de não ter a moradia e muito menos o 

dinheiro de volta. Pressionada, a empresa passara a esquivar-se sobre esclarecimento dos reais 

                                                             
29

 “De acordo com o artigo 1º da Lei 9.492/97, „protesto é o ato solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida‟.  
Dessa forma, normalmente, um título protesto é aquele apresentado pelo credor ao cartório competente, que não 

foi pago ou reconhecido pelo devedor.” (Sebrae – SP, 11\01\2010). 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9492.htm
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motivos dos incríveis atrasos nas obras e também sobre a incapacidade dos moradores em 

obterem o documento Habite-se. Desculpas de todo o tipo foram utilizadas para ludibriar o 

real motivo dos atrasos das obras e do desencontro das informações e documentos. Mas, 

houve entre os compradores aqueles que descobriram a verdade: 

 

“1) Em junho de 2008, a Merrill Lynch (Banco Norte-americano) adquiriu 

50% das ações da Ecoesfera [...] 

2) O Merril Lynch já apresentava índices de prejuízos desde 2007, porém com 

o estouro da crise foi comprado pelo Bank of America. Ressalto que o próprio 

Bank of America emprestou grande volume de dinheiro do governo 

americano para tentar saldar sua dívida.” 

Fonte: Reclame Aqui, Demora em todos Ecolifes lançados (03/06/2009) 

(negrito nosso). 

 

A Ecoesfera não cancelou nenhum empreendimento, não atualizou seu serviço sobre o 

acompanhamento das etapas das obras em seu portal. Seu serviço de atendimento ao cliente 

estancou. As respostas que a empresa postou no portal “Reclame Aqui” eram apenas de cunho 

geral, vagas e padronizadas, o que em nada esclarecia as questões levantadas pelos 

compradores. Tampouco houve uma explicação convincente sobre sua saúde financeira. Com 

títulos protestados na praça, sequer mencionou ou tomou iniciativa em devolver o dinheiro 

das mensalidades, e quando os compradores ameaçavam deixar o negócio a empresa tornava-

se irredutível:  

 

“A empresa nunca entrou em contato para falar sobre o atraso das obras, e 

cada vez que falo com alguém [sic], cada um da uma desculpa o do porque do 

atraso das obras [...] o contrato é feito de tal forma que obriga a vc [sic] não 

desistir do negocio [sic] jamais. Até agora já paguei mais de 30.000 e se hoje 

for solicitar o cancelamento do contrato, a empresa devolveria somente 

700,00. [...] Se quiser fica asssim, vc com o prejuizo.  
Fonte: Reclame Aqui, Atraso da obra ecolife vergueiro e descaso com o cliente, 

(27/09/2009) (negrito nosso). 

 
 

Também a empresa não assumiu qualquer tipo de prejuízo sobre as publicidades e 

sobre os estandes de vendas nunca retirados dos lugares das obras. Em algumas ocasiões, 

chegou-se mesmo a esconder o atraso das obras: “sempre no próximo mês será retirado o 

stand para dar início as obras, oque nunca ocorreu.” (Reclame Aqui, Atraso nas Obras  - 

03/06/2009). Foi o que, inclusive, aconteceu no empreendimento EcoWay Vila Nova 

Cachoeirinha:  
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“passo em frente todos os dias e a única coisa que colocaram para enganar a 

gente, foram umas tábuas „fingindo um início de obras‟.” (Reclame Aqui, 

Compradores EcoWay Vila Nova Cachoeirinha – Comentários dos 
Consumidores  - 31/08/2009) (negrito nosso). 
 

Os compradores finalmente descobriram quais foram as rotinas administrativas 

passadas que os prenderam definitivamente na crise da empresa. Como foi citada, a Ecoesfera 

Empreendimento havia previamente pressionado alguns compradores nas feiras de 

construção, mas, agora o fato novo era que tiveram de assinar contrato de assessoria 

imobiliária com uma de suas empresas, a ISA – Assessoria Imobiliária (Reclame Aqui, 

Cobrança para entrega de documentos, 16/03/2009. Réplicas. 

A empresa incorreu neste assédio por dois motivos: em primeiro lugar, porque o 

financiamento da CEF - Caixa Econômica Federal, apresentava “taxas e prazos muito mais 

atrativos que os passados pela Ecoesfera ISA” (Reclame Aqui - Cobrança para entrega de 

documentos, 16/03/2009) e, em segundo lugar, pela suspeita de haver uma série de 

irregularidades na concepção dos próprios empreendimentos. Algumas reclamações indicam 

que alguns bancos não liberaram o financiamento necessário para os compradores das 

unidades por conta de toda as irregularidades descritas que já eram conhecidas na praça 

(Reclame Aqui, Cobrança para entrega de documentos, 26/06/2009. Réplicas; Tréplicas, 

Comentários dos Usuários). Essas situações tomaram o cotidiano dos moradores dos 

empreendimentos afetados pela crise da empresa. Quando não era possível enganar um 

comprador, a empresa apresentava diferentes posturas. Outra estratégia da empresa para 

ganhar tempo e manter presos os compradores foi a oferta de acordos informais (Reclame 

Aqui, Cobrança para entrega de documentos, “Comentários do Consumidor”, 06/04/2009). 

 

2.3 Estudo cartométrico do Eco Way Vila Nova Cachoeirinha 

 

Em resumo, quando o assunto é a terra-localização, o mercado imobiliário não 

consegue “reduzir custos”, “otimizar processos”, nem incorrer em qualquer outra “novidade 

sustentável” porque esse assunto ainda é terreno das condições históricas da produção e do 

consumo do esçapo urbano. Não obstante, a apropriação do mundo natural pelo mercado 

imobiliário no fator localização adquire outras características. Neste ponto, o mundo natural 

sai da proposta sustentável dos empreendimentos para se tornar numa externalidade 

valorizadora, genericamente agregada nos chamados “pontos estratégicos da cidade”. 

http://www.reclameaqui.com.br/258429/ecoesfera-empreendimentos-sustentaveis/cobranca-para-entrega-de-documentos/
http://www.reclameaqui.com.br/258429/ecoesfera-empreendimentos-sustentaveis/cobranca-para-entrega-de-documentos/
http://www.reclameaqui.com.br/258429/ecoesfera-empreendimentos-sustentaveis/cobranca-para-entrega-de-documentos/
http://www.reclameaqui.com.br/258429/ecoesfera-empreendimentos-sustentaveis/cobranca-para-entrega-de-documentos/
http://www.reclameaqui.com.br/258429/ecoesfera-empreendimentos-sustentaveis/cobranca-para-entrega-de-documentos/
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Nesse, como em outros casos, há didáticos exemplos que exprimem as alianças entre 

incorporadores e construtores. Os corretores induzem ao ato da compra. Logo após, são 

responsáveis por manter o negócio “aquecido” e por controlar os compradores insatisfeitos: 

“toda vez que entro em contato os corretores falam que são as últimas unidades (o que é 

mentira)”. A construtora, por sua vez, age no mesmo sentido, para enganar os compradores, 

simular que tudo está bem, e para ganhar tempo enquanto a empresa não soluciona seus 

problemas financeiros: “passo em frente todos os dias e a única coisa que colocaram para 

enganar a gente, foram [u]mas tábuas „fingindo um início de obras‟” (Mapa 3, Fotos 10 e 

11). A incorporadora necessita saldar desesperadamente suas dívidas. Neste sentido, enlaça de 

modo inadvertido o comprador, seja através de clausuras contratuais seja por meio das 

referidas práticas informais. E como o comprador é o agente fundamental para a realização do 

mercado imobiliário (Souza, 1994, p.192), é neste que é depositado o custo total do 

investimento. Esse, por isso, deve ser um pagador religioso das mensalidades e torcer, ao 

mesmo tempo, para que seu dinheiro não desapareça no meio do caminho. 

Por isso, a preocupação com a importância dos “pontos estratégicos da cidade” na 

produção do desejo por natureza levou o estudo a uma análise cartométrica da localização do 

empreendimento Eco Way Vila Nova Cachoeirinha, da empresa Ecoesfera Empreendimentos 

Sustentáveis S.A. Foi realizada uma análise comparativa entre as referências apresentadas em 

seu croqui disponível no sítio oficial da empresa seguido das etapas de trabalho de campo no 

local. As etapas do trabalho foram concatenadas a partir da seguinte rotina:  

 

2.3.1 Identificação e análise de documentos cartográficos 

 

Identificação e vetorização do lote urbano do empreendimento foi realizada a partir 

dos seguintes bancos de dados raster: LASERE - Laboratório de Aerofotogeografia e 

Sensoriamento Remoto; IKONOS 2003 - DGUSP - Departamento de Geografia da 

Universidade de São Paulo; Google Earth® disponível no serviço chamado “Como Chegar” 

através de link no próprio sítio oficial da empresa. O empreendimento foi referenciado em 

banco de dados vetoriais por fotointerpretação a partir dos seguintes bancos de dados vetoriais 

(Mapa 3). Note-se que, em princípio, o croqui de localização do empreendimento 

(Acompanhar pelo Mapa 3.1) deveria apresentar referências aproximadas dos dados 
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observados na fotointerpretação. Ao invés disso, da análise resultou a observação das 

seguintes divergências: 

 

1) Enquanto no croqui há uma extensa área verde ponteada com duas praças arborizadas 

(Pça Pedro V. da Silveira e Pça Francisco Carneiro), na localização real do 

empreendimento há um grande cemitério. A fotointerpretação indicou ser o Cemitério 

Cachoeirinha, olvidado no croqui; 

2) Enquanto no croqui há uma série de logradouros caracterizados com os termos 

“Estrada” (Estrada do Cabuçu, Estrada da Cambota, Estrada do Prê (sic), Estrada do 

Ma...(sic), Estrada da Cachamorra, Estrada Iaraqunã (sic), etc), na localização real do 

empreendimento não há uma referencia sequer ao mesmos, nem ao traçado das vias. A 

fotointerpretação indicou ser o croqui, de outro lugar: um lote urbano no bairro de 

Campo Grande, Município de Rio de Janeiro. 

 

No empreendimento Vila Nova Cachoeirinha tem-se a possibilidade de se observar 

mais de perto como funcionam algumas características intrínsecas da proposta ecológica da 

empresa. Estas se expressam de modo claro quando o olhar é focado numa escala maior. 

Vejamos a a sugestão visual da página principal do empreendimento (Imagem 5). 

A Imagem 5 contém todos os indicativos demonstrados na apresentação da empresa 

Ecoesfera Empreendimentos Sustentáveis: os tons tranqüilizantes de verde, rebuscando uma 

subconsciente lembrança do mundo natural; palavras de ordem do temário ambiental 

(sustentabilidade, meio ambiente e o prefixo “eco”) para vincular a proposta imobiliária às 

manchetes de jornais; há a busca por qualidade de vida através dos dizeres “Aqui o sonho de 

uma vida melhor se realiza”. Há também o fator novo e curioso: Quase não há presença do 

urbano na imagem, algo transmitido para o croqui, mas, inexistente no real (Mapa 3; Mapa 

3.1). 
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O edifício ergue-se imponente no centro de um espaço aberto, como uma extensa 

pradaria verdejante aparentemente sem fim. Em segundo plano, em tons erráticos de marrom 

escuro, como que para sugeri-los distantes, está representado um conjunto de prédios: é a 

metrópole. Esse conjunto paisagístico rebusca uma sensação de paz e tranqüilidade (Imagem 

5). Ainda dentro da representação, na base da pradaria verdejante, existem links de acesso: 

“Meu Apartamento”, “Meu Condomínio”, “Meu Bairro” e “Meu Mundo”. Esses termos 

possessivos suscitam o livre-arbítrio do grão de areia da classe média.  

Essa realidade por sua vez, é outra, é uma contraproposta. A sucessão: apartamento, 

condomínio, bairro e mundo, também pode ser vista como uma escala espacial. Anuncia outra 

geografia. Têm-se a intenção de integrar a proposta do “imóvel sustentável” nessa 

regionalização que vai do local de reprodução da vida até as escalas geográficas 

compartilhadas por todos. Assim, a proposta é a de alcançar o cotidiano privado, o cotidiano 

partilhado pelos condôminos, com a vida do bairro. Além disso, pretende-se também 

relacionar, através do serviço “Meu mundo”, com os grandes temas nacionais e internacionais 

lembrados pelas palavras de ordem “sustentabilidade, meio ambiente e o sempre presente 

prefixo “eco” (Imagem 5). 

Nessa escala geográfica, a paisagem é destituída da presença do urbano (Imagem 5). É 

cênica, perfeita, como um quadro renascentista. O eminentemente humano inexiste. O 

conjunto da sugestão é poderoso. Pinça significado do estoque de conhecimento civilizacional 

herdado e compartilhado por todos. Em termos geográficos, da pervasiva psicosfera. 

Conformam, pois, uma Paisagem Cênica, onde se cruzam três trilhas civilizacionais: os 

neomitos sobre o mundo natural, a reprodução da vida e do lazer e o mundo da mercadoria.  

Essa é a porta de entrada para a lógica da dinâmica espacial que dá sentido a essa 

paisagem cênica. Sabemos que destarte a sutil conexão da proposta imobiliária com elementos 

intrínsecos da civilização ocidental, a ocorrência de uma paisagem assim é rara quando o 

empreendimento está localizado numa metrópole como a de São Paulo. Para resolver essa 

contradição, a área verde - o wilderness remanescente - é entrincheirada na guerra contra a 

urbanização capitalista. Passa a ser uma inefável centelha de verde, convincente e perseguida 

avidamente. Pode ser qualquer estado de verde, desde um terreno baldio com um grande 

descampado ou uma incerta restilha de capoeira (Mapa 3). O mercado imobiliário contenta-se 

com pouco, com o possível, pois, seu consumo, em seu limite, não lhe diz de fato respeito. 

São os compradores os reais interessados a verificar os restos de natureza para seu deleite. 
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Sem mea culpa, são atraídos pela propaganda, pela fala convincente dos corretores, pelo 

ambiente aprazível das feiras anuais, pela vontade de reencontrar o paraíso perdido. 

Por meio da empresa Ecoesfera Empreendimentos Sustentáveis, essas pessoas 

encontraram o lugar comum do mundo natural no ambiente construído: um fundo de consumo 

a ser apropriado pelo capital. Como o mesmo não existe de fato na metrópole, o máximo de 

natureza possível a ser vendido foi uma suposta paisagem cênica (Mapa 3.1). Suposta porque 

apenas existente nos terminais gráficos de diagramadores e designers (Imagem 5). Mas, antes 

de alcançar essa externalidade valorizadora, o mercado procura internalizar o máximo de 

natureza possível. Na proposta do empreendimento, a reconciliação do mundo social com o 

mundo natural é expressado em chamadas como a seguinte: “Para viver com estilo e em 

total harmonia com o meio ambiente”. Essa “nova condição” do desenho interior dos 

apartamentos é indicada como uma nova proposta para atrair compradores racionais e 

desconfiados: “Muito mais do que o seu novo apartamento. Um novo estilo de vida, 

diferente de tudo que você já viu.” (Ecoesfera, EcoWay Vila Nova Cachoeirinha, 2009) 

(NEGRITO NOSSO). A internalização da vida nesse “novo espaço” onde irá ocorrer o 

encontro com a natureza é elegido através da negação do mundo exterior: 

 

“Um estilo diferente de morar. 

Cuidar da beleza, se divertir, relaxar, viver momentos agradáveis com a 

família sem precisar ligar o carro, sair de casa e se expor às loucuras da 

cidade. Num condomínio-clube como o Ecoway Vila Nova Cachoeirinha você 

tem todas essas facilidades e muito mais.” 
Fonte: Ecoesfera, EcoWay Vila Nova Cachoeirinha, 2009 (negrito nosso). 

 

A afirmativa “viver momentos agradáveis com a família sem precisar ligar o 

carro, sair de casa e se expor às loucuras da cidade” (negrito nosso) é uma expressão 

singular ligada à percepção do morador classe média metropolitano sobre o ambiente 

construído em que vive. Recentemente, “A pesquisa sobre percepções da cidade”, 

encomendada pela Ong Movimento Nossa São Paulo mediu o grau de satisfação que o 

paulistano tem em relação à cidade de São Paulo. O objetivo da pesquisa foi o de levantar “ os 

principais aspectos que os paulistanos consideram importantes para a sua qualidade de vida” 

(IRBEM, 2010, p.02). As condições de moradia, as instituições públicas e os serviços foram 

os temas estruturais da pesquisa (IRBEM, 2010, p.03). Foram realizadas 1.502 entrevistas. Da 

tabulação dos dados extraídos desse universo, a informação mais destacada entre os jornais 

foi que, do total de entrevistados, 57% desses responderam que se pudessem, deixariam a 



69 

 

cidade de São Paulo (IRBEM, 2010, p.24). Por outro lado, os mesmos entrevistados 

afirmaram-se, no geral, satisfeitos com as relações familiares (média 8), com os amigos 

(7,7) e com seu entorno social (6,7) (IRBEM, 2010, p.25). Então, se o problema não está no 

seio da vida privada, de onde então adviria essa ojeriza ao cotidiano paulistano? Essa objeção 

à cidade de São Paulo decorreu, segundo os dados demonstram, da sistemática insatisfação 

dos entrevistados em relação aos itens questionados pela pequisa: “De 174 itens, apenas 39 

ficaram no azul; segurança foi o mais mal avaliado” (Destak – SP, 20/01/2010, p.03). A 

percepção geral na pesquisa foi que “As pessoas querem sair [...] porque estão insatisfeitas 

com o bem-estar na cidade. Não por acaso, a qualidade de vida em São Paulo recebeu nota 

4,8” (Destak – SP, 20/01/2010, p.03). Alguns itens relativos a função social da cidade foram 

considerados insatisfatórios: como já citado, a segurança (75% de insatisfação) (Destak – SP, 

20/01/2010, p.03), e a qualidade de vida (45% acham que não se alterou, 8% acham que 

piorou e 5% acham que piorou muito), mas, também apareceram a distribuição de renda (3,5 

de média)
30

 e a segurança no trânsito (3,4) (IRBEM, 2010, p.71) (negritos nossos). 

Há insatisfação também na expressão política do ordenamento metropolitano: 61% dos 

entrevistados afirmou que “não confia na prefeitura. Esse número era de 46% em dezembro 

de 2008” (Destak – SP, 20/01/2010, p.03). Em conseqüência, itens relativos a vida política e a 

participação democrática e popular apresentaram terríveis médias de ceticismo sistemático: 

participação popular na escolha dos sub-prefeitos (3,4), participação popular em conselhos 

das sub-prefeituras (3,3), acompanhamento das ações dos políticos (2,8), transparência dos 

gastos e dos investimentos públicos (2,7) e punição à corrupção (2,6) (IRBEM, 2010, p.71). E 

a Câmara municipal (sim, aquela mesma composta por um grande número de vereadores 

eleitos através do financiamento da Secovi-SP via AIB), “teve desempenho ainda pior: 76% 

disseram não confiar no trabalho dos vereadores. Essa foi a avaliação mais baixa entre 

todos as instituições públicas analisadas. Em 2008, esse número era de 63%” (Destak – 

SP, 20/01/2010, p.03) (negrito nosso). 

Essa retórica não está apenas circunscrita à linguagem semiótica do croqui. O design 

do sítio oficial da empresa é baseado em tons de verde que contrastam insistentemente contra 

um incerto fundo cinza que simboliza o Ambiente Construído, o espaço urbano da metrópole. 

Nessa proposta, o produto subjacente oferecido é a alternativa de uma fuga do urbano 

agressor (Imagem 5).  

                                                             
30 “Essa média vai de 1 a 10 pontos” (IRBEM, 2010, p.95). 
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2.3.2 A Produção na Psicosfera paulistana do Urbano Nocivo e Agressor 

 

Qual é o significado dessas sugestões abusivamente realizadas pela estratégia de 

marketing da empresa Ecoesfera e porque tanto ceticismo contra a ação do poder público?  

Fato é que, na metrópole paulistana, os princípios do planejamento urbano parecem ser 

impotentes, inócuos, quando as metrópoles capitalistas do Terceiro Mundo mostram qual é, 

de fato, o modelo de urbanismo a ser seguido: “trânsito anárquico e infra-estrutura em 

colapso”. Por conta do poderoso lobby que as grandes montadoras possuem, facilitado por 

uma política nacional e regional rodoviarista, “o uso de veículos motorizados” nas metrópoles 

do Terceiro Mundo dispara, numa tendência mundial de queda do índice de mobilidade do 

transporte coletivo em benefício do transporte individual (Davis, 2006, p.136). É o caso da 

cidade de São Paulo. Em 2003, o volume de viagens individuais (automóvel) conseguiu 

ultrapassar a marca histórica de maior volume em relação ao volume de viagens por modo 

coletivo (transporte público), respectivos “47% e 53%”, em valores para 2002 (Pesquisa OD, 

2003, p.15). Trata-se de um caminho sem volta. Também, para o caso da cidade de São Paulo, 

o lobby do Banco Mundial sobre o planejamento de transporte encoraja “políticas de 

transporte destrutivas, com sua preferência pelo financiamento de estradas em vez de trilhos, 

além de [...] [estimular] a privatização dos meios de transporte local” (Davis, 2006, p.137). 

No mundo, os acidentes de trânsito matam tanto quanto guerras civis, fato que Mike 

Davis (2006, p.137) chama de “pura carnificina. Mais de 1 milhão de pessoas – dois terços 

delas pedestres, ciclistas e passageiros – morrem todos os anos em acidentes de trânsito no 

Terceiro Mundo”. Somado a esse dado sombrio, ainda existe a questão da poluição: “Segundo 

um estudo recente, o ar poluído é mais mortal nas crescentes megacidades do México 

(trezentos dias de alto nível de névoa de ozônio prejudicial por ano) São Paulo, Délhi e 

Beijing” (Davis, 2006, p.138). 

Na Região Metropolitana de São Paulo, que é a mais industrializada do Estado de São 

Paulo, e do Brasil, a frota de automóveis, a principal produtora do congestionamento 

estrutural, gera aquilo que se chamou de suspensão anormal (artificial) de partículas no ar. O 

processo é simples: um carro em movimento carro levanta e mantém material fino e solto em 

seu trajeto; como ventos de 40 metros por hora são raros na RMSP; supõe-se que estas 

partículas permaneçam suspensas. Assim, juntamente com a construção civil, o automotor é o 
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mais eficiente meio suspensor de pó decantado. Acredita-se que há mais particulado em 

suspensão no entorno da quarta-feira, durante os horários de picos. Parte de concentração 

mínima no alvorecer, subindo até 9h00 ou 10h00, diminui até 13h00 e vai subindo lentamente 

até um pico, menor do que o pico da manhã. Na entrada do alvorecer, a partir daí, o PI vai 

diminuindo gradativamente até o amanhecer do dia seguinte (Oliveira, 2004). 

Esse fenômeno, exponenciado vezes milhões de automóveis da RMSP, significa um 

ritmo constante de turbulência junto ao solo de particulados inaláveis nocivos. Essa 

turbulência, associada aos poluentes atmosféricos, forma os suspensóides responsáveis pela 

geração de calor “de cima para baixo”. Não está claro qual é o efeito mais persistente, mas os 

climatólogos sabem que a suspensão anormal (artificial) de partículas no ar pode fazer com 

que haja estabilidade climática ou excesso de chuvas (calor antropogênico). Através de dados 

da CETESB, foram levantados, de 1996 a 2001, 21 registros de poluentes em suspensão ao 

longo da RMSP, o que comprovou a regularidade do fenômeno (Oliveira, 2004).

A variabilidade das atividades urbanas (frota de automóveis) determina a variabilidade 

de particulado em suspensão, logo, de material particulado inalável (Oliveira, 2004). Na 

paisagem metropolitana, são vistos como domos de poluição. Geógrafos descrevem tais 

formas como um “enorme cogumelo, que se espraia a partir de certa altura para os lados, 

perdendo um pouco de sua densidade inicial”; na região de São Paulo (Cubatão, ABCD e 

ca são vistos como “corpos negros particulados”, interligados, envergados e orientados 

para as sub-regiões norte e nordeste da metrópole, alcançando suas periferias (Ab‟ Saber, 

2005, p.94). Qualquer pessoa pode vê-los, basta uma viagem de carro no sentido Vinhedo-São 

Paulo, num dia especialmente claro e mesmo num final de tarde sob a Pedra Grande, no 

Parque Estadual da Serra da Cantareira.  

Somado a isso, há o fato das grandes áreas verdes, tidas como “pulmões” urbanos,

darem amostras de estarem incapazes de acompanhar tal escalada. Esse é o caso da 

concentração de ozônio nas regiões da Cidade Universitária (USP), Ibirapuera e entorno sul 

da Cantareira (Nossa Senhora do Ó e Santana), locais classificados pela CETESB como de 

nível “severo”. Nesses locais, já “houve grande ultrapassagem do padrão de qualidade do ar”,

quadro tal em que “Crises de asma dificuldades respiratórias [e] aumento de 3% de 

internações por infecção pulmonar”, são um produto generalizado de danificação do “material 

genético, o que pode provocar tumor no pulmão” (Balazina, 18/06/2010). 
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Esse cenário que combina, nas palavras de Mike Davis, “trânsito genocida” e 

“poluição despótica” trata-se do mais novo insumo espacial para a especulação imobiliária. 

Na cidade de São Paulo, o discurso da qualidade de vida é entrelaçado à paisagem verde, 

supostamente limpa, como o remédio homeopático definitivo contra esse ambiente agressor. 

A epidemia de medo contra o urbano se constitui no insumo básico com o qual o mercado 

imobiliário estrutura suas estratégias de marketing. Grupos da classe média urbana, cientes 

desse quadro destituído de soluções paliativas de curto prazo como o desejam, vem na fuga do 

urbano, a saída que buscavam: momentos agradáveis com quem se sente satisfeito (a família), 

sem o custo de se locomover pela cidade (desejo de se respeitar como pedestre) ou ter de 

encarar o trânsito (sem precisar ligar o carro) e nem de se aventurar nas incertezas das ruas 

metropolitanas (sem “se expor às loucuras da cidade”) (Imagem 5). 

As assertivas encontradas na sugestão do empreendimento EcoWay Vila Nova 

Cachoeirinha têm lugar-comum nessas demandas, pois, foram a elas, minuciosamente 

orientadas. O que os dados da pesquisa IRBEM mostra é a imagem de uma metrópole nociva 

ao ser  humano. A topofobia, esse “medo da cidade”, surge como uma “patologia” urbana, 

sub-produto da reprodução da metrópole voltada tão somente para o suporte logístico e 

informacional da rede de empresas e instituições financeiras (Fix, 2007). Isso é refletido na 

percepção que os paulistanos têm em relação as ações do poder público municipal.
31

 Fato 

subsidiado pelo grande financiamento do mercado imobiliário na eleição de uma parte 

considerável da sociedade política local, visto na primeira parte. A insegurança gerada por 

esse contexto metropolitano pouco acolhedor
32

 é canalizada pelo mercado imobiliário na 

forma da internalização da vida privada e de determinados elementos de lazer público. As 

“soluções imobiliárias” que o mercado apresenta para setores da população metropolitana, 

dispostos a pagar pelo fim da insegurança urbana são os denominados “enclaves 

fortificados”.
33

 Tais modalidades de fuga do urbano, nos quais são enquadrados os 

                                                             
31 “Importante ressaltar que a pesquisa mostra uma piora significativa na avaliação que os paulistanos fazem da 

prefeitura, das subprefeituras e da Câmara de Vereadores. Além de confirmar elevados níveis de desconfiança 

que os cidadãos têm de diversas instituições relacionadas direta ou indiretamente à vida social e política na 

cidade de São Paulo.” (IRBEM, 2010, p.100) 

32 “Há uma tendência crescente na percepção de que as Igrejas e o Governo Federal são as instituições que mais 

contribuem para melhorar a qualidade de vida dos moradores de São Paulo, mas o mesmo não ocorre com o 

Poder Público local – Prefeitura, Câmara Municipal, Subprefeituras e Conselhos Municipais” (IRBEM, 2010, 

p.99) 
33 “Trata-se de espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho. A sua 

principal justificação é o medo do crime violento. Esses novos espaços atraem aqueles que estão abandonados a 

esfera pública tradicional das ruas para os pobres, os „marginalizados‟ e os sem-teto” (Caldeira, 2000, p.211). 
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empreendimentos da empresa Ecoesfera, constituem-se, pois, como os mais novos neomitos 

da metrópole. Traduzem para o contexto metropolitano contemporâneo um metafórico 

“retorno à cidade medieval” (Lemos, Scarlato & Machado, 2002) com a mesma substância 

que Mircea chama de nostalgia do mito olvidado: o Éden Perdido, tema da terceira parte. 

Não obstante, embora o contexto metropolitano seja um insumo indiscutível para a 

aceitação de qualquer proposta de internalização da vida cotidiana, ainda assim, essa não se 

trata de uma fuga desesparada. O que motiva a fuga (internalização) não é o mesmo que 

preenche a busca (o desejo de algo novo, melhor). Aqui jogam dois sentimentos distintos. 

Não se foge gratuitamente de algo sem que haja algo a se buscar no final. No destino desse 

êxodo deve haver algo, como que para suprir um desejo humano, a busca pelo significado no 

mundo. Faz-se necessário haver um fim em si e o medo, no caso, a topofobia, não pode 

preenchê-lo. A proposta de um imóvel sustentável – e subjacente na proposta está o mundo 

natural como um lugar acolhedor - se transforma numa hipótese para haver sentido e 

justificativa para esse fim. Desse modo, de posse de um contexto urbano agressor, a empresa 

realiza sua indução. Apresenta, como garantia dessa internalização, dessa reconciliação com 

o mundo natural, sua proposta, uma gama de serviços complementares. É através dos mesmos 

que a sugestão sustentável internalizará “elementos do mundo natural”, esses que também são 

parte constituinte da demanda imobiliária.  

Por meio desses itens tentarar-se-á reproduzir uma onírica paisagem cênica no local de 

reprodução da vida. Estes artifícios são chamados, como já vimos, de Itens de 

Sustentabilidade: “Com 11 itens de sustentabilidade, o Ecoway Vila Nova Cachoeirinha 

oferece mais segurança e qualidade de vida para você e toda sua família. Conheça 

agora!”(Ecoesfera, EcoWay Vila Nova Cachoeirinha, 2009) (negrito nosso). Em sua maioria, 

são denominados “praças” e “quadras”, como que para a busca por internalizar certos 

equipamentos públicos. Desses itens, os que mais chamam atenção para a proposta ecológica 

do empreendimento são a “Praça das Flores” e “Pomar e Herbário”. Nestes, há o mais claro 

apelo ao mundo natural em seu aspecto contemplativo: 

 

 

 

Imagem 6. “Praça das flores” 
“A contemplação do espaço e o perfume de árvores e flores ... uma 

sensação de maior relaxamento e tranquilidade .... Ideal para descansar e 

se distanciar da agitação diária ... um refúgio das confusões da vida em 

uma metrópole como São Paulo, ... contato direto da natureza.” 
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Fonte: Ecoesfera, EcoWay Vila Nova Cachoeirinha, 2009 (negrito nosso). 

 

Na “Praça das Flores” a contemplação e o perfume da flora pretendem conduzir ao 

relaxamento e a tranquilidade. É o local de descanso, contrapartida oferecida contra o urbano 

imperfeito e contraditório da metrópole. É o refúgio\remédio para a mesma. Em resumo, é 

neste item onde a proposta sustentável insere explicitamente a visão sobre o mundo natural, o 

wilderness e, ao mesmo tempo, reifica a sua proposta de reconciliação do mundo social com 

o mundo natural: “nesta área você terá contato direto da natureza.” (Imagem 6).  

No item “Pomar e Herbário”, a proposta é internalizar a natureza na forma de uma 

“paisagem-jardim” a serviço de seus compradores. Também é uma proposta contra a 

tendencial cisão ontológica entre o mundo social e o mundo natural empenhado pela 

sociedade moderna (Imagem 7). 

 A assertiva, “Muito verde, frutas e ervas medicinais, logo ali, na frente da sua casa”, 

desmascara a clara sugestão de resgate do antigo paraíso perdido, o Éden ocidental. Na forma 

de uma paisagem-jardim, essa é mais uma expressão da visão de mundo wilderness sobre o 

mundo natural: um lugar, como um jardim das delícias, concebido ou por Deus ou pela 

Natureza, para o deleite perpétuo do homem na Terra. Algo improvável: Para esclarecer 

melhor o sentido do serviço, há um vídeo chamado “Pomar e Herbário”, disponibilizado pela 

empresa no portal do empreendimento EcoWay Vila Nova Cachoeirinha. A animação desse 

vídeo apresenta transeuntes passeando ao largo de um bosque. De repente, um dos bonecos 

animados ruma em direção às macieiras e retira, de um pé, uma maça (Ecoesfera, EcoWay 

Vila Nova Cachoeirinha, 2009). 
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Imagem 7. “Pomar e Herbário” 
“Muito verde, frutas e ervas medicinais, logo ali, na frente da sua casa. No 

Ecoway Vila Nova Cachoerinha, você e sua família têm contato com a 

natureza todos os dias e não apenas quando saem de férias. Aproveite essa 

oportunidade única.” 

 
Fonte: Ecoesfera, EcoWay Vila Nova Cachoeirinha, 2009 (negrito nosso). 

 

Outra análise, a da questão da localização do empreendimento, trouxe novas 

informações. A saber, em primeiro lugar, a descrição da localização do mesmo possui uma 

completa ausência do fator “natureza”, fato já confirmado pela análise cartométrica (Mapa 3, 

Mapa 3.1). Não destoa em absoluto de qualquer outro tipo de empreendimento sustentável ou 

não: 

 

“More em um bairro tradicional e familiar, com máximo conforto. 
... a Vila Nova Cachoeirinha é hoje um dos melhores lugares para se viver em 

São Paulo. 

Quem vive aqui conta com completa infra-estrutura de comércio, bancos, 
escolas como o colégio Piaget, a Universidade Bandeirante e os shoppings 

Center Norte e Lar Center, dois centros completos de compras e lazer sempre a 

sua disposição e de sua família. 
A Vila Nova Cachoeirinha se destaca por ser um bairro dinâmico, em constante 

expansão e valorização. Com acesso fácil e rápido às principais avenidas da 

região, a localização é um dos pontos fortes do empreendimento. Você 

estará próximo das Avenidas Deputado Emílio Carlos, Parada Pinto, 

Inajar de Souza e Imirim. Em meio a todas as conveniências que essa 

região oferece, está nascendo o Ecoway Vila Nova Cachoeirinha, o seu 

próximo endereço.” 
Fonte: Ecoesfera, EcoWay Vila Nova Cachoeirinha, 2009 (negrito nosso). 
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Como vimos, a internalização de uma paisagem cênica não encontra respaldo no 

entorno do empreendimento. O empreendimento está plenamente internalizado na metrópole, 

em seu ambiente construído, como denuncia a assertiva “A Vila Nova Cachoeirinha se 

destaca por ser um bairro dinâmico, em constante expansão e valorização”. Destarte os 

argumentos negativos levantados para justificar sua proposta ecológica, o bairro e não a 

metrópole apresenta “conveniências”. 

Na cidade de São Paulo, o fato localização ainda é o principal critério para a inserção 

de qualquer empreendimento no ambiente construído, o que é sabido tanto pelos 

pesquisadores (Souza, 1994; Ribeiro, 1997; Villaça, 1998) quanto pelos próprios agentes de 

mercado (Ceotto, 2009, slide 9). Mas, o mais importante em se conhecer essa assertiva é que 

a proposta ecológica não tem inserção neste critério. A proposta sustentável em um 

empreendimento, como se pode ver, não tem efeito de fato na totalidade da cadeia do ciclo 

construtivo. Ela está ausente na etapa “localização”, como mostra a Imagem 8. 

Na metrópole de São Paulo, a proposta ecológica não adentra o elemento terra-

localização porque esse é definido pela questão fundiária da terra urbana. Um excelente 

embuste “neutro” que ganha força do mercado imobiliário porque ela não é um fator de 

contestação sobre a questão fundiária no ambiente construído: “A possibilidade de intervir 

na sustentabilidade de um edifício é na fase de concepção e de projeto” (Ceotto, 2009, 

slide 8, negrito nosso). 
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Imagem 8. Ciclo da proposta sustentável da empresa Ecoesfera 

Reparemo-nos que a proposta sustentável não é pervasiva no critério Localização. Nesta etapa ainda 
imperam as prerrogativas clássicas da questão fundiária. 

Fonte: Ecoesfera, 2009. 

 

2.3.3 Trabalho de campo; 2008-2010 (Fase Exploratória- Levantamento de Dados). 

 

Por fim, o trabalho de campo. Visto as etapas de análise preliminar das informações, 

foi necessário observar in loco a questão da localização do empreendimento Eco Way Vila 

Nova Cachoeirinha. Para tanto, foram realizados trabalhos de campo para reforçar e 

consolidar os resultados. Duas saídas de campo (fase exploratória) realizadas em 2008-2009. 

Na época havia apenas o stand de vendas montado diante do lote. A primeira vista, a 

paisagem não corroborou a retórica de um empreendimento capaz de trazer a referida 

paisagem cênica, o que motivou o trabalho.  
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Uma segunda saída de campo (levantamento de dados) foi realizada em 2010 (Mapa 

3.1). Diante do stand de vendas, do outro lado da rua, se localiza o Cemitério Vila Nova 

Cachoeirinha (Foto 16). Em nenhum momento a empresa afirma haver ali tal equipamento 

urbano. O fundo do lote dá para uma avenida funda de vale, muito movimentada, que serve de 

acesso a bairros mais periféricos da zona norte (Foto 15). Próximo, no sentido SE, está 

localizado o Terminal Nova Cachoeirinha (Fotos 14 e 13). Logo ao lado do lote do 

empreendimento, há o Centro Cultural de Cachoeirinha. Por sorte, na ocasião estava aberto ao 

público, de modo que fora possível fotografar a visão panorâmica oferecida pelo 

empreendimento. É possível se observar, em segundo plano, o Ambiente Construído, 

caracterizado por médio e baixo padrão das edificações (Foto 12).  

O empreendimento está inserido no espaço urbano, com o fundo do lote para uma 

avenida de fundo de vale e a um terminal de ônibus. Sua localização, portanto, não apresenta 

o fator tranqüilidade oferecido nos anúncios analisados (Imagem 5). Destoa da retórica 

sustentável e a presença do verde. Somente em terceiro plano é possível se observar os 

rebordos cristalinos da Serra da Cantareira. Representam a parcela de verde remanescente da 

região (Foto 4). 

Durante o período 2008-2009, foi analisada uma série histórica de reclamações contra 

a empresa, disponível no sítio “Reclame Aqui”. O universo analisado de postagens no portal, 

referentes à Ecoesfera Empreendimentos Sustentáveis S\A, se estende desde abril de 2008 até 

janeiro de 2010, data de fechamento da análise das reclamações. Nesse tempo foram postadas 

116 reclamações, acompanhadas de réplicas da empresa, tréplicas do reclamante e 

comentadas por interessados aleatórios, configuraram, em muitos casos, verdadeiros diálogos 

que enriqueceram grandemente a análise. Esse universo trouxe uma imagem vívida da 

realidade e do cotidiano das ações da empresa e da situação dos compradores. 

As reclamações abundaram a partir de 2008 porque a empresa havia adernado 

juntamente com seu maior credor, o banco Merrill Lynch, por conta da crise imobiliária 

global irrompida no mesmo ano. Na época, a confiança nas taxas de retorno e a calmaria no 

cenário econômico internacional fizeram com que esse banco investisse perto “de US$ 100 

milhões nas atividades do grupo. Lucho [presidente da empresa] destacou que o VGV (Valor 

Global de Venda) do grupo em 2007 superou US$ 1 bilhão”. Esse incrível endividamento da 

empresa alçou-a para uma posição “entre as três maiores construtoras do país” (Royo, 

18/07/2008), contudo, poucos anos depois, a crise assolou suas finanças, o que fez com que 
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dezenas de seus empreendimentos congelassem. Muitos deles, inclusive o Eco Way Vila 

Nova Cachoeirinha, permaneceram apenas na fase de terraplanagem do terreno que, desde a 

primeira visita, em 2008, mantinha-se igual. O clima de incerteza, tensão e insegurança entre 

os compradores lesados pela empresa esta visível nas postagens e nos seguranças no local da 

obra do Eco Way Vila Nova Cachoeirinha. No trabalho de campo não fora possível fotografar 

o stand de vendas por conta da animosidade presente nos dias de campo. Foram observados 

alguns compradores visitando o local, na busca por informações sobre o andamento das 

construções.   

Em síntese, foi detectada uma série de divergências nas informações do Croqui de 

Localização do empreendimento Eco Way Vila Nova Cachoeirinha, em relação às 

informações apresentadas pela empresa Ecoesfera Empreendimentos Sustentáveis S.A. na 

página oficial desse seu empreendimento, assim como em relação às bases de dados vetoriais 

e raster utilizadas. Em especial, foi observado que as áreas verdes e parques apresentados no 

croqui correspondem, na verdade, à área do Cemitério Nova Cachoeirinha, existente em frente 

ao local do empreendimento. Por meio da investigação por fotointerpretação se verificou que 

o croqui de localização apresentado diz respeito a uma porção do bairro Campo Grande, no 

Rio de Janeiro e não ao verdadeiro local do empreendimento no distrito de Cachoeirinha, em 

São Paulo. 

Diante de tais divergências, foi realizada uma visita de reconhecimento no local do 

empreendimento: o trabalho de campo comprova que o croqui de localização do 

empreendimento Eco Way Vila Nova Cachoeirinha não condiz com a localização real do 

empreendimento: i) no lugar de uma extensa área verde, forte apelo à idéia de tranqüilidade e 

qualidade de vida, há um cemitério, equipamento urbano sabidamente conhecido pelos 

operadores de mercado como um depreciador do valor de empreendimentos imobiliários, do 

mesmo modo que a presença de prostituição e favelização; ii) a presença de movimentada 

avenida de fundo de vale atrás do terreno do empreendimento é um forte fator de divergência 

em relação ao apelo por uma “fuga da metrópole” subjacente no discurso da empresa para o 

empreendimento; iii) a presença de alguns seguranças à paisana diante do stand de 

apresentação do empreendimento, protegendo a entrada do terreno corrobora o clima de 

tensão estabelecido entre compradores e empresa quando essa, inadvertidamente, teve 

problemas financeiros internos relacionados à crise imobiliária global de 2008, como o relato 
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em depoimentos de compradores insatisfeitos realizaram publicamente contra a empresa 

através do sítio “Reclame Aqui”. 

Além do mais, a sutileza semiótica presente no croqui apresenta a grande profusão de 

nomes de logradouros iniciados com a palavra “estrada”. Na pscicosfera metropolitana 

paulistana, a idéia de “estradas velhas” vem a trazer a visão imaginária dos antigos caminhos, 

das estradas que levavam para os sítios e chácaras próximos. Há uma grande quantidade de 

evidências do gênero como por exemplo, os logradouros “Estrada Velha do Sabará” e 

“Estrada Velha de Osasco”, bem conhecidos dos paulistanos. No croqui vemos duas 

indicações: “Estrada do Cabuçu” e “Estrada da Cachamorra”. Existe um rio ao norte da cidade 

de São Paulo, próximo ao distrito de Cachoeirinha, chamado Cabuçu de Baixo. Esse compõe 

o sistema hidrográfico da Serra da Cantareira. No conjunto, estradas velhas com nomes de 

rios da região da sentido a um mapa mental, possível configuração espacial de uma 

urbanização periurbana dos arredores metropolitanos. O problema é que esse croqui não 

representa lugar algum da cidade de São Paulo. Muito menos do Estado de São Paulo. Uma 

pesquisa ostensiva em base de dados georrefenciados levou a descoberta de que o croqui, na 

verdade, representa um lugar da periferia da cidade do Rio de Janeiro, de um bairro chamado 

Campo Grande. 

Em síntese, quando não há de fato a paisagem cênica, o mercado imobiliário se mune 

de estratégias de marketing que supervalorizam o urbano imperfeito da metrópole. Para 

motivar a compra, é utilizada a semiótica nos anúncios publicitários, nos quais os elementos 

simbólicos da psicosfera paulistana (estradas velhas, verde periurbano, córregos periféricos 

etc) são impregados na formatação da proposta sustentável de empreendimentos que, como 

vimos, ainda apresentar muitas limitações de ordem técnica e financeira, algo inerente à terra-

localização, mercadoria estruturalmente definida pela questão fundiária urbana. 

 

2.4 A Paisagem Cênica: a nova reconciliação com o mundo natural 

 

A apresentação dos fatos e da problemática cessa temporariamente para dar ao leitor, 

neste capítulo, uma explicação do significado imanente das questões até agora apresentadas e 

que estarão porvir. O que a pesquisa procurou apresentar até agora é a construção da imagem 

de um “capitalismo bonzinho”, que preserva o verde e conquista os corações da classe média 

com fotos de crianças não-brancas em primeiro plano. Na cidade de São Paulo, como o 
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assunto “sustentabilidade” não adentra o principal critério de valorização dos imóveis - a 

terra-localização - se torna um atributo de rápida aceitação, uma vez que não constrange a 

estrutura orgânica do jogo da terra urbana. Para os ecomarxistas, trata-se tão somente de mais 

uma nova “perfumaria” para camuflar as contradições sociais do modo de produção vigente 

(Chesnais & Sefarti, 2003). Trata-se de uma revolução-restauração no sentido de Gramsci 

(2002) com um desfecho lampeduziano: “renovar” a cidade para que nela nada mude.  

No mercado imobiliário da metrópole de São Paulo, tal imagem amigável também se 

traduz na versão comercial do empreendimento ecologicamente correto; capitalismo verde. A 

imagem desses empreendimentos é a de um lugar protegido do mundo, onde o verde\natureza 

parece estar presente em todas as gradações possíveis e em aliança com o homem. É uma 

clara tentativa de conciliar a paz social do consumo a um ambiente construído distante do 

urbano imperfeito da metrópole. Muito até aqui fora escrito sobre como o capital usa os 

fundos de consumo e como a ação imobiliária e o neomito wilderness são elementos 

estratégicos para essa realização. Não obstante, ainda não nos atemos ao significado profundo, 

epistemológico dessas ações e o que representam na visão de mundo moderna. De fato, estão 

aí assentadas a produção e o consumo do ambiente construído até aqui analisado.  

O uso dos fundos de consumo metropolitanos não é apenas de uma estratégia inócua 

ou destituída de uma carga ideológica, conduzida tão somente pela vontade cega por lucro. 

Existem verossimilhanças entre a ação do Estado e do mercado. No primeiro, o mundo natural 

é interpretado como - em seu limite - um espaço verde remanescentes (e deve, portanto, ser 

ordenado e protegido). No segundo, na ação do Mercado, as parcelas de natureza são 

refuncionalizadas em artifícios, quadros mecânicos, e como argumentos para a valorização de 

mercadorias, das então “soluções imobiliárias”. Em ambos os casos, aháalgo externo que se 

deve dominar e controlar. As raízes dessa verossimilhança são tão profundas quanto o 

surgimento da própria filosofia no Ocidente. Até aqui ficou claro que o mundo natural é 

apropriado e consumido pela ação imobiliária tão somente enquanto um quadro na 

parede, ou um artifício camuflado aqui e ali num item ou num serviço. Uma paisagem 

cênica que chamamos. Por parte do Estado, o mundo natural, materializado nos espaços 

verdes remanescentes, torna-se uma indulgência oferecido pelas instâncias locais de 

poder municipal. Por parte do mercado, o mundo natural é uma reminiscência extraída 

pela semiótica e pela estratégia de marketing e representado pelas tecnologias da 

informação. 
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Em todos os casos, o caráter cênico do mundo natural sempre esteve presente. Foi por 

diversas vezes utilizado para qualificar estas intervenções. Esse termo significa, em última 

instância, como a visão de mundo ocidental interpreta sua relação com o mundo natural: algo 

que em forma é de um verde brilhante, mas, que em seu conteúdo é espírito opaco. E a ação 

imobiliária e a ação estatal são tão somente lugares da ação humana pelas quais flui essa 

condição humana ocidental. 

Para apresentarmos com detalhes os pecados originais desse estigma de longa duração, 

recorremos às argumentações de grandes pensadore(a)s: a Hannah Arendt acerca da cisão 

entre pensamento e ação resultante do julgamento de Sócrates e do conseqüente fim da 

imortalidade grega do intra-muros pré-filosófico, assim como a Neil Smith sobre a cisão entre 

Espaço Sociedade e Natureza, apresentada em seu livro O Desenvolvimento Desigual. Essa 

cisão de que falam Neil Smith e Hannah Arendt vai originar a visão de mundo ocidental sobre 

o mundo natural que Antônio Carlos Diegues denomina wilderness. Algumas estratégias 

específicas da produção de espaço, da produção de natureza, da apropriação e consumo do 

Ambiente Construído, do uso dos fundos de consumo, etc, daí originados serão entendidos, 

em seu conjunto dinâmico e sinergético como uma Paisagem Cênica. 

Em primeiro lugar, Hannah Arendt vai buscar discernimento na polis pré-filosófica do 

que poderia ser a condição humana antes da cisão entre pensamento e ação. Ela encontra no 

intramuros da pólis o “espaço físico-geográfico capaz de emprestar permanência e 

estabilidade à ação e à palavra” (Wagner, 2002, p.43). Mas, não é apenas uma questão de 

simples materialidade. Não é apenas o muro, pois, o mesmo é apenas uma representação. O 

intramuros a que refere-se Arendt é uma construção humana: “onde quer que vás, serás uma 

polis”, essa assertiva quer dizer que é a “convivência entre os homens” o pressuposto 

fundamental para a construção de um lugar capaz de sediar ação e o discurso, “capaz de 

situar-se adequadamente em qualquer tempo e lugar” (Wagner, 2002, p.43). Wittgenstein já 

escrevera algo similar quando abordara o treinamento mnemotécnico das crianças “porque 

isso ocorre entre os homens” (Wittgenstein, 1996, §6, p.29). 

Arendt prossegue e afirma que é a convivência entre os homens o cerne da 

preservação de tal espaço e do poder, em sua essência mais humana, não necessariamente 

negativa: “O que mantém unidas as pessoas depois que passa o momento fugaz da ação 

(aquilo que hoje chamamos de organização) e o que elas, por sua vez, mantêm vivo ao 

permanecerem unidas é o poder” (Wagner, 2002, p.44).  
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No intramuros pré-filosófico Hannah Arendt encontra a imortalidade grega (em suas 

obras de arte e nos textos poéticos), onde a criação e a natureza são indissociáveis. Para 

vencer a morte e renovar o ciclo, para estarem presentes entre os descendentes, foram 

erguidas as obras de arte e as palavras. Essa individualidade, mundanidade humana, porque 

simples e faceira, era a imortalidade grega, se preservada na arte talhada em rocha ou nos 

papiros. Assim como a memória dos anciãos indígenas, dos ancestrais, incorporada na história 

oral, “Transcender a mortalidade era estar presente no devir, na forma de uma lembrança” 

(Wagner, 2002, p.41). O produto dessa visão de mundo fora a esfera pública antiga (Wagner, 

2002, p.44). 

Tudo muda com o julgamento de Sócrates. Esse foi o primeiro dos filósofos e o último 

descendente da polis pré-filosófica: “Pensamento e política em Sócrates pertenciam-se 

mutuamente”. Sua crítica ao senso comum dos cidadãos levou-o ao tribunal e, apesar de até 

então, sua dita dialética ser “infalível no convencimento através da persuasão” não evitou que 

fosse condenado a beber o veneno chamado cicuta; “Esse acontecimento marcou o abandono 

da polis pelos filósofos socráticos que, ao saírem das praças, deixaram o local de origem de 

sua atividade: o espaço público” (Wagner, 2002, p.33) preenchido desde então pelos retóricos 

e pelos sofistas. 

Os estudos de Hannah Arendt focam “A separação entre o filósofo e a vida na polis 

[que] significou a separação entre o pensamento e a ação” (Wagner, 2002, p.34) e teve como 

conseqüência, a “separação entre pensamento e política [...] entre filósofo e realidade” 

(Wagner, 2002, p.37). O resultado maior dessa cisão foi à instalação, na Tradição Ocidental, 

da dicotomia entre a Vita Activa e a Vita Contemplativa que oficializou a própria cisão entre 

pensamento e ação: 

 

“Em „Trabalho, Obra e Ação‟, ao fazer a pergunta: „em que consiste a vita 
activa?‟, Arendt reconhece que, levando essa questão, está admitindo a 

„validade de uma velha distinção  entre uma vita contemplativa e uma vita 

activa, que nós encontramos na tradição do pensamento filosófico e religioso 
[...] Apesar de não existirem referências a um modo de vida 

contemplativo na polis pré-filosófica, essa pensadora não rejeita, em sua 

análise, a expressão  vita contemplativa por ter-se constituído essa, 

posteriormente, o modo de vida efetivo dos filósofos. O que Arendt recusa-
se a aceitar é a superioridade que estes atribuíram à vita contemplativa, uma 

superioridade que, construída a partir de um pensamento desvinculado da 

realidade, acabou por ignorando as diferentes formas de expressão da vita 
activa. (Wagner, 2002, p.54) (NEGRITO NOSSO). 
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Enquanto Hannah Arendt foca na cisão entre o pensamento e a ação, entre o filósofo e 

a realidade, entre vita activa e vita contemplativa, Neil Smith preocupasse com a cisão entre o 

espaço, a natureza e a sociedade advinda do mesmo seio. Ambos, autora e autor se 

aproximam quando chegam, mesmo que por vias distintas, ao pensamento filosófico pós-

socrático, local do nascimento da cisão entre pensamento e ação, seio da cisão presente na 

própria produção do espaço geográfico. Hannah Arendt aproxima-se de Neil Smith quando 

esse escreve sobre a visão indissociada entre o mítico o vivido e o material das sociedades 

ancestrais e tradicionais (Smith, 1988, p.112-113) e sobre a separação entre o espaço absoluto 

e o espaço relativo. Com essa cisão, foi possível cindir na tradição ocidental o espaço a 

natureza e a sociedade em entes supostamente autônomos (Smith, 1988, p.115). 

Em segundo lugar, Neil Smith, apoiado em Robert Sack e Cassirer, afirma a extrema 

compreensão do espaço pelas sociedades primitivas e pelas sociedades tradicionais. 

Apresenta-as como visões uníssonas do mítico, do vivido e da matéria. No entanto, há uma 

ausência da abstração para esse espaço. Nas sociedades primitivas e nas sociedades 

tradicionais, a apreensão concreta do espaço e das relações sociais é cabal, ao passo que uma 

possível apreensão abstrata do mesmo encontra ausência quando buscada pelos observadores 

(Smith, 1988, p. 112-113). Muito embora essa ausência deva parecer depreciativa ao leitor, 

um olhar mais arguto sobre o espírito humano e sobre o mundo leva às conclusões 

perspicazes, como a de Morin, para quem essa fora a mais intrínseca (fiel) das relações do 

homem com a natureza: 

“Arquiespírito que corresponderia às forças e formas originais, principais 

e fundamentais da atividade cérebro-espiritual, quando as duas formas de 

pensamento, a simbólico-mitológica e a empírico-racional ainda não se ti-

nham separado. Nesse sentido, o Arquiespírito se aproxima da noção 

junguiana de inconsciente coletivo e dos arquétipos” (Diegues, 2001, p.60). 

(negrito nosso). 

 

O surgimento das contradições entre produção de espaço e produção de natureza, 

assim como a confusão entre matéria e espaço, advém não dessas concepções de espaço e sim, 

do surgimento da filosofia no Ocidente. Mas, contraditoriamente, também é desse caldo e 

onde provém igualmente a concepção atual de espaço, mesmo que de maneira ainda limitada 

e incipiente, como a dos filósofos atomistas (Smith, 1988, p.113). A apreensão abstrata das 

coisas é, pois, a dita fina flor que define o que é civilização do “resto”. Essa reminiscência, 

esse espelho de narciso é entendido como um divisor de águas do pensamento (Smith, 1988, 

p.124). Prova disso, é sua busca febril nos outros modos de vida: no passado com as 
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sociedades primitivas (Wong, 2005, 70-79) e até mesmo nas espécies animais (Schaik, 2006, 

p.58-65). 

Esse exotismo nos fascina, pois, estamos enclausurados na autoritária lógica 

aristotélica. Tudo que funciona fora desse sistema é diametralmente nebuloso e extraordinário 

para nossas mentes. Neil Smith vai para além do divisionismo realizado pela Filosofia 

ocidental até o universo do pensamento totalizante. Para ele, a divisão, entre tempo e espaço, 

entre sociedade e natureza, evita a fusão conceitual entre espaço e sociedade, o que 

possibilitaria “se conceber uma extensão espacial para além da extensão imediatista” (Smith, 

1988, p.124). O autor desenvolve sua argumentação a partir da construção do pensamento 

ocidental. Para ele, outro momento decisivo de sua hegemonização no mundo ocorre com a 

formatação final do pensamento filosófico de Newton. Segundo o autor, a concepção de 

espaço de Newton desenvolveu foi tão convincente que tornou o espaço um “dado universal 

da existência”:  

 

“Hoje, aproximadamente três séculos depois, não é o conceito de seus 

adversários mas o próprio conceito absoluto de Newton que 

indiretamente informa o senso comum com relação ao espaço. Hoje, no 

avançado mundo capitalista, todos nós concebemos o espaço como vácuo, 

como um receptáculo universal no qual os objetos existem e os eventos 
ocorrem, como um quadro de referência, um sistema coordenado 

(juntamente com o tempo) em que toda realidade existe” (Smith, 1988, 

p.111). (negrito nosso) 

 

A genialidade de Newton foi congregar num sistema fechado de pensamento os vários 

pontos de vista sobre o espaço até então dispersos, “muitas vezes existindo um ao lado do 

outro, somente mais ou menos relacionados” (Smith, 1988, p.114). Newton integrou-os numa 

mesma base cognitiva unificada... 

 

“para conceituar o espaço; com o conceito de espaço absoluto e sua relação 

ao espaço relativo, ele [o espaço] se apresentou, como de fato o era [nas 
diversas concepções integradas por Newton], uma simples abstração. O 

espaço se tornou algo em si mesmo. Mas o que se ganhou em generalidade 

com o conceito de espaço absoluto foi conseguido a alto custo” (Smith, 
1988, p.114).  

 

O alerta de Neil Smith diz respeito ao custo dessa unificação: a cisão do espaço e a 

autonomização de suas partes. É então construída conceitualmente uma realidade dos detalhes 

dos objetos e dos eventos, um espaço individual, absoluto, passível de ser mensurado e 
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monitorado por leis gerais. Tudo o que não conferia com as regras dessas novas margens do 

Parmênides foi excluído. Deixado de lado o caldo de realidade renegado, o que sobrou foi 

posteriormente autonomizado e novamente bipartido em natureza e sociedade. 

Respectivamente, o primeiro, entendido como um espaço físico, somente apreensível pela 

Matemática, o segundo, algo amorfo, conjunto de relações sociais em si, destituídas de 

espaço, pautado pelas racionalidades múltiplas e tendo como clímax, as Grandes Religiões. 

Esse foi subentendido como um espaço relativo em detrimento do espaço absoluto das 

constantes newtonianas.  

 

“A separação do espaço relativo e do espaço absoluto ofereceu meios pelos 
quais um espaço social poderia ser separado do espaço físico, sendo o espaço 

social definido não em relação a uma natureza primeira independente e 

exterior, mas a uma segunda natureza humanamente produzida” (Smith, 
1988, p.115). 

 

A cisão do conceito de Espaço significou igualmente a cisão da realidade nos 

conceitos de Natureza ou Espaço Físico e Sociedade ou Espaço Social. “Como o espaço 

relativo de Newton é um subconjunto diferenciado do espaço, o espaço social surgiu como um 

subconjunto diferenciado do espaço físico”. Com isso, a verificação in loco, empírica e 

observável não mais era fundamental (Smith, 1988, p.115). A morte de Stelluti, a mordaça em 

Galilei e o fechamento da Academia do Lince, em 1651, (Bignami, 2004, p.46), seriam os 

prenúncios dos próximos séculos dessa arquitetura da matematização do espaço e da 

autonomização de suas partes.  

Com Einstein, a descrição matemática pôde prever os movimentos da matéria no 

espaço (Smith, 1988, p.115). A descrição matemática inundou essa relação. Mediou-a e 

separou a Natureza e o Espaço; “Sua separação significou que a descrição do espaço físico 

não precisava mais de tal verificação experimental direta”. Agora, a observação poderia ser no 

quadro negro, nas simulações computacionais, nos acelerados de partículas, nas pranchas de 

projetos ou nos programas de geoprocessamento. Esse espaço agora era plenamente entendido 

como matemático, plenamente abstrato, passível de ser destituído de um espaço físico e de um 

espaço relativo (Smith, 1988, p.115). As geometrias não-euclidianas finalmente conseguiram 

um referencial material, pois, “até a teoria da relatividade elas permaneceram como 

construções matemáticas puramente abstratas desligadas da experiência material”. Finalmente 

foram “coladas” a realidade. Além disso, puderam finalmente secundarizar Euclides e 
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Imagem 9. O “wilderness” estadunidense. 

Desenho animado Zé Colméia ambientado no 

Parque de Yellowstone. Em segundo plano, o 

guarda, único ser humano do Parque. Ao 

fundo, Sierra Nevada.  

Pitágoras na explicação do mundo. Para se ter idéia da magnitude dessa mudança, basta 

relembrar que explicar o mundo consistia em verificá-la “diretamente [...] na experiência 

material”. A matéria – natureza - permaneceu no espaço de fato, mas, o espaço foi 

transformado em matemática. A Natureza, nessa condição, foi reduzida a simples relação 

espaço-tempo (Smith, 1988, p.115-116), ou matéria em movimento.  

 O entendimento da Natureza afinal permaneceu preso ao “Princípio de Mach”, aceito 

por Einstein e ainda não superado, onde a estrutura do espaço está “completamente 

subordinada à distribuição e ao movimento da matéria, isso é [...] [à] vitória do espaço 

relativo sobre o espaço absoluto” (Smtih, 1988, p.117). O espaço físico posteriormente 

construído a partir dessa concepção necessitou da mediação dos índices e das séries históricas 

para existir:  

“o espaço físico é substituído pelo espaço matemático. Enquanto o conceito 

de espaço físico sempre conservou alguma referência à experiência humana 
prática, o espaço matemático é uma completa abstração para além daquele” 

(Smith, 1988, p.116). 

   

É o próprio Einstein quem vai posteriormente defender a separação entre matéria e 

espaço. Muito “Embora a matéria possa 

constituir a base epistemológica para o campo 

métrico [...] ela não tem necessariamente 

prioridade ontológica sobre ele” (Smith, 

1988, p.117). Com essa contraposição entre 

espaço, sociedade e natureza, a cisão foi 

consolidada quando o ocidental vai 

reconstruir cognitivamente a realidade. Isso 

porque a “segunda natureza não conduz a 

exatamente a um desenvolvimento conceitual, 

mas ao desenvolvimento de um espaço 

produzido socialmente (e tão real quanto ele) 

e partir do espaço natural” (Smith, 1988, 

p.124). 

Com a cisão entre Espaço e Sociedade, busca-se uma nova equação. Dessa busca 

surge a formulação de uma Segunda Natureza. Ora, se a realidade é uma totalidade, esse 

termo, ao contrário do que se imagina, adventa de fato, a cisão entre Espaço e Sociedade, uma 
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vez que sua concepção tem como pressuposto uma antítese: a Natureza Primeira, um quase 

Jardim do Éden cênico e romantizado, separado, a parte, e alienado ou distante do mundo dos 

homens, alheio à sua presença. Veremos como tal visão produz um corolário conceitual nato.  

Neil Smith faz afirmações contundentes sobre as conseqüências de se exaltar a cisão 

entre a apreensão empírica e a apreensão abstrata: com a existência da conceitualização de 

uma segunda natureza, “surge a separação conceitual entre sociedade e espaço”, e se abre 

espaço para a possibilidade de uma conceitualização a-espacial da totalidade. Esse espaço, 

visto como um produto social torna assimétrica uma relação com a natureza, que na realidade, 

é simétrica. Com isso, é legitimada a afirmação de que a sociedade pode pairar por sobre o 

espaço como um ser etéreo (Santos, 2002). O espaço é reduzido a palco shakesperiano, o 

fundo negro do teatro moderno, mero contexto paisagístico (Smith, 1988, p.124-125). É assim 

que o espaço e a natureza adentram a visão de mundo judaico-cristã do wilderness, e de onde 

provém a concepção ontológica da valorização dos aspectos de tudo o que não é sociedade. 

Essa noção está presente no paulatino processo de valorização da natureza intocada.  

Em terceiro lugar, Antônio Carlos Diegues, em seu trabalho “O Mito da Natureza 

Intocada”, apresenta qual é o significado e quais são as implicações da criação de parques e 

reservas, “um dos principais elementos de estratégia para conservação da natureza, em 

particular nos países do Terceiro Mundo” (Diegues, 2001, p.13). Já em sua introdução, o autor 

afirma que a origem “dessas áreas protegidas provém do século passado, tendo sido criadas 

primeiramente nos Estados Unidos, a fim de proteger a vida selvagem (wilderness) 

ameaçada” (Diegues, 2001, p.13). A idéia predominante em torno da conversação dos 

remanescentes de natureza intocada era de que fosse necessário afastá-los “do homem, por 

meio de ilhas onde esse pudesse admirá-la e reverenciá-la”. Essas ilhas seriam, pois, “lugares 

paradisíacos [que] serviriam também como locais selvagens, onde o homem pudesse refazer 

as energias gastas na vida estressante das cidades” como um retorno neomítico à idéia de 

Éden perdido, hoje, fortemente entrelaçado em “conceitos como ecossistema, diversidade 

biológica etc” (Diegues, 2001, p.13). 

Nos Estados Unidos, esse imaginário foi justificado pelo capitalismo e pela sua 

urbanização. Com o extermínio das populações tradicionais – que não eram considerados 

detentores de beleza cênica - e a expansão para o oeste, a idéia de “„wilderness‟ (vida natural/ 

selvagem), subjacente à criação dos parques, no final do século XIX” tomou força como mote 
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para separar “grandes áreas naturais, subtraindo-as à expansão agrícola e colocando-as à 

disposição das populações urbanas para fins de recreação” (Diegues, 2001, p.24).  

A idéia de wilderness levava a crer “que havia recursos naturais ilimitados nas regiões 

onde havia "natureza selvagem", não levava em conta ocupação indígena, pois era 

considerada diferente da dos colonos”.  A contradição entre o tipo de ocupação do solo dos 

indígenas americanos – baseados em migrações e posse comunal – e o tipo puritano – baseado 

na “propriedade particular titularizada” – associado ao desprezo do Estado norte-americano 

acerca relação dos direitos ancestrais desses sobre o solo, contribuiu para o genocídio desses 

povos e para a conseqüente desertificação das regiões ditas, selvagens (Diegues, 2001, p.25). 

O parque de Yellowstone não é apenas um símbolo e sim, um exemplo da questão da 

preservação ambiental na relação homem/natureza, da produção de natureza vigente. Não 

apenas porque fora o primeiro parque e sim, porque, aparentemente, já conteve todos os 

principais problemas com que depara hoje no planejamento dessas áreas. Muito embora o seu 

espaço fosse pensado como uma beleza natural, destituída da presença humana, englobou 

“territórios dos índios Crow, Blackfeet e Shoshone-Bannock. Uma subtribo dos Shoshone 

vivia durante todo o ano dentro dos limites atuais do parque” (Diegues, 2001, p.27). O fato de 

os parques terem sido criados a partir do pressuposto de uma natureza intocada é o principal 

problema que carregam quando são instalados no espaço. O autor afirma que mesmo na 

região de Yellowstone já havia uma milenar ocupação humana em Sierra Nevada (Diegues, 

2001, p.27). 

Tais assertivas são corroboradas por Mike Davis em seus textos clássicos “Cidades 

Mortas”, de 2007. Nestes, critica severamente o papel que a chamada “escola Sierra Club” 

desempenhou na difusão de uma dicotomia postiça chamada por ele de “divisão maniqueísta 

entre paisagem „sagrada‟ e „profana‟”. Os propagandistas dessa “fotografia natureza-igual-a-

Deus” eram inescrupulosos; “se necessário, alterava seus negativos para retirar qualquer 

evidência de presença humana nas paisagens apoteóticas”. Mike Davis deixa claro que já 

desde os idos de 1870, o Oeste americano já era uma paisagem “irrevogavelmente social” 

(Davis, 2007, p.55-56). Essa apologia transcende a fotografia e chega mesmo a alcançar o 

audiovisual, com desenhos animados largamente difundidos como o famoso “Zé Colméia”. 

Neste desenho, o único ser humano no parque é o guarda. 

No interior da sociedade urbana os mitos ainda estão presentes, “há persistência do 

pensamento mitológico em regiões rurais distantes e atrasadas, mas também há uma 
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ressurgência de mitos no mundo urbano” (Diegues, 2001, p.57). Em especial, um desses 

neomitos é a soma da idéia subconsciente de paraíso perdido expresso no “pensamento 

empírico-racional, como a existência de funções ecológicas e sociais da natureza selvagem (o 

conceito de biodiversidade, por exemplo), dos processos ecológicos do ecossistema”. Neste 

neomito, a apreciação do belo, que é a contemplação da natureza intocada, paradisíaca, é um 

conjunto de sensações tidas como refratárias de uma suposta “beleza primitiva da natureza 

anterior à intervenção humana, da exuberância do mundo natural [...] o harmonioso, a paz 

interior proveniente da admiração da paisagem intocada”. É o wilderness, noção, premissa e 

pressuposto básico para a criação da proteção integral de lugares verdes contra um homem 

destruidor (Diegues, 2001, p.59), pressuposto da própria produção de natureza. 

A partir dos anos de 1980, numa terceira passagem, a visão de mundo wilderness é 

transferida para o desdobramento urbano da questão da natureza. Inserido no planejamento 

urbano, a “nova noção, a de patrimônio ambiental urbano” abre “perspectivas para a 

renovação do significado que até então se reconhecia para o patrimônio cultural” (Scifoni, 

2006, p.44). Mesmo que tenha havido a intenção de se privilegiar a presença da natureza no 

cotidiano, fora a paisagem com o wilderness como seu sentido intrínseco, a reificação mais 

comum da mesma nos textos oficiais. Daí extrai-se uma perspectiva muito interessante que 

permeia o planejamento ambiental urbano: a paisagem-jardim. Esse termo está presente num 

importante projeto da prefeitura de São Paulo focado na construção de uma malha verde para 

a cidade de São Paulo. O objetivo dessa malha verde é a constituição de uma paisagem 

cênica. Nela consta, desde a arborização das marginais até os chamados parques lineares. 

Em quarto lugar, a herança contemporânea do wilderness encontrou residência em 

termos como a noção de paisagem-jardim. Primeiramente, numa observação mais profunda, 

neste projeto municipal, o objeto, o jardim é visto “enquanto: espaço da produção 

arquitetônica, objeto de arte e locus de sociabilidade” (Vieira, 2007, p.13). Ao tema jardim a 

autora procura relacionar também a idéia de paisagem. Compartida na paisagem estará o 

jardim. Paisagem e jardim serão ambos os elementos integrantes da arquitetura e do 

urbanismo. A autora parte de alguns pressupostos: no conjunto, atribuem uma inter-relação 

entre arquitetura e a paisagem com o jardim como um sub-produto dessa interação. Procura 

encontrar nas heranças civilizacionais ocidentais, a concepção de jardim. Para tanto, percorre 

clássicos da arte, da história, da arquitetura, do urbanismo e da mitologia do velho mundo 

(Vieira, 2007, p.14).  
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Essa afirma que a paisagem é um resultado da história dos homens sobre a natureza. 

As paisagens são vistas como repositórios das subjetividades e das referências civilizacionais 

da civilização, na formação de seus territórios. São vistas como “pólos de subjetividade que 

transpassam os limites da percepção do entorno pelos homens” (Vieira, 2007, p.17). A 

paisagem assim é ao mesmo tempo, produto e produtora de concepções de mundo. A idéia de 

Paisagem Humanizada é utilizada pela autora para apreender a relação entre Paisagem e 

Beleza Natural, produtos de um tempo e de um espaço (Vieira, 2007, p. 18). 

A autora, embora afirme que, para se captar a significação do “desenho da paisagem” 

se faz necessário rebuscar “seus artefatos precedentes”, a mesma referência à busca do 

entendimento dessa significação, não nos lugares-alvos dos projetos de jardim, e sim, no 

“conhecimento de como paisagem, natureza e jardim e arquitetura caminharam 

simultaneamente ao longo do tempo, como formas de arte integradas”. Seu exemplo são as 

expressões pictóricas antigas e medievais que interpretavam “maravilhosas paisagens 

naturais”, mas, mantidas apenas como “um pano de fundo”. Tais interpretações artísticas são 

vistos com uma suposta universalidade da “apreciação da beleza natural, incluindo ou não 

elementos manufaturados”. Argumenta assim, que a “apreciação se dá com o mecanismo dos 

sentidos, seguindo percepções que estimulam emoções com peculiaridades, distorções e 

variações mínimas ao longo dos séculos” (Vieira, 2007, p.18). 

Essa é a visão de mundo que determina os planos urbanos ambientais para o 

Município de São Paulo. Para a autora, o Corredor Verde trata-se de “uma unidade espacial de 

paisagem, com aparência diferenciada do entorno, apresentando qualidades biofísicas, 

caracterizada de forma linear cuja função é a conexão entre as matrizes ecológicas das cidades 

e manchas de vegetação”. Segundo a fonte identificada pela autora, essa chamada Matriz 

Ecológica quer representar “uma unidade de paisagem com vegetação residual mata primária 

ou secundária, com conteúdo significativo”. O estudo “Vegetação significativa do Município 

de São Paulo, SMA, SMP de 1988 por ela analisado, considera os seguintes remanescentes de 

floresta como Reservas Biológicas da metrópole de São Paulo: Reserva Estadual da 

Cantareira; Reserva Estadual do Curucutu; Parque Estadual do Jaraguá; Parque Estadual da 

Capital (Horto Florestal); Reserva Ecológica do Morumbi; Parque Estadual das Fontes do 

Ipiranga. A estratégia da formação do Corredor Verde consiste na conexão das manchas de 

vegetação da cidade:  
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“áreas de grande significância, com finalidade da propagação biológica, 

(Manchas de Vegetação, Parques e Praças da Cidade, que contenham 

vegetação suficiente, que serão utilizados como pontos de conexão dos 
corredores verdes ou corredores ecológicos” (Vieira, 2007, p.223) (negrito 

nosso). 

 

O planejamento desses corredores ecológicos, claramente está voltado para a 

adaptação dessa natureza às necessidades rodoviárias da metrópole. O chamado paisagismo 

rodoviário estabelece as medidas e parâmetros. O objetivo principal é a apreciação 

contemplativa, de passagem, esporádica e efêmera (Vieira, 2007, p.224). Muito embora 

afirme-se que o planejamento esteja voltado para a remodelação da cidade, o planejamento 

paisagístico e a formação dos corredores ecológicos serão efetivamente implantados nos 

interstícios das marginais, nos trechos vagos dos viadutos e nos espaços impossíveis de se 

ocupar (Vieira, 2007, p.228). 

A cisão ontológica do homem e da natureza se expressa, finalmente, na sensação que o 

planejamento assim apresenta: uma paisagem mecanizada, uma simulação do mundo natural; 

a paisagem, sim, ela mesma, um objeto técnico funcionando como “um dispositivo ótico-

mecânico”, porque tudo está cuidadosamente compartido; a todo o momento; 

meticulosamente pensado; no ângulo de visão de quem olha; para o que olha; porque olha.
34

 

Isso se reflete no fato de, na administração municipal, muito embora houver certo 

estudo acerca da vegetação primária que ocupava as várzeas dos rios (Vieira, 2007, p.224), os 

corredores ecológicos têm, no entanto, como principal premissa, o impacto visual: 

 

“As mesmas espécies foram utilizadas no sentido inverso da marginal. 

Portanto, a marcação visual se dará para os motoristas que circulam em 

ambas as margens do rio, sendo que, as árvores de maior porte serão 

melhor observadas pelos usuários da marginal do sentido do percurso; 

as espécies plantadas mais próximas às margens do rio, em geral, 

arbustivas, e de menor porte e que com o crescimento adquirirão a 

forma pendente em direção a luz, serão melhor observadas pelos 

usuários da marginal do sentido contrário,  quando então serão vistas de 

forma completa.” (Vieira, 2007, p. 225, negrito nosso). 

                                                             
34

 “Uma paisagem dentro de uma caixa de vidro, pendurada na parede. Em primeiro plano, crianças brincando 

junto ao porto, mais atrás, duas mulheres se dirigem às barracas da feira, sob as árvores e, ao fundo, a torre da 

igreja se dessaca contra o céu. O mecanismo do relógio põe em movimento - aos solavancos - os barcos, a roda-

d'água, o cata-vento, as janelas e as pessoas. Uma paisagem mecânica. 
Uma paisagística do urbano está se esboçando aqui. Mas não se trata de um quadro que se abra, como uma 

janela, para espetáculo da cidade. O que vemos é um dispositivo ótico-mecânico. O modelo de paisagismo de 

Benjamin é o do pintor de panoramas. É nas galerias, nos dioramas, nas exposições universais e nos interiores 

que vai buscar os componentes da paisagem.” (Brissac, 2006). 
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Esse verdadeiro “quadro mecânico” conforma, pois, uma forma acessória onde as 

espécies plantadas não compõem um ecótono e sim, apenas um “dispositivo de passagem”.
35

  

Acredita-se que “O jardim, ao ser organizado pelo homem, realiza a reconciliação da natureza 

e da cultura, utilizando os conhecimentos conquistados pela razão.” (Vieira, 2007, p.233), 

mas, o que ocorre de fato é a construção de dioramas, de simulações sem profundidade, 

argumentos caricatos de um mundo natural perdido na alegoria urbana da paisagem-jardim.
36

  

É através desse neomito
37

 que ocorre a produção e o consumo do ambiente construído, 

no que tange à ação imobiliária em torno do tema do meio ambiente ou da sustentabilidade. 

Essa mediação ocorre obrigatoriamente pela escala local, onde “se pode encontrar o 

patrimônio como expressão das práticas sociais”. E, se isso é correto, o patrimônio natural 

também pode ser reivindicado como uma propriedade seja “por sua função ligada à memória 

e à identidade coletiva ou como busca de qualidade vida” (Scifoni, 2006, p.51) (negrito 

nosso), como o exemplo do empreendimento EcoWay Vila Nova Cachoeirinha deixou claro. 

Com isso, com a valorização da natureza, ela mesma é novamente reduzida à condição 

de paisagem. Não mais a natureza e sim, as paisagens naturais, mais especificamente, as belas 

e contemplativas paisagens, passam a ser o foco do planejamento do Estado. E a cisão 

ontológica entre o homem e a natureza passa a ser novamente empenhada a ferro e fogo, 

como nos exemplos do Projeto MDL Aterro Bandeirantes deixou claro. A noção de Paisagem 

Cênica procura, acima de tudo, exemplificar tais situações. Inventar-se-á, como nos anos de 

1980, não as áreas verdes em si, e sim, seus aspectos paisagísticos (Scifoni, 2006, p.47). E no 

ambiente construído, esse movimento alcança as áreas verdes ali remanescentes:  

 

                                                             
35

 “O quadro mecânico é um dispositivo de passagem. Tudo está contido nele. Ali se passa de um tempo a outro, 

de uma dimensão a outra. Ligação entre primeiro plano e fundo, entre retrato do cotidiano e imagem de terras 

longínquas, entre pintura e aparelho ótico, entre o real e a ilusão.” (Brissac, 2006). 
36

 “Uma nova disposição da paisagem - uma nova visualidade - afirma-se aqui. Uma superfície planar, 

desprovida de profundidade, em que os elementos são justapostos Onde o olhar se desloca lateralmente, 

multiplicando os pontos de vista. Um espaço de agregação de várias perspectivas e linguagens. A paisagem 

convertida num daqueles antigos cenários automáticos dentro de uma caixa de vidro, um quadro mecânico.” 

(Brissac, 2006). 
37 “Compondo vários cenários para uma festa simbólica, na qual existia a felicidade primitiva do Jardim das 

Delícias, o homem criou a arte de trabalhar a paisagem e aperfeiçou-a cada vez mais, aliando Arte, Mito e 

Paisagem. Por conseguinte, o mito mantém-se como arquétipo do Jardim; a fantasia que sugere ou simboliza a 
verdade do momento, prolongando a cosmogonia. Assim, o mito do Éden consiste no ideal que sempre inspirou 

a criação de tantos espaços sagrados.” (Vieira, 2007, p.233). 
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“A busca pelo tombamento de áreas verdes como praças, parques ou até 

mesmo terrenos particulares arborizados se faz como estratégia social para 

a salvaguarda de bens referenciais, que têm importante função no tecido 
social” (Scifoni, 2006, p.51, negrito nosso). 

 

O patrimônio natural, nessa perspectiva, ganha a conotação de propriedade a ser 

conservada. E como também de uma prática social (talvez a que mais determina os passos da 

sociedade moderna), pode-se afirmar que “É nesse plano que a significação social desse 

patrimônio natural aparece com maior clareza” (Scifoni, 2006, p. 51). E como até agora temos 

observado exemplos de uma apropriação de elementos simbólicos do mundo natural mediada 

por facções de capital que as pinçam da psicosfera metropolitana, veremos a seguir, como 

ocorre uma apropriação direta, e eminentemente concreta, de determinados grupos sociais 

com as parcelas de natureza. 
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