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RESUMO 
 
 
 

Esta pesquisa investiga como a natureza, idéia socialmente construída ao longo da história, 

sob a influência de diversos momentos do pensamento ocidental, é atualmente utilizada 

para a comercialização de produtos. Com foco no mercado imobiliário, aborda a sua 

incorporação aos empreendimentos habitacionais, que satisfaz necessidades sociais da 

demanda e da oferta. 

As necessidades da demanda são saciadas na apropriação da natureza, realizada na compra 

de empreendimentos em localizações dotadas de uma acessibilidade privilegiada a 

determinados elementos naturais e as da oferta são saciadas por meio da renda de 

monopólio auferida da inversão de capital nessas localizações. 

As evidências são encontradas na publicidade veiculada pelos jornais, onde se explicitam a 

associação dos edifícios com a natureza, na fala dos promotores imobiliários, cujas 

empresas já recorrem a essa estratégia de marketing e na história de ocupação de algumas 

localidades, onde se evidenciam relações de apropriação consolidadas com a natureza. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento urbano; meio ambiente; natureza; mercado 

imobiliário. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This research investigates as the nature, idea socially constructed throughout history, under 

the influence of diverse moments of the thought occidental person, currently is used for the 

commercialization of products. With focus in the real estate market, it approaches its 

incorporation to the habitations enterprises, that satisfies necessities social of the demand 

and of it offers.  

The necessities of the demand are sacieted in the appropriation of the nature, carried 

through in the purchase of enterprises in localizations endowed with a privileged 

accessibility to determined natural elements and the offers ones are sacieted by means of 

the gained income of monopoly in the inversion of capital of these localizations. 

The evidences are found in the advertising propagated for periodicals, where they explicit 

the association of the buildings with the nature, in the words of the real estate promoters, 

whose companies already appeal to this strategy of marketing and in the history of 

occupation of some localities, where consolidated relations of appropriation of the nature 

become evidents. 

 
Keywords: Urban development, environment, nature, real estate market. 
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Este trabalho surgiu do desejo de investigar o papel da idéia de natureza1 na produção 

espacial da cidade, num contexto em que se sobressaem as necessidades criadas pelos 

padrões capitalistas de consumo, as quais se expressam e se saciam na cidade através de 

produtos que incorporaram a própria natureza, valorizando-a em seu discurso 

mercadológico. 

Ressalta-se, entretanto, que essa valorização apresenta a natureza apenas em suas faces 

atraentes, numa espécie de nostalgia seletiva, onde são deixadas de lado privações as quais 

a civilização precisou enfrentar ao longo da história – como a fragilidade diante das 

intempéries ou a escassez de alimento, ainda vivenciadas por uma enorme parte da 

população. 

LENOBLE nos ensina que a idéia de natureza é uma construção social e histórica, 

continuamente transformada. Entretanto, a representação que nos interessa relaciona-se 

profundamente com a sua degradação e funda-se sob a égide do modo de produção 

capitalista: “O controle da natureza, ligado às técnicas e ao crescimento das forças 

produtivas, submetido unicamente às exigências do lucro (da mais-valia) conduz à 

destruição da natureza” (LEFEBVRE, 2001, p.178). Então, na exata medida em que 

avança essa destruição, criam-se valores simbólicos relacionados à raridade das “sobras” da 

natureza virgem (seu signo supremo), em cuja apropriação residirá a sua exploração pelo 

capital. 

Desta forma, surgem uma infinidade de produtos, tais como alimentos, peças de vestuário, 

automóveis, pacotes turísticos, tudo o que possibilite o cidadão solvável a se apropriar, ao 

menos sob a sensação fugaz do consumo, da natureza, a partir dos produtos que a 

incorporam simbolicamente. Configura-se, dessa forma uma “apropriação consumista”. 

Certa cadeia de lojas de vestuário apropriado a atividades ecológicas, por exemplo, dirige-

se a uma gama de consumidores que raramente as pratica, mas que sente prazer na 

ambiência ecológica proporcionada no momento da compra, pelo marketing, pela 

                                                 
1 Para Robert LENOBLE (1969) “não existe uma Natureza em si, mas uma Natureza pensada que se articula 
com uma atitude de consciência, a qual ao reformar-se, conduz a uma modificação da visão da mesma 
Natureza”. Admitimos então, a natureza como uma idéia socialmente construída pela civilização, a qual 
representa a visão que a humanidade tem de si própria em diferentes momentos da história.  
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decoração e até mesmo pelas figuras dos vendedores saudáveis e esportistas. Essa estratégia 

vem sendo largamente empregada em lojas congêneres. 

A mesma tendência pode ser observada no mercado automobilístico, que incrementou suas 

vendas de veículos especializados em estradas não asfaltadas. São carros com alta 

resistência a impactos e equipados com dispositivos de potência para enfrentar as mais 

adversas condições de relevo, sendo, contudo, uma categoria de veículo que passou a ser 

utilizada com muita freqüência como meio de transporte urbano, onde seus atributos são 

desnecessários. Isso abriu os olhos da indústria automobilística para a produção de modelos 

similares, embora menos equipados e com preços menores, podendo ser comercializados 

para uma maior faixa de demanda. 

No espaço urbano, onde está centrado o foco da nossa problemática, a apropriação da 

natureza se manifesta na transformação do solo, enquanto base material, em mercadoria, 

produzida e comercializada no mercado imobiliário. Ora, a rentabilidade da propriedade da 

terra urbana está estreitamente vinculada à sua localização, no processo de transformação 

que ocorre na cidade. Assim, é uma conseqüência dessa “valorização” da natureza, na nossa 

hipótese, que as localidades dotadas dos elementos naturais que a consubstanciam, 

incorporem estes valores, sob a forma de equivalentes monetários a serem apropriados 

pelos proprietários fundiários e promotores imobiliários, respectivamente em função da 

propriedade da terra e da sua transformação em um produto industrializado a ser colocado à 

venda. 

O fenômeno a que nos referimos torna-se, de fato, evidente, nas recorrentes estratégias de 

vendas de empreendimentos imobiliários habitacionais cujo foco de publicidade está na 

fruição2 dos elementos naturais significantes da idéia de natureza da coletividade. Desta 

forma, ao adquirir um imóvel, o consumidor estará apto para desfrutar da proximidade 

desses elementos a partir de um ponto de vista privilegiado, o da apropriação. Mas será essa 

idéia de natureza significativamente influente na dinâmica espacial do mercado 

imobiliário? 

                                                 
2 O sentido de fruição da natureza, sob o ponto de vista pelo qual o analisamos, se realiza no desfrute, mas só 
se completa pelo consumo. 
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Quais são, então, os elementos naturais indispensáveis para que o empreendimento possa 

lançar mão do apelo à natureza em seu discurso de venda? Quais os interesses para os 

atores envolvidos na sua apropriação pelos empreendimentos imobiliários? 

Estas são indagações a serem analisadas e respondidas ao longo desta pesquisa, melhor 

explicitadas no objetivo geral de compreender o papel designado à natureza na dinâmica de 

ocupação habitacional das localidades urbanas sob a atuação do mercado fundiário e 

imobiliário. Este objetivo maior direciona o nosso esforço de análise no sentido de (i) 

identificar de que forma e com que constância é inserida a idéia de natureza na estratégia de 

vendas dos empreendimentos imobiliários do mercado ‘formal’, (ii) verificar que elementos 

naturais agregam valor aos empreendimentos imobiliários e em que nível eles são 

apropriados; (iii) verificar como a apropriação da natureza interfere na lucratividade das 

empresas de promoção imobiliária direcionando os interesses da oferta. 

Para atender aos objetivos da pesquisa, propomos o Recife como seu recorte espacial, onde 

podemos apreender a problemática que incitou a pesquisa. Recife é uma cidade dotada de 

elementos naturais de expressivo significado simbólico, recorrentes na percepção dos seus 

habitantes – tanto assim que um rio já foi eleito como o seu símbolo maior de identidade – 

e é, em paralelo, fruto da colonização européia, onde predomina o pensamento ocidental 

capitalista. 

No Recife, o mercado imobiliário exerce uma forte influência na transformação espacial, a 

qual nos últimos tempos têm gerado alguma controvérsia e manifestação de opiniões da 

sociedade. 

Muitos exemplos seriam possíveis, mas para sermos mais atuais podemos citar o mais 

recente: o caso das duas torres de apartamentos a serem construídos no bairro de São José, 

à margem do mar, num local de perspectiva visual privilegiada (ver Figura 1). Na coluna 

Opinião do Jornal Diário de Pernambuco de 10 de abril de 2005, o autor do projeto, o 

arquiteto Jerônimo da Cunha Lima, louvava a construção como uma importante iniciativa 

do promotor imobiliário no sentido de favorecer a dinamização econômica do bairro. Para 

ele, os usuários que adquirissem uma unidade no edifício teriam a oportunidade, de num só 

investimento, ter acesso a valores referentes ao patrimônio histórico e natural da cidade: 
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“Após dois anos de trabalho já podemos visualizar o futuro: duas torres de pedra e 
cristal, símbolos da nossa época, vão reafirmar a importância daquele lugar e dar 
impulso importante para sua revitalização. São edifícios grandiosos e ao mesmo 
tempo pequenos diante da natureza que os envolve” (DIÁRIO DE 
PERNAMBUCO, 10/04/05). 
 

Na semana seguinte, na mesma coluna, o economista ecológico e pesquisador social Clóvis 

Cavalcanti, manifestou-se rigorosamente contrário à construção das torres. Para ele, estas 

representam uma ameaça a ambos os patrimônios citados: 

“No contexto da tendência de afronta à natureza que caracteriza a história pátria, 
não espanta que ainda se queira mais deformação, como a da paisagem do Recife 
através da construção de torres gigantescas. Especialmente em áreas onde elas 
destoariam completamente do ambiente. E para promover o bem-estar de meia 
dúzia de privilegiados à custa do patrimônio paisagístico, propriedade também das 
gerações futuras” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 17/04/05). 
 

 
 
Figura 1: Foto-montagem com a inserção das duas torres de edifícios no bairro de São José. Fonte: 
www.mouradubeux.com.br

Em várias áreas da cidade temos edifícios altos. O apelo desses edifícios à idéia de natureza 

pode ser visto em suas campanhas de promoção publicitária: “more perto do ‘verde’ de 

Casa Forte”, “veja onde a vista alcança”, “sinta a brisa do mar”, “tenha uma vista 

privilegiada para o mar de Boa Viagem”. É evidente que se todos os edifícios forem 

construídos próximos ao verde de Casa Forte, talvez este não permaneça tão verde assim e 

que a vista para o mar, obtida por meio da proximidade com a praia, implica no 
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cerceamento à vista de outros edifícios já construídos, que por sua vez, bloquearam outros 

ainda anteriores. 

No que se refere ao universo empírico de análise, o estudo de caso centra-se nos 

empreendimentos cuja veiculação promocional tenha se materializado em anúncios 

publicitários publicados em edições dominicais de um jornal de grande circulação. O 

recorte temporal foi estabelecido em função do período de coleta: doze meses, a partir do 

mês de março de 2005 até fevereiro de 2006, período estabelecido por critérios 

operacionais, a partir da análise dos prazos pertinentes a uma pesquisa de mestrado. 

Os empreendimentos, todos localizados no município do Recife, passaram por uma 

primeira seleção a partir de referências nos anúncios que permitissem verificar a utilização 

da idéia de natureza como argumento destacado de venda. Nesse primeiro momento foi 

analisada a incidência deste tipo de anúncio, comparativamente com os restantes, cujas 

estratégias fossem diferentes. A partir de então a análise dos empreendimentos selecionados 

com base nesse primeiro critério se afunilou numa interpretação, tanto do ponto de vista da 

distribuição geográfica dos empreendimentos na cidade, quanto do nível de apropriação dos 

elementos naturais a estas relacionados. 

No segundo momento, foram efetuadas entrevistas com promotores do mercado imobiliário 

responsáveis pelos empreendimentos selecionados, com vistas a verificar a eficiência desta 

estratégia do ponto de vista econômico, procurando apreender, também, o peso que a 

apropriação da idéia de natureza teve em suas decisões negociais referentes à escolha das 

localizações dos empreendimentos. 

A dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro versa sobre as diferentes faces 

da natureza, enquanto idéia abrangente e carregada de dialética, construída socialmente ao 

longo da história, revelando como alguns marcos históricos – religiosos, científicos, 

políticos e econômicos – foram referenciais nessa construção a partir de algumas imagens 

que se apreendem da sua atual representação. O segundo capítulo traz a idéia da natureza 

para o âmbito da propriedade fundiária, tentando desvendar como a influência de valores 

simbólicos, entre os quais, aqueles a ela relacionados, direcionam os interesses na 

promoção imobiliária, da oferta e da demanda, influenciando a dinâmica de ocupação do 
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espaço urbano. A análise teórica procura transpor as teorias das rendas da terra para a 

prática do funcionamento do mercado fundiário e imobiliário urbano, tendo como fundo a 

conjuntura macroeconômica nacional, com vistas a demonstrar como a interferência desses 

interesses, se traduz em importantes conflitos numa perspectiva da atual política nacional 

de habitação. 

O terceiro capítulo centra-se no estudo de caso. Divide-se em três partes: a primeira, 

relativa à análise dos anúncios, os quais espelham os interesses do mercado, estabelece uma 

base comparativa entre os diversos argumentos de vendas encontradas nos anúncios, 

identificando a freqüência daquelas que explicitam a idéia de natureza, bem como os 

respectivos empreendimentos imobiliários habitacionais aos quais elas se referem, adotando 

como foco o elemento natural ao qual se faz menção, com o seu nível de apropriação e sua 

distribuição geográfica na cidade.  

Na segunda parte, desenvolve-se a interpretação das entrevistas com os promotores 

imobiliários, estabelecendo uma relação entre os empreendimentos selecionados e a idéia 

de natureza, identificando o grau de influência que a sua apropriação exerce sobre as 

escolhas de localidades para investimento, direcionando, em certo nível, a dinâmica de 

ocupação da cidade. 

Na terceira propõe-se a compreensão dos significados atribuídos aos elementos naturais, 

tanto pelos anúncios, como pelos promotores imobiliários, sob o ponto de vista de sua 

apropriação histórica no processo de ocupação do Recife. Esta análise procura desvendar o 

modo como a idéia de natureza, em diferentes momentos históricos, moldou a 

representação social das áreas cujas relações espaciais foram e são intimamente 

relacionadas àqueles elementos. A análise histórica é oferecida ao final, pois a compreensão 

da natureza desejada, nas etapas anteriores do estudo de caso, nos fornece o foco da 

abordagem, a qual trata antes da apropriação dos ditos elementos configurando a ocupação 

da cidade, do que do histórico da cidade. 
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CAPÍTULO I 
 
 

A IDÉIA DE NATUREZA: BREVE HISTÓRICO DA 
TRANSITORIEDADE DE UM CONCEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para Robert LENOBLE, a palavra ‘natureza’ é uma daquelas que parecem muito claras 

quando são empregadas usualmente, mas quando sobre ela propõe-se uma reflexão, mostra-

se complexa. Ele nos introduz na dificuldade de encontrar uma definição concisa de 

natureza, ao demonstrar diversos significados da expressão encontradas nos dicionários e 

enciclopédias especializadas, conceitos esquivos tais como “Natureza: o conjunto das 

coisas que existem naturalmente” que remetem à procura do significado de “Naturalmente: 

pelas forças da Natureza, de modo natural”, num jogo de esconde-esconde (1969, p.183). 

Partindo do pressuposto que o momento da conceituação traz implícita a primeira forma de 

domínio, ou uma tomada de posse sobre o objeto, ao encontrar uma insegurança ou extrema 

diversidade de significados para a denominação de natureza, percebe-se que, apesar de ser 

hoje amplamente apregoado, esse domínio não é de todo alcançado.  

Ao procurar essa posse, o homem encontrou durante a história inúmeras definições para a 

natureza e explicações para as suas “leis”, impregnadas da cultura de cada época.  

“A experiência resulta da ação do pensamento que se move entre dois pólos: a 
intuição e o sistema e contem em si aspectos racionais, afetivos, morais e estéticos. 
Por isso não existe uma Natureza em si, mas uma Natureza pensada que se articula 
com a atitude de consciência, a qual ao reformar-se, conduz a uma modificação da 
visão desta mesma Natureza”. (LENOBLE, 1969) 

 

O capítulo que se inicia pretende demonstrar a transformação da idéia de natureza, 

abordando alguns marcos históricos ou momentos-chave, nos quais se encontram, mais 

nitidamente, pistas que podem nos ajudar a compreender a sua construção social até os 

presentes dias. 

Para isso, contaremos com o suporte de algumas referências teóricas, dentre as quais se 

destacam Robert LENOBLE – que em seu livro História da Idéia de Natureza, nos 

forneceu riquíssimos subsídios para a construção do nosso argumento –, Henri  

LEFEBVRE, David HARVEY e Jean BAUDRILLARD, que nos auxiliaram a compor um 

quadro da composição da percepção da natureza sob a égide do capitalismo e Marilena 

CHAUI, que nos auxiliou introduzindo-nos na compreensão da leitura filosófica. 
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1. A MULTIPLICIDADE HISTÓRICA DO CONCEITO 

O percurso histórico será conduzido pela trajetória do pensamento ocidental, que levou 

consigo a transformação do conceito de natureza dividindo-se em cinco denominações 

simbólicas. 

1.1 A natureza da razão 

A primeira tentativa de racionalização do conceito de natureza é de Aristóteles (384 a.C. – 

322 a.C.), muito embora tenha herdado os pensamentos de Sócrates e Platão, que já haviam 

iniciado o rompimento, ainda que, em outras dimensões do pensamento, com a idéia de 

natureza mágica e animista de tempos anteriores. 

Segundo LENOBLE, a natureza mágica foi pela primeira vez colocada à prova com o 

pensamento socrático, para quem ela já “não é a imagem das violências e dos temores da 

consciência atormentada: esboça-se uma ordem, animada de beleza, de retórica 

construtiva, de coragem, dominada pela Idéia de Bem... a substituição de uma alma 

mágica por uma alma pacificada, é a irradiação desta paz sobre uma Natureza que, 

através da consciência da sua imagem, muda também ela de feições" (1969, p.60).  

Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.) iniciou o difícil e longo processo de rompimento com a 

magia. Posteriormente, a obra de Platão (cerca de 428 a.C. – 348 a.C.), tentou rematar o 

movimento socrático que tendia a fazer da consciência – até então acabada de formar – um 

fato coerente e um princípio de explicação da própria natureza.  

O pensamento de Platão estendeu à cidade a visão pacífica encontrada por Sócrates na 

consciência, procurando “harmonizar as memórias mágicas herdadas da mentalidade 

primitiva dos gregos de Homero e de Hesíodo com as exigências de um pensamento 

racional, sublimando-as a este contato” (LENOBLE,1969,p.63). 

A racionalização e a tentativa de estabelecer uma ordem para a natureza é uma idéia que 

apareceu pela primeira vez sistematizada, por Aristóteles, em sua obra Política, a qual 

trouxe à luz uma classificação da natureza com seus diversos elementos hierarquizados, a 

partir da razão e da consciência da natureza dos seres. Definia, assim, a superioridade, em 

particular do homem grego sobre os outros homens e os demais elementos em escala 
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decrescente. Nessa lógica, cabia a cada um dos seres conhecer o seu lugar nessa estrutura e 

se submeter à ordem natural das coisas. 

Aristóteles tinha, na sua classificação da natureza, um caráter já antropocêntrico e 

utilitarista, como se vê em trecho da Política:  

“As plantas existem para os animais, assim como os animais para o homem...e 
portanto, se a natureza não realiza nada em vão e sem objetivo, é evidente que ela 
deve tê-lo feito para o bem da espécie humana” (Política I, Cap.III - §7).  
 

Em outra obra, a Física, estudou as qualidades intrínsecas das coisas naturais, que são, por 

natureza, sujeitas ao movimento, ao nascimento e à corrupção e possuindo em si mesmas o 

princípio do seu movimento e do seu repouso. Assim, Aristóteles se diferencia por ter tido 

como foco de interesse primordial a natureza, enquanto natureza particular de um ser, antes 

da natureza, como a soma de todos os seres. Ele multiplicou os centros de interesse, 

trazendo à luz a multiplicidade das coisas naturais e a necessidade de um estudo 

pormenorizado sobre estas. 

Entretanto, é importante considerar os limites encontrados em sua trajetória de ruptura com 

a magia, que o impediram de, por exemplo, trazer para o campo da natureza o mundo astral. 

Até o início do Séc. XVII, os astros ainda faziam parte de um Cosmos animista e perfeito, 

sendo vedada a sua entrada na série dos objetos naturais. Ainda assim, o aristotelismo, até o 

aparecimento da ciência moderna, foi “o mais vigoroso antídoto da magia” 

(LENOBLE,1969, p.70). 

Em resumo, o lugar do aristotelismo no interior da evolução da humanidade pode ser 

sinteticamente caracterizado por três pontos (LENOBLE, 1969, p.76): 

a. Constituição de um campo racional entre a sobrevivência mágica das qualidades, no 
interior das coisas disponíveis para a nossa utilização e a magia não encetada no 
mundo astral. 

b.  Mutação (herdada de Platão) do instinto místico, com o nascimento do tema do 
Eros, na Idéia de Bem, que coroa a ordem e resgata o pensamento do impasse 
mitológico. 
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c. Aparecimento dos fatos, finalmente afastados do simbolismo mágico, e início de uma 
ciência através da ligação coerente destes fatos segundo o tipo de leis do 
pensamento artificialista1. 

A visão da natureza nos moldes aristotélicos serviu de guia para o homem ocidental em 

suas relações com a natureza por bastante tempo. 

1.2 A natureza da fé 

O pensamento cristão veio a aproveitar grande parte das idéias gregas, contudo rejeitava a 

idéia da Natureza “incriada” e eterna. Neste particular, trouxe a idéia ambiciosa que evoluiu 

da supremacia humana sobre todas as espécies para a transcendência humana sobre todas 

as coisas terrenas.  

“O homem, diz o cristianismo, não se situa na natureza como um elemento num 
conjunto; não tem o seu lugar nela como as coisas têm o seu lugar; é transcendente 
em relação ao mundo físico; não pertence à natureza mas à graça, que é 
sobrenatural; e, por conseguinte, se se quer a todo custo encontrar-lhe um lugar, 
existe apenas um, o primeiro, com a condição ainda de precisar de imediato que 
não nasceu da natureza e que é feito para nela permanecer” (LENOBLE,1969, 
p.187). 

 

Numa compreensão ampla, LENOBLE encontra duas idéias principais no pensamento 

antigo, que se conflitam, na essência, com a idéia de natureza que prevaleceu no 

cristianismo: 

a. O pensamento cristão rejeitava a idéia de natureza “incriada” e eterna, com a doutrina 
na qual “Deus, sozinho, era senhor de tirar a Natureza do nada ou deixá-la lá” 
(1969, p.189). No cristianismo, Deus é pré-existente e perene e faz os homens à sua 
imagem e semelhança, de onde se compreende como o homem se coloca, junto a Ele, 
num papel de transcendência em relação à natureza. 

b.  Em contraponto ao homem antigo, que assumia um lugar hierarquizado na natureza, 
da qual fazia parte, o homem cristão tomava do platonismo a distinção da alma e do 
corpo e criava uma oposição – alma de um lado, corpo e natureza do outro –, levando-
o ao limite do maniqueísmo, quando o par corpo-natureza representa o sentido do mal 

                                                 

1 LENOBLE recorre a J.PIAGET em sua obra La representation du monde chez l’énfant  (1926), para 
explicar o momento do artificialismo como parte do desenvolvimento de uma criança, vista então como a 
representação da humanidade. Este é o momento que saindo de uma mentalidade mágica, a humanidade 
começa a possuir a força para construir uma lógica. 
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absoluto e a ascendência a uma vida espiritual, alheia às coisas terrenas, significa a 
graça extrema.  

 

Complementando esse raciocínio, Marilena CHAUI (2004, p.313) admite que o homem 

antigo aspirava ao bem e à felicidade, que só poderiam ser alcançados pela conduta 

virtuosa. Possuía uma força interior (a virtude), que consistia na consciência do bem e na 

conduta definida pela vontade e guiada pela razão. À razão caberia o controle das paixões e 

apetites desenfreados, impulsos a serem controlados na natureza humana.  

De forma distinta, o homem cristão era mau por natureza, e cabia aos escritos bíblicos 

cumprirem o papel de lei, fornecendo as normas morais para a correção. Esta maldade inata 

era associada, no cristianismo, à natureza, que era, ao mesmo tempo tentação e dádiva para 

o homem.  

De onde apreendemos que a associação entre pecado e natureza é elaborada na filosofia 

cristã, a qual carrega esta percepção até os nossos tempos.  

 “Pode-se conceber a partir daí o que poderia ser a revolução mecanicista. Para 
um cristão a Natureza não é eterna: Deus lançou-a no ser quando quis e irá 
suprimi-la no último dia como se de um imenso cenário se tratasse. Não é o todo, 
mas uma coisa entre as mãos de Deus. E o homem irá se habituar a situar-se 
também já não na Natureza, mas perante ela, a conceber o seu destino como 
independente da história do mundo. Máquina entre as mãos de Deus, a Natureza, 
ousará ele um dia declarar, não é em si mesma senão uma máquina, cujas 
alavancas também ele poderá manejar” (LENOBLE,1969, p.191). 
 

Na lógica do domínio da idéia por meio do conhecimento, o homem antigo ganhara imenso 

território com a desmistificação da Natureza, com o conhecimento da sua hierarquia e 

mesmo com a submissão às suas regras, mas não ousara ainda transformá-la. O homem 

cristão, agora fora e acima da natureza, se encontrava livre para descobrir e controlar os 

seus mecanismos. 

Entretanto, houve um momento que esta acepção não era de todo aceita pelas autoridades 

religiosas. Havia discordâncias entre algumas facções sobre a correção de alterar a 

natureza, tornando-a mais amena, em função da idéia do pecado original, que acarretara em 

privações impostas por Deus e que não poderiam ser desrespeitadas. Assim, no âmago do 
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pensamento que, na cultura ocidental, forneceu os subsídios morais para a mais profunda 

transformação da natureza, encontrava-se também a sua antítese. 

Essas discussões estavam intimamente relacionadas ao desenvolvimento de conflitos 

internos na Igreja Católica, as quais tiveram como desdobramento o surgimento do 

protestantismo, porém não refreavam o potencial que a compreensão da transcendência 

humana viria a desencadear com a chegada do mecanicismo. 

Na colonização das Américas evidenciavam-se as duas diferentes formas de perceber a 

natureza. O livre-arbítrio, principal pilar da doutrina protestante, impedia os colonizadores 

ocidentais2 de catequizarem os indígenas compulsoriamente, ao contrário do modelo 

ibérico, no qual os nativos eram escravizados e, para tanto, necessitavam de catequização. 

Para os colonizadores protestantes, era fundamental que os pagãos ouvissem o “chamado” 

e seguissem, de espontânea vontade, o “exemplo de correção cristã” apresentado pelos 

peregrinos (ZEA, 1978). 

Em verdade, bastava que os pagãos não interferissem no processo de transformação da 

natureza trazido pelos colonizadores empreendedores, já imbuídos do gérmen da filosofia 

moderna e do espírito capitalista, que permeou o nascimento do protestantismo. Caso eles 

não colaborassem, ou atrapalhassem esse processo, seriam considerados obstáculos a serem 

superados diretamente pelos próprios peregrinos, que tinham a justificativa moral e legal 

para isto.  

Sobre esses peregrinos, pairavam fortemente as idéias de pensadores como Locke (1632–

1704), ou Bacon (1561–1626), particularmente aquelas referentes à recriação do Jardim do 

Éden, agora permitido. Afinal os frutos do trabalho do homem protestante eram bem vindos 

para Deus e demonstravam a sua virtude diante d’Ele. Para esse novo homem a natureza 

não era apenas uma máquina que estava nas suas mãos, colocada por Deus para servi-lo. 

Quando transformada, ela atestaria o resultado dos seus empreendimentos, nascidos da sua 

moral e fé. A natureza agora devia ser modificada. 

                                                 

2 Leopoldo ZEA (1978) utiliza esta denominação para referir-se ao modelo de colonização inglês e holandês. 
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1.3 A natureza do conhecimento 

Posteriormente, no séc. XVIII, o Iluminismo veio a alimentar esse processo. Essa corrente 

de pensamento concebia o desenvolvimento de uma sociedade livre e desenvolvida 

fundamentalmente calcado na ciência. Acreditava na conquista da liberdade e felicidade 

social e política através de uma razão capaz de proporcionar evolução e progresso.  

“O homem é um ser perfectível. A perfectibilidade consiste em libertar-se dos preconceitos 
religiosos, morais e sociais, em libertar-se da superstição e do medo, graças ao 
conhecimento, às ciências, às artes e à moral” (CHAUI, 2004, p49).  

Este pensamento acentuava as bases do desenvolvimento, alegando que o progresso das 

civilizações “das mais “primitivas” ou “selvagens” às mais adiantadas e perfeitas (as da 

Europa ocidental)” seriam alcançados ainda mediante o aperfeiçoamento da razão. 

O pensamento iluminista retirava, irremediavelmente, o homem da natureza, agora não 

mais pela sua transcendência divina, mas pela razão, rejeitando completamente sua posição 

pré-estabelecida numa natureza que lhe limitava a liberdade. Reconhecia que “há diferença 

entre a natureza e civilização, sendo a natureza o reino das relações de causa e efeito ou 

das leis naturais universais e imutáveis, enquanto a civilização é o reino da liberdade e da 

finalidade proposta pela vontade livre dos próprios homens, em seu aperfeiçoamento 

moral, técnico e político” (CHAUI,2004, p.49). Sendo assim, tornava-se possível ao 

homem escapar dessa natureza tirana, com leis esmagadoras. Ele deveria buscar, mais 

intensamente do que nunca, conhecê-la, dominá-la e transformá-la, dessa vez baseado na 

razão e na observação dos erros do passado.  

Nesse momento assiste-se, então, ao esvaziamento da importância de significado da 

natureza. A razão traz as soluções do progresso a todos os grandes mistérios e vicissitudes 

as quais o homem está submetido: as intempéries, a fome, as doenças. Tudo poderia ser 

sistematizado numa nova ciência que a si mesmo bastava e que tinha a incumbência de 

encontrar as repostas para todas as perguntas existentes de tal modo que se não existissem 

as respostas, talvez fosse porque as perguntas corretas ainda não tivessem sido formuladas. 

“Quando se fala da ação da Natureza, entende-se apenas por tal a ação dos corpos uns 
sobre os outros, conforme as leis do movimento estabelecidas pelo Criador. É nisso que 
consiste todo o sentido desta palavra, que não é mais do que uma maneira abreviada de 
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exprimir a ação dos corpos e que talvez fosse melhor expressa pelas palavras mecanismo 
dos corpos”(Encyclopédie apud LENOBLE, 1969, p.285). 

 

Retomando resumidamente o percurso histórico proposto neste capítulo, é possível verificar 

as inquietações que surgiram a cada momento por trás da idéia de natureza até os meados 

do séc XIX. Os olhos da humanidade já não eram mais os mesmos, desde aquela natureza 

animista e antropomórfica dos primórdios da civilização, personificação da mãe e do pai 

em tantas entidades divinas e simbólicas, sempre procurados para apaziguar os medos 

humanos. E agora, compreendida em seus mistérios, vista como um conjunto de fatos 

científicos a serem conhecidos e manipulados pelo homem, a natureza fica desprovida dos 

seus mistérios consoladores.   

Com o desenvolvimento da física, mesmo os sábios mais cristãos não mais se preocupavam 

em encontrar lugar, nos estudos de suas leis, para um capítulo dedicado à existência de 

Deus (LENOBLE, 1969, p. 192). As angústias do homem a respeito de si mesmo agora 

apareciam à luz dessa natureza, mostrando-o solitário.  

“Assim, separado da sina das coisas, o homem colocava-se perante a alternativa 
que atormenta a consciência contemporânea: ou encontrar uma outra via que não a 
física para se elevar a Deus e situar-se numa ordem; ou então procurar nele mesmo 
o princípio desta ordem, isto é, fazer-se de Deus. Este segundo termo não está de 
resto livre de hipoteca: o homem tem tão profundamente sentimento de sua 
dependência que procura sempre um senhor; se não o encontra em Deus, fará 
paradoxalmente reviver o mito naturista das primeiras idades: a Natureza volta a 
ser a sua senhora e a sua lei, mas então Natureza sem alma, Natureza-coisa, 
mecanismo para triturar os homens e as almas, a que chamamos Determinismo, 
Axioma eterno ou Materialismo histórico (LENOBLE,1969, p. 192). 
 

Ao mesmo tempo em que se consolidava a percepção de natureza, calcada no 

conhecimento, enquanto ordem e conexão universal entre todas as coisas – “a natureza tal 

como estudada pelas ciências ditas naturais (física, química, biologia, astronomia, etc.)”, 

ascendia o conceito de natureza como “tudo o que existe no Universo sem a intervenção da 

vontade e da ação humanas”, significado onde “natural opõe-se a artefato, artifício e 

técnico” (CHAUI, 2004, p.245). 
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O primeiro sentido permitia ao conhecimento desvendar os mistérios da natureza, 

transformando-a em objeto da ciência, levando o homem a deslumbrar-se com a sua própria 

capacidade, postando-se na natureza, enquanto sujeito do conhecimento. O segundo,  

evidencia o processo de industrialização das cidades européias que se intensificava na 

virada do séc. XVIII para o séc. XIX, causando um adensamento e acentuando os 

problemas de degradação que as afligiam desde tempos anteriores. 

“A lei do crescimento urbano, ditada pela economia capitalista, significou a 
inexorável destruição de todas as características naturais que deleitam e fortificam 
a alma humana em suas atividades diárias. Os rios eram transformados em esgotos 
(...) as zonas portuárias podiam ser tornadas inacessíveis para o transeunte, 
árvores antigas podiam ser sacrificadas e edifícios veneráveis postas abaixo em 
favor da velocidade do tráfego; mas enquanto as classes superiores pudessem ir de 
carruagem passear no Central Park, ou dar uma galopada matinal em Rotten Row, 
a falta de espaço para recreação e de uma beleza recreativa na cidade em geral 
não chegou a ser percebida” (MUMFORD, 1982, p.462). 

 

Assim, esses dois sentidos estiveram presentes no surgimento da natureza pictórica e 

científica dos viajantes e dos naturalistas, a qual se desdobrou na natureza recreativa e 

medicinal das temporadas de banhos fora da cidade. Entretanto, representavam, já nos 

tempos em que se construíam os primeiros castelos de verão, com seus bosques privativos 

para a caça (KEITH, 1988) – quando unicamente à nobreza cabia essa prerrogativa –, ou 

em tempos posteriores, quando a burguesia elaborava novos padrões de comportamento a 

serem adotados diante de uma natureza pacificada (pelo conhecimento) e reconhecida em 

sua beleza (pela pureza), a apropriação desta, sob a forma da propriedade da terra.  

Essa percepção carrega o gérmen da natureza de consumo que veremos no próximo item. 

Será abordada com maior detalhe no capítulo III, onde a invocaremos para explicar o 

processo de ocupação das localidades dotadas de elementos naturais propícios à recreação, 

no Recife. 

Nesse contexto, Charles DARWIN (1809-1882) elaborou a sua obra Sobre a Origem das 

Espécies por Seleção Natural3, que trouxe a importante ruptura acerca da criação divina 

                                                 

3 On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 1859. 
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dos animais, tal qual a Gênese bíblica. Embora inicialmente não tratasse diretamente dos 

aspectos relacionados à criação divina do homem, encetava grandes discussões no meio 

acadêmico devido ao conteúdo implícito contrário à doutrina cristã. A visão da natureza de 

DARWIN, como palco de luta pela sobrevivência e continuidade dos mais fortes, seja pelas 

aptidões orgânicas, seja pela atratividade sexual, colocava o homem junto com os outros 

animais, numa cadeia evolutiva intrinsecamente relacionada, causando um efeito 

devastador na sociedade da época. 

A teoria de DARWIN é ainda hoje ensinada nas escolas, representando um marco na 

transformação da percepção da natureza, pois afirma categoricamente a condição do 

homem enquanto objeto de conhecimento das ciências naturais, reafirmando e ampliando o 

domínio da natureza sobre ele. Sua divulgação foi revolucionária porque trouxe a cultura 

para o campo da natureza, a partir do conhecimento que o homem não foi concebido na 

plenitude de sua condição humana, portando-se em outros tempos como o restante dos 

animais (sobretudo os primatas, com os quais possui um estreito parentesco). 

Embora não se manifestasse favorável, sua teoria contribuiu com as idéias relacionadas à 

eugenia e ao positivismo, após a sua morte. Este último, em continuação a tendência de 

valorização da razão e da ciência como conquista da liberdade e felicidade social, veio a ser 

o ponto extremo de um movimento, que acreditava na linearidade do progresso, numa 

evolução constante e uniforme dos homens, da sociedade, das ciências e das artes.  De 

acordo com este pensamento, as sociedades, as ciências, as artes e as técnicas seguiam em 

evolução constante, de tal forma que “o presente é sempre melhor e superior, se 

comparado ao passado, e o futuro será melhor e superior, se comparado ao presente” 

(CHAUI,2004, p.49). 

O pensamento positivista foi muito criticado, devido à rápida compreensão da filosofia de 

que essa noção de progresso a ser alcançada por todos, linearmente, trazia implícita a 

necessidade de intervenção de sociedades ‘mais evoluídas’ sobre outras ‘primitivas’, 

legitimando os colonialismos e imperialismos. 

Posteriormente, o desenvolvimento e a expansão do modo de produção capitalista 

acentuaram ainda mais a valorização da ciência e da técnica, passando estas a possuírem 

cada vez mais importância no cotidiano do homem comum. Os países desenvolvidos, ou 
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países centrais do capitalismo, passaram a ditar as regras econômicas, sociais, culturais e 

políticas no mundo civilizado e globalizado do qual finalmente o homem se tornou senhor. 

A busca de progresso material, acompanhada de um desenvolvimento científico e 

tecnológico sem precedentes na história, foi o que o levou pela primeira vez a identificar a 

possível causa de um fim para a própria humanidade. 

 

1.4 A natureza da catástrofe  

Para MARX, a sobrevivência do sistema capitalista exige a expansão contínua do processo 

de acumulação, enquanto condição básica para sua continuidade, ou seja, o capitalismo 

carrega consigo a necessidade de constante desenvolvimento. Contudo, “o desenvolvimento 

do sistema é um processo de contradições internas, que, freqüentemente se irrompe sob a 

forma de crises” (HARVEY, 2005, p.44). 

Essas crises originam-se em barreiras, eventualmente encontradas, na manutenção das suas 

condições de funcionamento, que pressupõem a existência de um excedente de mão de 

obra, a existência de um mercado para absorver as quantidades crescentes de mercadorias 

produzidas e a existência de quantidades necessárias de meios de produção, entre os quais, 

as matérias-primas. (HARVEY, 2005, P.45). 

Ora, quando se identificaram problemas na obtenção de importantes matérias-primas 

utilizadas pelas forças produtivas, deflagrou-se uma crise das matérias-primas. A essa 

dificuldade, desdobraram-se dois agravantes. Primeiramente, a necessidade de expansão da 

acumulação com a obtenção de novos mercados consumidores impõe o incremento na 

produtividade, acelerando a extração das matérias-primas. Em segundo lugar, a degradação 

gerada pelo excesso dos dejetos da produção industrial e do consumo crescente, 

compromete o equilíbrio ecológico do planeta, responsável, em primeira instância, pelas 

condições ambientais nas quais se formam as próprias matérias-primas. 

Temos então, uma crise do capitalismo, que afeta as percepções da sociedade a respeito do 

futuro do planeta, transmutando-se e ampliando-se em diversos campos do conhecimento, 

ao ficarem evidentes as conseqüências possíveis advindas da sua não superação.  
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Recebendo a denominação de crise ecológica, foi deflagrada na segunda metade do século 

vinte, a partir da descoberta das perspectivas pessimistas de um colapso ambiental causado 

pela exaustão dos recursos naturais e pela degradação do ecossistema, levando os diversos 

campos do conhecimento a procurarem alternativas que pudessem assegurar o 

prosseguimento do desenvolvimento da civilização.  

A continuidade da dicotomia homem-natureza revelava-se em duas correntes do 

pensamento filosófico do séc. XX. A antropocêntrica “remonta à concepção cartesiana, 

colocando o homem como sujeito e a natureza como objeto” (MELO, 2001) afirmando 

ainda a primazia do homem que deve dominar a natureza. E a naturalista, critica o homem 

que destrói a natureza, criando a idéia dos santuários ecológicos numa reprodução 

contemporânea “do mito do paraíso perdido, lugar desejado e procurado pelo homem 

depois de sua expulsão do Éden” (DIEGUES, 1998), transformado, numa visão 

ambientalista do pensamento atual. 

Como decorrência dessas preocupações, emerge, na década de 19804 o conceito de 

‘desenvolvimento sustentável’: “aquele que atende as necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1988), a partir de um estudo encomendado pela Organização das 

Nações Unidas - ONU. Este estudo, conhecido como relatório Brundtlland, influenciou 

políticas governamentais no nível mundial, estabelecendo metas a serem cumpridas em 

agendas internacionais, como a inserção das categorias sociais de baixa renda no novo 

padrão de desenvolvimento, a proposta de um novo padrão de consumo, a criação de 

restrições legais para a exploração dos recursos ambientais, e por fim, a busca de uma nova 

forma de pensar a natureza, uma nova ética.  

                                                 

4 Já no final dos anos 1960, o Relatório do Clube de Roma anunciava a necessidade de se reconhecer, 
internacionalmente, os limites impostos pelo meio ambiente para o crescimento indefinido da economia e da 
população. A partir de então, extensa literatura é produzida denunciando os riscos do desequilíbrio ecológico. 
Em 1972 é realizada em Estocolmo a primeira Conferência da ONU sobre Meio Ambiente. Entre 1972 e 
1992, ano em que se realiza no Rio de Janeiro a II Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, foram 
publicados 18 relatórios do Clube de Roma e seus prognósticos tornaram-se mais sombrios: o Clube de Roma 
(composto por representantes dos países do 1o. Mundo) passa a partir de então a ser conhecido como Clube do 
Juízo Final. Na segunda metade da década de 1970 é elaborado nos Estados Unidos o Global 2000 que, em 
sua época, foi o levantamento mais abrangente da situação alarmante do planeta Terra (MELO, 2001, p.03). 
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Algumas dessas ações atualmente põem em xeque o modo de funcionamento do próprio 

capitalismo, encontrando resistência na sua adoção. Outras, contudo, permitem a adaptação 

do sistema à crise, criando necessidades e produtos voltados à nova realidade, como 

demonstraremos no próximo item.  

O termo ‘meio ambiente’ ganha o mundo e as lutas pela preservação ambiental passam a 

protagonizar o palco das decisões políticas internacionais, o que num encadeamento natural 

no mundo globalizado, as transforma numa preocupação normal para o homem comum das 

sociedades ocidentais. 

As causas de algumas catástrofes ambientais, tais como enchentes, tsunamis e furacões, 

passam a serem associadas à interferência humana, cuja intensidade promove desequilíbrios 

capazes de gerar distúrbios no funcionamento da natureza, ou acentuar os efeitos trágicos 

de alguns fenômenos naturais para a sociedade.  

Essas catástrofes têm impactos implacáveis nos habitantes de muitas cidades, propiciando o 

crescimento de um contingente do que se passou a denominar de “refugiados ambientais”5.  

Cumprem, todavia, o papel de lembrar que natureza não é constância, o que, em tempos de 

cada vez maior domínio tecnológico, causa imensa estranheza à sociedade, trazendo à tona 

antigas percepções adormecidas: da natureza mágica, da natureza da razão, da natureza da 

fé. Podemos identificá-las em idéias como: ‘a natureza se vinga das maldades as quais o 

homem a sujeitou’; ou, ‘o homem não reconhece mais o seu lugar na natureza, afetando o 

equilíbrio ecológico’; ou ainda, ‘estas catástrofes já estavam previstas no “Juízo Final”’. 

Isso nos mostra que a idéia de natureza é construída mediante a negação da idéia anterior, 

mas essa negação não implica, de forma alguma, em sua morte.  

Na natureza da catástrofe, a relação homem-natureza permanece dicotômica: de um lado 

está o homem, cujo modelo de desenvolvimento adotado impôs à natureza uma destruição 

de grandes proporções; do outro, a natureza, sua base material, cuja harmonia foi afetada e 

cuja continuidade se encontra em risco. 

                                                 

5 Termo empregado pela Universidade das Nações Unidas – UNU para designar o contingente de pessoas que 
são forçadas a abandonar suas casas, devido a problemas como esgotamento do solo, a desertificação, 
enchentes, terremotos e outros desastres naturais.
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Entretanto, o fim da natureza é também o fim do homem. Sendo assim, extrapola a 

compreensão econômica dos danos físicos e climáticos, sendo alçada para níveis como o 

social, o político, o ético, o estético, ou o espiritual. A crise ecológica torna-se, portanto, 

um grande desafio para a humanidade. Como diria Morin, trata-se de uma crise da 

civilização. 

“Julgávamos controlar a natureza, mas o nosso controlo era incontrolado. 
Julgávamos controlar a economia, mas a crise surgida em 1973 revelou-nos que o 
controlo econômico dos anos posteriores à guerra era não só lacunar, mas também 
provisório. Julgávamos controlar a técnica, mas, é ela que, incontroladamente, 
comanda os nossos processos econômicos e sociais, e não estamos aptos a 
controlar a gigantesca reconversão operada pela informática e compútica e a 
electrônica. Nunca conseguimos controlar o devir mundial, o qual é continuamente 
crísico, caótico, titubeante, demente e isso é tão feliz (...) quanto infeliz”. (...) 
“Trata-se de uma crise antropossocial, crise planetária, crise da ideologia 
dominante que é a crise dos próprios fundamentos da sociedade”. (1984, p.352) 

 

Com base nessa análise podemos perceber como se moldou uma idéia de natureza muito 

aceita atualmente: 

“Conjunto de tudo quanto existe e é percebido pelos humanos como o meio 
ambiente no qual vivem. A natureza, aqui, tanto significa o conjunto das condições 
físicas em que vivemos como as coisas que contemplamos com emoção (a paisagem, 
o mar, o céu, as estrelas, terremotos eclipses, tufões, erupções vulcânicas, etc.). A 
natureza é o mundo visível como meio ambiente e como aquilo que existe fora de 
nós e que provoca idéias e sentimentos em nós” (CHAUI, 2004, p.245).  
 

No quadro traçado revelam-se algumas atitudes emblemáticas do homem face à natureza. 

Ele é, ora seu ‘inimigo’, que a destrói, ora, seu ‘admirador’, que se coloca à parte e que, 

com algumas atitudes e prerrogativas determinadas, pode sentir-se em ‘sintonia’ com ela. E 

é ainda numa atitude antropocêntrica, preocupada com a satisfação das suas necessidades e 

assustada com o risco da extinção, que a humanidade procura alternativas filosóficas, 

científicas e até mesmo volta-se em direção ao conceito da natureza mágica na qual 

acreditava no princípio do seu pensar, e que na verdade nunca abandonou: uma natureza 

ferida e que pode tornar-se vingativa com o homem, disposta a colocá-lo no seu devido 

lugar. 
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Mas é essa crise também o que pode transformar a percepção do homem, eliminando a 

dicotomia construída ao longo da história. Antes, porém, teremos algumas conseqüências 

advindas da consciência das extinções e das raridades, que vão se relacionar com a idéia de 

consumo. 

 

1.5 A natureza de consumo 

Compreender a percepção da natureza de consumo nos remete a aceitar que a necessidade 

de ‘proteção do meio ambiente’, está intimamente associada à atitude de ‘apreciação da 

natureza’, enquanto uma necessidade que afirma também um estatuto social. Neste caso, é 

interessante contar com o suporte teórico de BAUDRILLARD, para quem o fato de que “a 

natureza, o ar, a água, depois de terem sido simples forças produtivas, se tornem bens 

raros e entrem no campo do valor”, deve-se precisamente à sua condição de raridade, de 

extinção (1972, p.212).  

É interessante acrescentar a essa compreensão, que meio ambiente e natureza opõem entre 

si, uma forte contradição conceitual, a qual CHAUI, em sua abordagem, não ressaltou, mas 

que se torna evidente quando pensamos em meio ambiente, “conjunto das condições físicas 

nas quais vivemos”, quando situadas no meio urbano. 

O meio ambiente, por exemplo, está definido no Código do Meio Ambiente e do Equilíbrio 

Ecológico da Cidade do Recife como “o conjunto formado pelos substratos água, ar e solo 

/ subsolo, cuja preservação é essencial à qualidade de vida da comunidade” (SEPLAM, 

1996).  

No mesmo documento, encontramos como termo mais próximo de meio ambiente urbano, a 

expressão paisagem urbana, um conceito distinto, mas que valida plenamente sua 

utilização, sob o ponto de vista da nossa análise: “É a síntese dos objetos, atributos e 

relações que dão forma e expressão ao espaço físico, econômico e social do ecossistema 

natural para constituir o habitat humano. Distingue-se da chamada paisagem natural pela 

presença predominante dos componentes construídos ou artificialmente dispostos, a 

exemplo dos prédios, praças, ruas, maciços vegetais plantados ou preservados no sítio 

primitivo, etc. onde vivem e circulam pessoas e animais” (SEPLAM, 1996). 
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Podemos perceber, a partir da comparação entre as duas concepções, uma distinção entre 

‘meio ambiente’, designação que se incorpora ao conceito de natureza; e ‘paisagem 

urbana’, designação que distingue, no espaço físico, a forma e a expressão dadas por meio 

dos objetos, atributos e relações, ao habitat humano. Admitimos, com isso que a paisagem 

deixa de ser natural e passa a ser urbana, por meio da atuação humana, não fazendo, assim, 

na percepção construída pela sociedade, da natureza. Isso restringe a natureza, na cidade, 

àqueles fenômenos naturais “que contemplamos com emoção”. 

Sendo assim, na cidade, a natureza não se encontra nos edifícios, praças e ruas, tal como 

tentaremos demonstrar no CAPÍTULO III, mas precisamente naqueles fenômenos e, então 

retomando BAUDRILLARD, estes, em sua ainda maior raridade, entram no campo do 

valor. À medida que a natureza fica mais distante, torna-se mais interessante enquanto 

elemento que agrega valor simbólico a qualquer tipo de mercadoria. 

Ora, esse campo é regido pela construção das necessidades. E estas, ainda segundo 

BAUDRILLARD, são criadas pelo sistema, como uma “função induzida nos indivíduos 

pela lógica interna do sistema”, requerida para o seu funcionamento, tanto do ponto de 

vista da produtividade, quanto do ponto de vista do consumo, duas faces da mesma moeda 

(1972, p.73). Essas necessidades criadas são, portanto, incorporadas pela sociedade, que 

passa a adotá-las e saciá-las, para desta forma possuir também ela, um estatuto social, de 

acordo com as suas escolhas de consumo. 

Podemos reforçar este raciocínio trazendo-o para a cidade, onde “o mundo da mercadoria, 

abstrato em si mesmo, (porque constituído de relações desprendidas do uso), encontra a 

natureza, simula-a, pode passar por natural, faz passar sua encarnação material por 

natural” (LEFEBVRE, 2001, p.141). No espaço urbano, realiza-se a função de “formar, 

realizar, distribuir (...) o subproduto da sociedade inteira (isto é, no modo de produção 

capitalista, a mais-valia global)”, o que o consolida como espaço da realização do capital 

(LEFEBVRE, 2004, p.143). 

A fruição consumista da natureza, sob a condição de apropriação, encontra, então, terreno 

fértil na cidade, transformando-se em um signo incorporado no mundo da mercadoria. E 

assim, possibilita que o consumo de um carro, de uma roupa ou de um imóvel, proporcione 
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a determinadas categorias sociais, uma sensação de vivência da natureza ou de sintonia com 

a mesma. 

Essa sensação se dá por meio de outra construção social, o lazer, que se erige também como 

um signo capaz de fornecer estatuto social, a depender da forma e constância com a qual se 

realize, considerando o próprio tempo livre também um estatuto. Na mesma lógica, outros 

signos, tais como saúde, contemplação e preservação, incorporam-se na apropriação da 

natureza. 

Junte-se a isto, que a propriedade da terra, desde tempos imemoriais, se consubstancia 

numa apropriação material da natureza, pois a própria terra é, em si, admitida como parte 

da natureza. Desta forma a propriedade fundiária é um domínio sobre a natureza, 

delimitado territorialmente. No meio urbano, esse poder se estende aos imóveis sobre ela 

erguidos, e os domínios são delimitados pelas localidades onde estes se situam. 

Assim, nessas localidades expressam-se relações espaciais e simbólicas com a natureza, 

construídas a partir de uma ‘necessidade’ de fruição consumista desta, elaborada no seio de 

um sistema que, ao mesmo tempo a cria e se alimenta da sua satisfação.  

Dessa forma, na cidade, a apropriação da natureza transforma-se em uma necessidade, 

relacionando-se com outras necessidades, que como ela, se transformam em signos de 

estatuto social, no mundo da mercadoria. 

 

Podemos admitir, portanto, a partir do percurso de transformação e criação de novos 

significados da natureza, que esta possui inúmeras faces, de acordo com a sociedade que a 

produz, muitas das quais representando momentos históricos, não obstante ela possa 

transcendê-los, transportando-se no tempo e no espaço.  

Assim a natureza de consumo submete-se a uma classificação, de modo a possuir um 

papel na atual ordem sócio-econômica, revelando uma desconcertante inversão de papéis, 

se pensarmos que na classificação aristotélica o homem antigo é quem procura o seu lugar 

na ordem natural das coisas. Todavia, ao mesmo tempo em que se estabelece uma 

contradição, também existem semelhanças, pois para ambas está presente a lógica da 

classificação pelas necessidades. 
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A natureza da fé permite ao homem postar-se como seu superior, pela transcendência, 

abrindo caminho para a natureza do conhecimento, onde sua sublimação pela graça divina 

é substituída pela ciência.  

Evidencia-se, pois, a possibilidade de estabelecer múltiplas relações entre as diversas faces 

encontradas. Importante, entretanto, é revelar que estas ora se contrapõem ora se 

complementam, e que nenhuma delas está totalmente morta, pois ficam impregnadas umas 

nas outras, assim como tantos outros traços sociais que moldaram a civilização em sua 

imagem atual. 

Estas considerações levam-nos a concluir que a idéia de natureza, construída socialmente, 

incorpora as relações sociais permeadas em seu processo de elaboração. Assim sendo, se o 

consumo induzido pelo sistema capitalista é a marca indelével da “sociedade burocrática 

de consumo dirigido” tomando emprestada a expressão de LEFEBVRE para designá-la no 

momento atual, e se, a destruição da natureza gera as raridades que se transformam em 

fontes consideráveis de geração de renda, o destino da natureza equipara-se ao de qualquer 

outro produto, rendendo à sua transformação em bem de consumo. Esse destino, ela o 

poderá cumprir como signo em muitos objetos de consumo, mas é na terra, que, ao 

materializar-se, transformar-se-á em si mesma, numa mercadoria. 
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CAPÍTULO II 

 

O FUNCIONAMENTO DO MERCADO FUNDIÁRIO E 
IMOBILIÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propriedade fundiária, já justificada por direito de conquista, cessão divina ou herança 

familiar, manteve-se no modo de produção capitalista, como testemunho de distinção de 

poder e estatuto social. “Ainda que essa propriedade imobiliária tenha dado lugar à 

propriedade mobiliária, a do dinheiro e do capital, ela persiste” (LEFEBVRE, 2001, 

p.160). A comercialização da terra retirou, por um lado, o poder perene de sua propriedade, 

herdada do sistema feudal, mas, por outro lado, esse poder persiste, na manutenção da 

propriedade, por uma burguesia que enriqueceu, “comprando terras, constituindo, para si 

propriedades fundiárias” (LEFEBVRE, 2001, p.161). 

“O cordão umbilical que ligava a sociedade à natureza foi mal cortado. O que 
exigia o corte e implicava na ruptura? A cidade. O vínculo se desfez, a troca viva 
entre a comunidade e a terra não foi substituída por uma regulação racional e, no 
entanto, a sociedade continua ligada e mesmo amarrada à terra. Pela propriedade 
e pelas múltiplas servidões que ela mantém. Especialmente e sobretudo 
subordinando a terra ao mercado, fazendo da terra um “bem” comercializável 
dependente do valor de troca e da especulação, não do uso e do valor de uso” 
(LEFÉBVRE, 2001, p.161). 
 

O consumo da terra, sob a égide do valor de troca, puxa para trás o desenvolvimento, “o 

orienta por meio de uma pressão constante”. Nessa circunstância, uma urbanização 

degradante se estende sobre os campos, enquanto a “natureza, destruída, se subtrai à base 

dessa sociedade ilusoriamente satisfeita.” (LEFEBVRE, 2001, p.168). 

Com estas circunstâncias em mente, na primeira parte deste capítulo, abordaremos como a 

terra delega seus valores intrínsecos – atendo-nos àqueles relacionados à idéia de natureza – 

ao edifício, produto industrializado cuja fabricação e comercialização ocorrem sob as regras 

do mercado imobiliário. Na segunda parte, detalharemos as regras do mercado imobiliário, 

tendo como pano de fundo a recente política habitacional brasileira, de forma a demonstrar 

como os interesses dos agentes – proprietários fundiários, promotores imobiliários e a 

própria demanda –  se encontram alinhados nessa rentável atividade econômica. Nesse 

sentido, contaremos com as produções teóricas de Norma LACERDA, Paul SINGER, 

Henri LEFEBVRE e David HARVEY, autores que abordaram a propriedade da terra, seus 

valores e a renda que se extrai destes, além de informações fornecidas por instituições 

como o CBIC, IBGE, CAIXA, FIEPE, ADEMI E SINDUSCON.                                                                        
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1. DA TERRA RURAL À URBANA 
 

Iniciamos a primeira parte abordando as teorias da renda da terra, que procuram explicar 

economicamente os seus valores intrínsecos, de modo a situá-los na produção e 

comercialização do espaço urbano, à luz do modo de produção capitalista. 

1.1 A visão econômica clássica da renda da terra 

A discussão teórica sobre a renda da terra, surgiu a partir do objetivo de traduzir em 

cálculos econômicos a avaliação fundiária, a partir da tentativa de explicar de forma 

imparcial, como determinadas terras eram mais valorizadas do que outras. Essa discussão 

era fortemente alimentada pelas idéias do inglês William PETTY (1623-1687). 

A partir de então, a teoria da renda da terra foi sendo desenvolvida, até chegar na 

formulação de Adam SMITH (1723-1790), que relacionava a escassez de terras férteis com 

a necessidade de terra para o cultivo. Ele analisou a renda da terra a partir da apropriação 

particular do trabalho do solo dos “não proprietários” no campo. Em sua visão, a renda da 

terra é o valor pago ao proprietário pelo arrendatário que a utiliza para a sua produção, e é 

na verdade, uma parcela do trabalho do produtor, um excedente, já que não decorre do 

esforço ou atividade do próprio proprietário (SMITH, 1996, p.185). 

Para dar à teoria sua formulação clássica, David RICARDO (1772-1823), baseou-se na Lei 

dos Rendimentos Decrescentes na Agricultura, segundo a qual as terras mais férteis são 

cultivadas antes das menos férteis e, na concorrência de mercado, devido a qual, em um 

momento dado, surge um preço único para um certo produto. A partir desses pressupostos, 

RICARDO concluiu que o crescimento populacional tende a elevar o preço de alguns 

produtos agrícolas, possibilitando a inclusão das terras de segunda categoria na produção 

dos alimentos, com a condição de que o seu custo de produção seja coberto pelo preço do 

produto no mercado. 

Sendo único o preço de mercado para os produtos agrícolas, os proprietários das terras mais 

férteis obtêm um rendimento suplementar, uma vez que o custo de produção em suas terras 

é mais baixo. O processo pode se repetir: à medida que haja um aumento populacional e 
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maior necessidade de alimento, os preços dos produtos agrícolas aumentam e terras de 

terceira categoria passam a serem cultivadas. Com isso, as terras de segunda vêm a obter 

um rendimento suplementar em relação às de terceira, e assim, sucessivamente.  

Um outro fator que pode influenciar na geração do rendimento suplementar é a distância 

dos locais de produção para os centros consumidores. Quanto mais longe, mais altos os 

custos de transporte e, conseqüentemente, os custos de produção. Os proprietários de terras 

próximas ao mercado recebem, então, uma vantagem adicional, na diminuição de seus 

custos. 

RICARDO denominou essas vantagens de rendas diferenciais. Segundo o seu raciocínio, as 

piores terras, em termos de fertilidade e de localização, não são capazes de auferirem renda. 

Karl MARX (1818-1883), respaldado nas evidências, contrapôs-se a essa idéia.  

Em função da propriedade privada da terra no modo de produção capitalista, mesmo nas 

localizações menos privilegiadas (salvo exceções) a renda da terra é devida ao proprietário. 

A renda absoluta definida por MARX é, então, aquela paga na última faixa de terra 

ocupada, haja vista a impossibilidade de seu uso livre. Como a composição orgânica do 

capital na agricultura tende a ser baixa, o valor dos produtos agrícolas é superior ao seu 

preço de produção (custo de produção + taxa média de lucro). Assim a renda absoluta é 

paga ao proprietário pelo capitalista arrendatário como a diferença entre o valor e o preço 

da produção. 

MARX também desenvolve os conceitos de renda diferencial, acrescentando à definição de 

renda diferencial de RICARDO – auferida a determinadas terras a partir de melhores 

condições de fertilidade e acessibilidade aos centros de consumo – a qual ele denomina de 

renda diferencial I, uma outra modalidade. A renda diferencial II é auferida nas terras que 

possuem capacidade de receberem um maior aporte de capital, permitindo assim, um maior 

retorno na produtividade. 

A partir da compreensão do poder dos proprietários de terras no sentido de possuírem bens 

únicos, ou “o direito sobre porções determinadas do planeta enquanto esferas produtivas 

de sua vontade privada” (LACERDA, 1993, p.55), MARX estabeleceu uma outra 
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categoria, a renda monopolista1. “A renda monopolista surge porque os atores sociais 

podem aumentar seu fluxo de renda por muito tempo, em virtude do controle exclusivo 

sobre algum item, direta ou indiretamente, comercializável, que é, em alguns aspectos, 

crucial, único e irreplicável”(HARVEY, 2005, p.222).  

Em outras palavras, a renda diferencial é aquela gerada a partir de condições privilegiadas 

de certas propriedades imobiliárias que asseguram uma redução nos custos de produção em 

comparação a outras. A renda de monopólio é aquela paga ao proprietário em função do 

controle exclusivo de algum recurso imprescindível, e possibilita, a partir desta condição, a 

produção de produtos também exclusivos, cujos preços de mercado se afastam dos preços 

de produção. Finalmente, a renda absoluta é aquela paga ao proprietário – 

independentemente das condições mais ou menos privilegiadas de localização, em função 

da diferença (ainda que mínima) entre o valor do bem produzido e o seu preço de produção. 

Em resumo, a visão econômica clássica da renda da terra, concebida por RICARDO e 

complementada por MARX, distingue a renda do solo como a forma através da qual se 

realiza economicamente a propriedade fundiária.  

1.2 A transposição das teorias de renda da terra para o solo urbano 

A partir dessa visão, alguns teóricos transpõem a teoria das rendas fundiárias para o meio 

urbano. Entretanto, existem importantes considerações a serem levadas em conta na 

adaptação da renda agrícola marxista para o ambiente urbano. Uma delas reside no fato de 

que o solo urbano não é “fator de produção”, enquanto elemento físico participante do 

processo produtivo, mas antes “uma condição de produção”, apenas na função de suporte 

para as instalações produtivas. Uma outra importante distinção a se fazer seria quanto ao 

caráter do solo urbano, que permite a geração de renda do solo “pelos que utilizam o espaço 

urbano para fins de consumo” e “pelos que demandam o espaço urbano para fins de lucro” 

(SINGER, 1982, p.28).  

Ora, toda a atividade capitalista desenvolvida no ambiente urbano (no sentido marxista do 

valor-trabalho) utiliza o espaço como uma ‘condição de produção’ ‘para fins de lucro’.  
                                                 
1 Embora admitisse a existência dessa renda, MARX considerava que ela teria mais utilidade para explicar os 
preços do solo urbano. 
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Tomemos como exemplo uma sorveteria que fabrique o seu próprio sorvete e o 

comercialize, tudo no mesmo terreno. Ela utiliza o solo como suporte para as instalações da 

sua atividade industrial de produção de sorvete, em seguida o utiliza novamente como 

suporte para a sua atividade de comercialização de sorvete e ainda poderia oferecer os 

serviços de organização de festas infantis em seu espaço. Tal empresa pode até oferecer o 

consumo do solo para os clientes que virão saborear o sorvete em suas instalações 

comerciais edificadas sobre ele, mas esse consumo é indireto, o produto aqui é o sorvete, 

não o solo. Em casos como o exposto “não se comercializa a terra, o recurso natural ou o 

local de qualidade singular, mas a mercadoria produzida por meio do seu uso” 

(HARVEY, 2005, P.222). 

A indústria da construção civil possui, nesse particular, uma relação singular com o solo: o 

seu produto o inclui. A demanda final, ao adquirir o produto industrializado que é o edifício 

(ou uma fração deste), compra também uma parcela do solo. Isso porque, na lógica da 

indústria da construção civil e do mercado que comercializa seu produto, a terra urbana 

“existe sempre enquanto elemento do processo de valorização e a este título deve, 

necessariamente, a um momento ou a um outro do processo, ser transformado em elemento 

do capital” (TUTIN apud LACERDA, 1993, p.57). 

Convém salientar que os marxistas encontraram algumas semelhanças entre a forma como 

se realizam as rendas agrícola ou urbana. Primeiramente no sentido em que ambas são a 

“forma econômica através da qual se realiza a propriedade privada” (TUTIN, apud 

LACERDA, 1993, p. 56). Em segundo lugar, no fato que nas duas atividades produtivas: 

agricultura e construção civil, a composição orgânica do capital é relativamente baixa, 

conseqüentemente o capital constante é menor, o que implica numa elevada taxa de 

apropriação de mais-valia. Um outro ponto de semelhança refere-se aos preços de 

alimentação e habitação, que geram impactos na renda familiar e, conseqüentemente, no 

custo de reprodução dos trabalhadores. E, finalmente, cabe ainda ressaltar como similitude 

entre a realização das duas rendas citadas, as lutas da classe trabalhadora em torno da 

propriedade do solo, que “não são assimiláveis ao enfrentamento entre o capital e o 

trabalho” (LACERDA, 1993, p. 56). 
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Retomando SINGER, o solo urbano pode ser descrito como uma mercadoria sui-generis, 

cuja realização permite “o acesso à utilização do espaço” o que pode acontecer mediante a 

“compra de um direito de propriedade ou mediante o pagamento de um aluguel periódico”. 

As rendas extraídas do solo urbano são explicadas, então, a partir da necessidade de 

utilização do espaço como suporte para todas as atividades capitalistas, aceitando-se que, 

até mesmo quando ele é utilizado para satisfazer aquela inerente ao consumo (abrigo), este 

também serve como suporte de uma atividade capitalista na qual ele próprio se incorpora 

diretamente e definitivamente ao produto. 

Assim, numa transposição das categorias de renda, a partir da teoria marxista, para o meio 

urbano, SINGER define como renda diferencial o rendimento repassado ao proprietário 

pelo empresário, em função de vantagens locacionais, decorrentes da diminuição dos custos 

de transporte das mercadorias, de acessibilidade aos operários, ou de proximidade com 

atividades complementares ao seu processo produtivo, e que, como conseqüência, 

aumentam a lucratividade das empresas mais bem localizadas, em comparação com outras 

menos bem localizadas.  

Aplicando-se este conceito ao processo produtivo da indústria da construção civil, pode-se 

dizer que o custo necessário para se iniciar uma obra  sofre variações em cada localidade e 

a diferença entre o custo mínimo e o custo médio gera a renda diferencial I e, que a 

capacidade do solo em receber maior aporte de capital estabelece a renda diferencial II. 

Conquanto as diferenças de ordem conceitual entre as correntes da economia política, pode-

se dizer que a explicação da renda diferencial I guarda alguma semelhança com a teoria da 

localização, seguindo a lógica na qual as atividades produtivas são direcionadas para as 

localizações de acordo com suas possibilidades de adequação com menores custos de 

produção. Dessa teoria, de base neoclássica derivam vários modelos que buscam explicar o 

fenômeno de distribuição das atividades capitalistas na cidade. “As teorias espaciais que 

são definidas como teorias da localização deram origem a uma série de modelos segundo 

os quais o preço do solo é função da distância ao centro da cidade. Neste sentido, a 

localização ótima, qualquer que seja a atividade, é aquela que oferece o grau desejado de 

acessibilidade a um custo menor - os componentes essenciais são o preço do solo e as 

despesas com transportes” (LACERDA, 1993, p.62). 

 33



A renda absoluta advém do fato dos espaços urbanos constituírem, em sua grande maioria, 

propriedade privada, incluindo as localizações desfavoráveis. Até mesmo estas precisam ser 

compradas ou alugadas, conferindo renda ao proprietário, como no meio rural. Aplicando o 

conceito à indústria da construção civil, podemos afirmar que a renda absoluta é aquela 

conferida ao proprietário da última parcela de solo a ser transformada em produto 

edificado, considerando-a como aquela com a localização menos interessante. 

Quanto à renda de monopólio nas áreas urbanas, SINGER a define sob o prisma 

empresarial, a partir da existência de “localizações que conferem aos que as ocupam o 

monopólio do fornecimento de determinadas mercadorias” (1982, p.26), o que ocorre 

quando determinadas empresas estão situadas em localizações particularmente 

privilegiadas, nas quais elas detêm a exclusividade de comercialização de determinado 

produto. Na atividade imobiliária, ela corresponde ao excedente gerado no distanciamento 

entre preço de produção e o preço de mercado das unidades comercializáveis, a partir de 

determinadas condições de exclusividade relacionadas à localização. 

Ora, essas condições de exclusividade são precisamente aquelas existentes em 

determinadas localizações onde se estabelece uma relação nítida com a natureza, tal qual o 

modelo estudado no Capítulo I. É sabido que todas as terras (ou localizações) fazem parte 

da natureza, pelo simples fato de serem dela uma base material. Mas apenas algumas 

podem lançar mão da possibilidade sua incorporação ao produto, pelo fato de permitirem 

um acesso direto aos elementos naturais cujas representações encaixam-se no modelo 

fruição consumista. 

Além disso, devemos nos lembrar da condição dos objetos de assumirem e imprimirem ao 

seu usuário o estatuto social que este pretendido (BAUDRILLARD, 1972). Assim, nessa 

escolha pela localização exclusiva, explicita-se também a posição sócio-cultural do grupo 

ao qual ele pertence ou pretende pertencer, bem como a identificação com o ‘modo de 

vida’, predominantemente relacionado a esse grupo.  

Nesse aspecto, LACERDA mostra, a partir da análise de TOPALOV, que a renda de 

monopólio é constituída a partir de uma “demanda solvável” disposta a definir o 

afastamento entre o preço de mercado e o preço de produção para determinado produto, em 
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troca do acesso às localizações “pouco ou não substituíveis”, as quais podem atender as 

necessidades desta. Dessa forma, é na compreensão dos interesses da demanda, que se 

evidenciam no mercado, que a abordagem teórica deve ser focada, de modo a compreender 

a renda de monopólio. 

Entretanto, é preciso estabelecer critérios para entender o funcionamento do mercado, sem 

cair no risco de reduzir-se aos cálculos neoclássicos de utilidade. Assim, LACERDA 

indaga: 

“Como então avaliar o preço de um terreno em uma localização específica? Nós já 
sabemos que ele não pode ser determinado pelo esquema de custos de produção. É, 
portanto, determinado pela oferta e a demanda e, mais precisamente, ele gravita em 
torno do preço histórico ditado por uma série de fatores econômicos e não 
econômicos. O preço de mercado dos terrenos urbanos não é senão a versão 
econômica de fatores de ordem econômica, política, sociológica, cultural e 
fenomenológica que podem ser apreendidos a partir das representações 
imaginárias presentes nas escolhas fundiárias e imobiliárias” (1993, p.65). 

 

Para TOPALOV o preço do solo urbano varia em função do preço das construções e, a 

demanda dos promotores imobiliários em torno deste, flutua em função da demanda final 

solvente para cada localização. Sabemos que o produto imobiliário está edificado sobre o 

solo, trazendo para si também as suas peculiaridades, e com isso, representações que, em 

geral, estão associadas a essas localizações.  

Como foco no problema, podemos compreender como a idéia de consumo da natureza 

interfere nos preços de mercado. Consideremos uma parte da demanda, encontrando nas 

mãos dos promotores imobiliários o monopólio dos imóveis que possuem os valores 

simbólicos capazes de atender a sua necessidade de consumo de valores simbólicos, 

habilita-se, a depender da sua capacidade financeira e da sua disposição em satisfazê-la, a 

pagar um adicional sobre o preço de produção daquele imóvel, gerando renda de 

monopólio.  

Todavia, nem sempre a demanda tem a capacidade econômica de realizar suas aspirações 

no que se refere aos valores simbólicos das localizações, o que a leva à compra em outras 
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menos prestigiosas, onde os preços de mercado são bem próximos do preço de produção – e 

em alguns casos até inferiores. Nestas, apesar do preço de aquisição do terreno ser menor, a 

taxa de lucro gira em torno do lucro médio esperado, que vai se reduzindo até o nível de 

solvabilidade mínima da demanda.  

Quanto a essa solvabilidade, é importante assumir que nos deteremos apenas à análise do 

mercado imobiliário habitacional ‘formal’, cujo produto é direcionado à demanda solvável, 

haja vista que esta é composta pelas categorias sociais que possuem recursos financeiros 

para realizar suas aspirações sociais, adquirindo unidades habitacionais onde, praticamente, 

lhes convêm. A demanda solvável é, precisamente, conformada pelos indivíduos a quem o 

discurso publicitário dos anúncios promocionais, nossa primeira evidência de 

comercialização da idéia de natureza, procura seduzir.2

Retomando nossa argumentação, admitimos que uma parte da demanda define suas 

escolhas para a compra de imóveis, em particular a habitação, com base nas representações 

sociais inerentes às localizações. Quando essa disposição encontra o monopólio dos 

imóveis que satisfazem a condição desejada nas mãos dos promotores imobiliários, é 

possível que a demanda pague um adicional, apropriado pelos promotores imobiliários e 

proprietários fundiários sob a forma de equivalentes monetários.   

Pode-se, então, entender a maior preferência para investimentos nas localizações com 

maior simbolismo social. Nestas, os preços dos terrenos ficam mais altos, aumentando o 

custo deste item na construção, contudo a margem de lucro se acentua. De fato, a taxa de 

lucro se incrementa de forma tão acentuada, que promotores imobiliários e proprietários 

fundiários entram em conflito pela apropriação dos excedentes gerados, mas, como 

                                                 
2 Isso não implica na alienação ao fato de que o verdadeiro déficit habitacional no país é correspondente à 
parcela da população que não tem a menor condição de realizar suas aspirações de moradia sob as condições 
estipuladas pelo mercado imobiliário, partindo para a ocupação de áreas vazias, “às margens das águas (rios, 
canais, lagoas, mar), nos mangues e nas matas – áreas de interesse ambiental –, às margens de rodovias e 
ferrovias, sob os viadutos e pontes, sob os fios de alta tensão – faixas de domínio de redes de infra-estrutura 
–, que as caracterizam como áreas non aedificandi, assim como as áreas públicas, destinados ao uso da 
população – áreas de “uso comum do povo” –, como praças, parques e áreas de lazer” (PCR/SEPLAM, 
2004, p.04),  e que podem ser comercializadas por um mercado imobiliário ‘informal’, alheio às normas 
instituídas pela municipalidade. 
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demonstraremos no capítulo III, ambos, proprietário fundiário e promotor imobiliário, se 

beneficiam3. (LACERDA, 1993, P.178).   

Naturalmente, os promotores imobiliários estão conscientes dos interesses que movem a 

demanda para esta ou aquela localidade, bem como dos valores simbólicos relacionados às 

localizações. Esta noção, embora pareça bastante óbvia, deve ser analisada, já que em 

alguns momentos, os representantes da oferta se utilizam desse conhecimento para tomar as 

decisões e, em outros, criam novos valores ou transformam sua representação para os 

grupos sociais através de estratégias de marketing. Fato que H. LEFEBVRE sublinha: 

“Esta prática [urbana] nos ensina, entre outras coisas, que signos e significações são 

produzidos para a venda, para o consumo (cf. a retórica publicitária do imobiliário)” 

(LEFEBVRE, 2004, P.55). 

Vale ressaltar que o mercado se apóia no marketing publicitário para garantir a realização 

econômica de suas operações. Isso ocorre por meio do incremento na velocidade de venda4 

dos imóveis, o que permite um menor tempo de estocagem destes, no caso de já estarem 

com a sua construção concluída ou uma entrada de capital a ser adicionada ao capital 

promocional, ainda no decorrer da obra. Assim, revelam-se, na retórica publicitária, os 

aspectos que podem induzir a demanda no sentido de escolherem, o mais rapidamente 

possível, os empreendimentos anunciados. Essa prática será detalhada no capítulo III, na 

análise do estudo de caso. 

A conseqüência direta das escolhas do mercado (oferta e demanda) será a transformação 

espacial e, ao transformar-se, o espaço poderá ganhar e perder as representações com as 

quais se valorizou. Dessa forma, a inversão de capital imobiliário nas localidades mais 

carregadas de valores simbólicos torna-se lucrativa até um limite de saturação. A partir daí, 

surgem dois caminhos, que por vezes fundem-se em um só. 

                                                 
3 Na apropriação dos excedentes, em geral, identifica-se: i) a apropriação industrial dos empresários da 
construção civil; ii) a apropriação financeira dos agentes financeiros; iii) a apropriação comercial dos 
promotores imobiliários ou incorporadores e; a apropriação fundiária – proprietários de terrenos. Em Recife, 
construção (industrial) e promoção (comercial) se misturam, dado o porte do mercado (LACERDA, 1993, p. 
178). 
4 Essa velocidade é medida pelo Índice de Velocidade de Vendas (IVV), que será bastante mencionado ao 
longo da pesquisa. Segundo ILHA (2001, p.01), ele representa o tempo médio de venda das unidades 
imobiliárias autônomas e é calculado regularmente por alguns órgãos institucionais ligados ao mercado 
imobiliário, mediante dados fornecidos pelas empresas de promoção imobiliária.  
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O primeiro diz respeito à criação e a valorização de novos simbolismos, com vistas a 

moldar a representação da sociedade sobre outras localidades menos saturadas, admitindo 

que, a partir de um limite de raridade, os preços dos terrenos ficam acima do limite de risco 

assumido pela maioria dos promotores imobiliários. 

O segundo passa pela migração do interesse da demanda, sobretudo a demanda de alto 

poder financeiro, para novas áreas, as quais vão passar de ermas ou rarefeitas, a exclusivas.  

Em grande parte, ambos relacionam-se com a valorização dos significados relacionados à 

natureza.  
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2. O MERCADO IMOBILIÁRIO  

Compreendemos na primeira parte do capítulo como as atividades produtivas realizadas no 

solo, ou tomando-o como suporte, herdam dele as qualidades intrínsecas que possibilitam 

aos capitalistas verem reduzidos os custos de produção de seus produtos, ou incrementados 

os preços destes no mercado. Quando o produto é o imóvel, construído no solo urbano, 

tem-se uma relação entre o produto e o solo distinta das encontradas em outros produtos. 

Nesse caso, o solo é incorporado ao produto, assim como suas qualidades intrínsecas. 

O próprio espaço urbano transformado em mercadoria, passa a uma condição de “objeto 

muito geral da produção” (LEFEBVRE, 2004, p.142) e, por conseguinte da geração de 

lucro para os capitalistas. Sendo assim, a escolha dos capitalistas não pode ser contrária à 

da acumulação de capital. 

Na segunda parte deste capítulo, demonstraremos como se coloca essa escolha para os 

agentes do mercado imobiliário e como é imbricada com o consumo do espaço urbano e 

dos valores a ele associados. Dessa forma, tentaremos desnudar alguns interesses que 

movem a produção imobiliária impelindo-a a atender as necessidades de consumo da 

demanda, em particular o da fruição consumista da natureza, e quais as suas conseqüências 

para o restante da sociedade. 

2.1O funcionamento do mercado imobiliário habitacional no Recife 

Num conceito amplo, mercado é o local, teórico ou não, do encontro regular entre 

compradores (demanda) e vendedores (oferta) de uma economia determinada. É nele que a 

mercadoria cumpre a sua função de terminar o ciclo D-M-D’ (dinheiro – mercadoria – 

dinheiro), realizando a mais-valia. A formação e o desenvolvimento de um mercado 

pressupõem a existência de um excedente econômico intercambiável e, portanto, de certo 

grau de divisão e especialização do trabalho. Em termos concretos ele é formado pelo 

conjunto de instituições que realizam as transações comerciais, e é composto pela 

articulação dos agentes da oferta e demanda.  

Considerando o mercado imobiliário voltado à comercialização de unidades habitacionais 

em Recife, ocupa, atualmente, o papel de maior destaque, pelo lado da oferta, o promotor 
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imobiliário. Este agente econômico tem como atribuições, adquirir o solo dos proprietários 

fundiários, operacionalizar os financiamentos com os agentes financeiros, articular a 

contratação de equipes especializadas (topógrafos, arquitetos, engenheiros, publicitários, 

etc), contratar a empresa responsável pela construção e realizar a venda, em resumo, 

comandar os processos de produção e de comercialização do empreendimento habitacional.  

Os promotores imobiliários assumem também o papel de construtor e de agente financeiro, 

atribuições que foram absorvidas com a intenção de auferir lucros nas diversas etapas do 

processo produtivo. Para a comercialização, normalmente os promotores contam com o 

apoio de corretores especializados. O que não impede a participação direta do promotor, 

também na concretização da venda.  

Temos atualmente no Recife, um número total de 381 empresas envolvidas em atividades 

da construção civil de edificações5, das quais, no mínimo, 95 relacionadas diretamente com 

o mercado imobiliário6, configurando um mercado concorrencial. Contudo, não é um 

mercado de simples concorrência, tendo em vista a condição de monopólio inerente à terra 

urbana, conforme vimos no item anterior. Podemos dizer que se trata de um mercado de 

concorrência monopolista, onde diversas empresas atuam, possuindo os seus produtos, 

características exclusivas, pois não existem empreendimentos imobiliários idênticos. 

Com relação ao empreendimento imobiliário, já entendido como produto acabado da 

construção civil, o seu preço de produção pode ser computado de uma forma geral em: i) 

preço do terreno; ii) custos de produção; iii) despesas de gestão, despesas financeiras e 

despesas de comercialização e; iv) lucro. Mas sabemos que em certas localizações, o preço 

de mercado é superior ao preço de produção, de acordo com as representações sociais a elas 

associadas, a acessibilidade a bens e serviços disponíveis no espaço urbano e também 

segundo as características de tipo e padrão construtivo das edificações (LACERDA, 1993, 

p.58).  

                                                 
5 Empresas de construção civil, com suas atividades concentradas na construção de edifícios residenciais, 
comerciais, industriais e de serviços, segundo o Cadastro Industrial da Federação das Indústrias de 
Pernambuco - FIEPE, edição 2005-2006. 
6 Empresas associadas à Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco – ADEMI. 
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Neste particular, demonstraremos, no capítulo III, como as representações relacionadas à 

idéia de natureza no Recife tiveram um papel preponderante, gerando, em alguns casos a 

criação de condições de acessibilidade e as outras características mencionadas no parágrafo 

anterior. 

Quanto à demanda final, pode ser identificada como o grupo social que, por meio do seu 

poder financeiro, efetua a compra da sua habitação. A aquisição de unidades habitacionais 

pode, contudo, se realizar numa negociação cruzada, onde a própria demanda é também, 

proprietária fundiária. Esta modalidade de negociação se denomina no mercado como troca 

em área construída, muito comum na cidade. Existe para cada área, percentuais de troca, 

em função do preço de mercado das unidades prontas, seguindo ainda a lógica do mercado 

fundiário. 

Como já afirmamos, a procura maior por uma determinada localização pode elevar o seu 

preço de mercado. A variação dos preços de mercado revela, todavia, outras variáveis que 

influenciam o processo, tais como a política de habitação, a política fundiária e a situação 

de acumulação das empresas do mercado imobiliário (LACERDA, 1993, P.151). 

Ainda segundo LACERDA, “a política de habitação é caracterizada por duas instâncias 

de determinação: a disponibilidade de crédito e as condições operacionais. A primeira 

define o volume de operações imobiliárias que varia segundo diferentes conjunturas 

econômicas, repercutindo sobre a organização da atividade de promoção imobiliária. A 

segunda fixa os custos financeiros que influenciam os preços de produção das habitações”. 

Ambas “estão estreitamente subordinadas à política macroeconômica, que define a 

política monetária responsável pela taxa de juros” (1993, p.151). Isso explica porque a 

conjuntura macroeconômica tem reflexos profundos na performance do mercado 

imobiliário. 

Assim, a política de habitação, subordinada à política macroeconômica, influencia a 

disponibilidade de crédito e suas condições de crédito imobiliário e, conseqüentemente, o 

nível de acumulação de capital das empresas de promoção imobiliária e dos proprietários 

fundiários. 
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Um outro fator que influencia as decisões de investimento por parte dos promotores 

imobiliários, além da análise da solvabilidade da demanda, é a identificação dos preços 

históricos, ou seja, os preços realizados nas proximidades da futura operação imobiliária. 

Os preços de venda do produto imobiliário flutuam, resumindo, em função dos estoques, 

dos preços históricos praticados na área, dos custos de produção, do nível de solvabilidade 

da demanda e das representações e, por fim, dos interesses que movem sua escolha pelos 

empreendimentos. 

Para um melhor entendimento desse esquema de funcionamento, propomos, a seguir, traçar 

um breve panorama do mercado imobiliário no Brasil. A escala territorial salta para o 

âmbito do país, pois as variáveis desse esquema são mais facilmente compreendidas numa 

conjuntura macroeconômica. 

2.2 Recente política habitacional brasileira 

Com a estabilização da economia conquistada a partir de meados da década de 90, o Brasil 

conseguiu sair de uma conjuntura macroeconômica instável, sob o fantasma dos ‘pacotes 

econômicos’ que, em sua maioria, visavam ao controle inflacionário. Do ponto de vista 

econômico, novos aspectos passaram a ser iluminados, com fins de identificar os entraves e 

desenvolver estratégias para favorecer o crescimento dos diversos setores de produção no 

país, dentre os quais, a construção civil. 

Apesar das queixas com relação aos resultados de produtividade por parte dos seus 

representantes, o setor é considerado como um dos mais importantes da economia nacional, 

dado o seu efeito multiplicador. Segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção – CBIC, existem 118.993 empresas de construção civil no país, responsáveis 

pela ocupação formal de 1.462.589 trabalhadores. Dentre essas empresas, cerca de 67,2% 

estão nos segmentos de edificações e obras de engenharia civil, como pode ser verificado 

na Figura 2.  

Pode-se, então, perceber a capacidade de geração de trabalho desse setor econômico. Daí 

advém o grande poder de pressão que o seu empresariado exerce sobre as decisões do 

governo federal, demandando ações que estimulem o setor. 
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Figura 2: Participação do pessoal ocupado nas empresas de construção civil, segundo grupos de 
atividades. Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual da Indústria da Construção 2003. 

 

Centremo-nos, todavia, especificamente nas dificuldades encontradas no ramo imobiliário, 

sobretudo aquele voltado às edificações residenciais, o qual, em 2004 representava 21,7% 

dentro do setor geral da construção civil (CBIC, 2006). 

Em junho de 2005, um artigo publicado pela CBIC identificava uma série de fatores que 

influíam negativamente sobre este segmento, provocando um encolhimento em seus 

indicadores. Os principais fatores eram “a queda na renda da população, os altos custos, o 

desemprego (instabilidade), a escassez de linhas de crédito e o insucesso de algumas 

importantes construtoras, que resultaram em prejuízo para milhares de mutuários. Esse 

cenário obrigou os agentes do mercado a se adaptarem à realidade do momento”. 

No que tange às variações na renda familiar, tivemos três situações distintas ao longo dos 

últimos doze anos. Segundo dados do IBGE, após o lançamento do “Plano Real” em 1994 e 

até 1998, houve um significativo incremento da renda no Brasil, possibilitado 

principalmente pela relativa estabilidade econômica alcançada. Entretanto, entre 1998 e 

2003 registra-se uma estabilização com leve queda nos níveis de renda, que só voltaram a 
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apresentar resultados positivos a partir de 2004, com leves acréscimos anuais até a última 

pesquisa divulgada em abril de 20067. 

Com relação às taxas desemprego8, a partir dos dados do IBGE, pode-se concluir que após 

um período de elevação entre 1991 e 2004, houve uma reversão dessa tendência nos dois 

últimos anos, havendo redução de desemprego a partir de 2005. 

Destrinchando ainda esses fatores negativos, com relação aos custos da construção civil, 

podemos verificar que estes apresentaram taxa de crescimento acima de 90% no período 

compreendido entre janeiro de 1999 e junho de 2006, superior ao Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor - INPC9, que foi de apenas 60,5% (IBGE). O que representa uma alta real 

nos custos de produção do setor, conforme demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3: Custos na construção civil / 1999-2006. Fonte: https://webp.caixa.gov.br/casa/sinapi/index.asp

 

O mercado imobiliário voltado especificamente às famílias, ou seja, o mercado imobiliário 

habitacional, depende, em primeira instância do nível de renda familiar e das possibilidades 

de financiamento para a compra de um tipo de mercadoria, que representa, salvo exceções, 
                                                 
7 Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 10 anos ou 
mais de idade, ocupadas no trabalho principal da semana de referência, total das regiões metropolitanas, 
segundo os meses da pesquisa. Fonte: www.ibge.gov.br. 
8 Taxas de desocupação na semana de referência, das pessoas de 10 anos ou mais de idade, no total das 
regiões metropolitanas, segundo os meses da pesquisa. Fonte: www.ibge.gov.br. 
9 Índice utilizado como referência de evolução dos preços (inflação).  
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a compra de maior valor que estas famílias fazem ao longo da vida. Tanto é assim, que 

adquirir o bem imobiliário é a concretização de um sonho: “o sonho da casa própria”. 

Finalmente, o último dos fatores apontado como um dos inibidores da taxa de crescimento 

da construção civil focado no mercado imobiliário habitacional, em 2005 era a 

desconfiança da população a respeito do financiamento direto com o incorporador, 

alternativa apresentada pelo mercado após a crise do SFH. Algumas empresas incorriam no 

descumprimento com os compromissos de entrega dos imóveis, em meio a problemas de 

ordem administrativo-financeira, deixando os mutuários sem meios eficazes de recorrer 

judicialmente e recuperar seus investimentos. 

Apenas para efeito do quadro atual, podemos fazer algumas considerações sobre a era do 

Banco Nacional de Habitação – BNH (1970/1980). Sua principal função era “viabilizar o 

acesso à moradia pelos estratos sociais com menor poder aquisitivo e fortalecer a 

indústria da construção civil” (CAIXA, 2006), adotando medidas que garantissem os 

ativos imobiliários contra os efeitos da inflação. 

Foram destaque nesse período a institucionalização da correção monetária, a criação do 

Sistema Financeiro de Habitação – SFH e o lançamento das diretrizes para estruturação de 

uma política habitacional articulada, com um gestor centralizado. Devido ao descasamento 

entre os indexadores e periodicidade de reajustes aplicados ao saldo devedor em relação às 

prestações, num quadro de hiper-inflação, criavam-se dívidas impagáveis, parcialmente 

subsidiadas às expensas do próprio SFH. Como conseqüência desse quadro, houve uma 

“explosão de inadimplência e ações judiciais”, com a perda das garantias para ambos os 

lados (SFH / mutuários), o que levou “ao colapso do sistema e à inibição de novos 

investimentos” (CAIXA, 2006). 

Em termos de uma análise sócio-econômica, dados os fatores apontados anteriormente, o 

país apresenta hoje, um déficit habitacional da ordem de 5.297.49610 de unidades 

habitacionais, sendo que aproximadamente 84% deste número correspondem à população 

com faixa de renda de até três salários mínimos, como demonstra Tabela 1, a qual, segundo 

a visão da CAIXA, não representa uma “demanda”, e sim uma “carência”. 
                                                 
10 Sinopse Preliminar do Censo 2000 / IBGE. 
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Tabela 1: Déficit habitacional no Brasil urbano por faixa de renda familiar 

até 3 SM de 3 a 5 SM de 5 a 10 SM mais de 10 SM Região 
Famílias Déficit Famílias Déficit Famílias Déficit Famílias Déficit

Norte 85,8% 84,3% 6,7% 7,3% 5,1% 6,9% 2,0% 1,6%
Nordeste 88,0% 92,0% 5,6% 5,2% 3,5% 2,1% 1,2% 0,7%
Sudeste 70,4% 72,2% 13,7% 11,1% 10,2% 7,2% 3,6% 3,0%
Sul 72,7% 81,3% 13,5% 9,4% 9,9% 6,7% 3,0% 2,5%
Centro-
Oeste 77,1% 83,5% 10,0% 7,9% 8,3% 6,6% 3,5% 2,1%
Brasil 77,8% 84,1% 10,5% 8,4% 7,6% 5,4% 2,7% 2,0%

Fonte: Censo 2000, IBGE 
 

Evidentemente, essa população não pode procurar no mercado os mecanismos de 

financiamento para aquisição de imóveis, tendo ela, em grande parte, partido para as 

ocupações irregulares. Ressalta-se, para finalizar, que nem mesmo a política habitacional 

pungente do Sistema Financeiro de Habitação logrou diminuir significativamente o déficit 

habitacional deste estrato social, no que voltamos à questão básica e inexorável da renda 

como pré-condição para aquisição de moradia. 

2.3 Dinâmica espacial das cidades e os desafios atuais do mercado imobiliário: o 
papel do consumo da natureza 

A subordinação da política de habitação à política macroeconômica pode explicar a onda de 

otimismo em meio ao empresariado do setor, dadas algumas circunstâncias, que poderiam 

ser consideradas como externalidades positivas. Primeiro, no que diz respeito à conjuntura 

macroeconômica do país, que se mantém num quadro de estabilidade econômica desde a 

última grande crise internacional, em 2002, proporcionando tranqüilidade na manutenção 

dos objetivos econômicos e fiscais e garantindo um crescimento estável. 

Em segundo lugar, as intenções de crescimento, sobretudo, no setor da construção de 

edificações habitacionais, têm se concretizado em ações efetivas, por meio de uma agenda 

de compromissos “longa e consistente” entre “construtores / incorporadores, agentes 

financeiros e os diversos ministérios e órgãos públicos – que de alguma forma interagem 

no setor” (CBIC, 2005), e cuja finalidade é desobstruir o desenvolvimento do mercado 

imobiliário, com “foco na segurança das operações e na defesa do consumidor”. 
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Podemos apresentar como exemplos desta articulação bem sucedida, o conjunto de leis 

aprovado desde 2004 pelo governo federal (CAIXA, 2006)11: 

1. A Lei 10.931/04 consolida o Patrimônio de Afetação12, e Pagamento do 

Incontroverso13, além de estabelecer um regime especial de tributação, o que 

favorece as operações de financiamento direto com o incorporador. 

2. As medidas do Conselho Monetário Nacional estimulam a retomada dos 

financiamentos com recursos da poupança (SBPE 11/05), estipulando a 

obrigatoriedade das instituições financeiras em utilizar 65% dos depósitos em 

cadernetas de poupança em obras de habitação e saneamento. 

3. A Lei 11.196/04, conhecida como “MP do Bem”, entre outras medidas, reduz o 

Imposto de Renda pago pelo vendedor de um imóvel sobre o chamado "ganho de 

capital"14, e dispensa o pagamento do imposto no ganho de até R$ 35.000,00, desde 

que este seja utilizado para a compra de um outro imóvel no prazo máximo de até 

seis meses. 

4. A Resolução do Conselho Curador do FGTS 460/04 mantém a taxa de juros para 

financiamentos com recursos do FGTS em 6% ao ano para as famílias com renda de 

até R$ 1.750,00 (cinco salários mínimos), e estabelece subsídios progressivos para a 

construção de habitação dentro desta faixa de renda familiar. Quanto menor a renda, 

maior o subsídio. 

Enquanto as instituições vinculadas ao governo apresentam providências de caráter legal, 

com o intuito de proporcionar maior alcance e segurança nas leis que regem o SFH, 

incorporadores / construtores (CBIC) negociam com os agentes financeiros (ABECIP) 

                                                 
11 Apresentação da Vice-presidência de Desenvolvimento Urbano e Governo da CAIXA, no Seminário A 
economia brasileira e a construção civil: cenários para 2006, SINDUSCON/PE. 
12 Consiste na segregação do patrimônio de um empreendimento imobiliário do patrimônio do incorporador 
ou construtor objetivando assegurar às instituições financiadoras que as parcelas pagas pelos compradores 
finais e os recursos desembolsados pelos agentes de crédito sejam destinados exclusivamente para aquele 
determinado empreendimento. 
13 Representa a obrigatoriedade de pagamento das parcelas posteriores às eventuais ações judiciais movidas 
pelos mutuários, garantindo que o pagamento não seja interrompido completamente quando houver litígio 
entre as partes. 
14 Diferença entre valor de compra e venda de um imóvel por uma mesma pessoa. 
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novas responsabilidades que permitam a concretização dos negócios esperados. O foco das 

negociações se concentra em “adaptar as novas regras ao mercado consumidor e 

reorganizar os dois segmentos (construção e financeiro)” (CBIC, 2006). 

Vale à pena comentar, neste panorama, o papel da CAIXA como a maior instituição 

financeira envolvida no panorama da redução do “déficit habitacional x incremento na 

produtividade da indústria da construção civil”.  

Após o desmantelamento do BNH, a CAIXA assumiu grande parte do papel de distribuição 

de financiamentos para a construção civil, tendo estabelecido, ao longo deste período pós-

BNH, políticas diversas nessa atuação. Uma destas políticas refere-se à relação direta com 

os empresários da construção civil, que pode ser exemplificada na receptividade, por parte 

destes, do “Plano Empresário”, um financiamento voltado ao período da obra, que 

estipulava condições nas quais os empresários liquidavam o saldo no momento do habite-

se, através da finalização das vendas das unidades. Com a extinção deste plano, os 

empresários se queixaram da pouca atuação da instituição no financiamento do capital 

promocional, situação que se manteve, entre o período de 1995 a 2005, quando a CAIXA 

voltou a apresentar um maior número de créditos voltados à promoção imobiliária15. 

O financiamento ao mutuário é oferecido por meio de diversos produtos que utilizam 

recursos do FGTS, do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE e da própria 

CAIXA, cada um com diferentes taxas de juros. Em se tratando dos recursos do FGTS, 

onde os juros são mais baixos, essa política é claramente direcionada para a população com 

faixa de renda de até cinco salários mínimos. O financiamento com recursos do SBPE são, 

em sua maior parte, voltados para a população a partir de cinco salários mínimos, com 

taxas de juros mais altas, contudo, ainda bem menores do que as praticadas no auto-

financiamento, conhecido como financiamento “direto com o incorporador”. 

Com a medida do CMN, a tendência é que os estratos sociais com renda superior a cinco 

salários mínimos tenham mais acesso ao financiamento bancário, dado o incremento da 

oferta desse crédito, diminuindo a atuação do promotor imobiliário na função de agente 

                                                 
15 Entrevista ao Gerente Regional do Mercado Empresarial da Construção Civil - GRMECC, Luiz Byron A. 
R. Pessoa. 
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financeiro, que, por um lado, pode diminuir as suas opções de obtenção de lucro, mas por 

outro lado, ampliará o universo de potenciais compradores. 

As novas medidas governamentais favorecem a ampliação do mercado imobiliário e 

fortificação da indústria da construção civil. A movimentação no setor ocasionada por estas 

medidas é favorável ao incremento da atividade imobiliária, e conseqüentemente, à redução 

do déficit habitacional, numa visão ampla. A resolução do FGTS, especificamente, tenta 

atacar o problema do financiamento para baixíssima renda, mas, não podemos deixar de 

lembrar que restam dois principais problemas que levam à seguinte equação: quanto menor 

a renda da população-alvo, mais difícil se torna a obtenção de resultados concretos, ou seja, 

o número de unidades habitacionais construídas. 

O primeiro problema diz respeito à capacidade de assumir financiamentos por parte da 

população. O cenário otimista no qual a CBIC se calca, refere-se nitidamente à atividade 

imobiliária voltada à população com renda superior a cinco salários, especificamente, 

àquela com comprovação de renda para a aquisição de financiamento, o que em si só, já 

representa uma grande dificuldade, dado o grande grau de informalidade na economia 

brasileira. 

Quanto a esse problema, podemos dizer que já existem ações no sentido de minimizá-lo. 

Segundo a GRMECC, a CAIXA passou a adotar novas normas de comprovação de renda, 

pelo processo conhecido como caracterização de renda, cujos critérios tomam como 

referência, comprovantes de despesas mensais, adotados nos casos de renda informal, que 

incidem majoritariamente nas famílias de renda mais baixa. Esta prática se firmou, a partir 

do pressuposto que uma parte população tem condição, mesmo que mínima, de afirmar sua 

condição de demanda e, progressivamente participar do financiamento de sua habitação, 

quer seja como contrapartida, ou como responsável total. 

Para a maior parte da população, contudo, permanece o estigma de carência, sanada apenas 

a partir de subsídio governamental, única opção enquanto o nível de renda desta população 

não permite que o cálculo efetuado pelas instituições financeiras, onde se estabelece o 

limite de 30% da receita familiar para despesas com habitação (CAIXA, 2006), seja 

realidade nos estratos sociais mais baixos. 
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O segundo problema insere-se profundamente no tema desta dissertação, e diz respeito à 

obtenção de renda do solo, seja sob a forma de sobre-lucro ou de redução de custos. As 

rendas do solo urbano ocorrem preferencialmente em áreas que, além de estarem 

impregnadas de valores simbólicos, tão caros à demanda dos estratos sociais de renda 

média a alta (renda de monopólio), são mais bem providas de infra-estrutura urbana (renda 

diferencial I) e suportam maior aporte de capital (renda diferencial II), como demonstrado 

anteriormente. 

Ao construtor / incorporador (agente emblemático do modelo capitalista) impõe-se a 

escolha entre investir no segmento do mercado, que é de fato muito competitivo, mas que 

proporciona um sobre-lucro extremamente previsível (no quadro de estabilidade 

econômica), pois oferece praticamente todas as modalidades de renda do solo sobrepostas, 

ou, abdicar desse sobre-lucro, atuando em um mercado onde mal se distingue a demanda da 

carência16.  

Eis como se realiza a dinâmica espacial das cidades, explicada em parte pela atuação do 

mercado imobiliário, no atendimento à demanda, desde a demanda com mínima capacidade 

de solvabilidade (atendida por pequenas empresas), àquela demanda atendida pelas grandes 

empresas com capacidade maior de investimento de capital, mas também pela grande 

massa de população que, enquanto não possui renda, depende exclusivamente dos subsídios 

diretos do governo. 

E eis porque, todas as ações tomadas pelo governo, materializadas nos 18,7 bilhões de reais 

vindas dos recursos da poupança e FGTS direcionados para habitação, em 2006, não 

oferecem uma perspectiva significativa de redução do déficit habitacional. Cumpre-se, 

entretanto, parte dos objetivos, já que o setor da construção civil encontra-se agora, num 

momento de otimismo ímpar, com perspectivas efetivas de crescimento. De fato, o setor 

consolida-se no quadro nacional, gerando emprego e renda e exercita socialmente seu poder 

de pressão, negociando condições para melhorar seu desempenho econômico. 

 

                                                 
16 Excluindo aqui os construtores que não atuam como incorporadores, mas como contratados pelo governo 
na construção de habitações financiadas integralmente pelo poder público. 
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No capítulo I demonstramos como um certo tipo de apropriação da natureza configura-se 

enquanto uma necessidade criada pela sociedade, podendo ser saciada e alimentada, 

indiretamente, no consumo de vários produtos. Dentre esses produtos, o produto 

imobiliário a estabelece de uma forma mais concreta, pois se realiza numa base material da 

própria natureza, transformada ao longo da história em propriedade privada e sujeita, 

portanto, aos desígnios dos seus proprietários. 

Ora, se no meio rural as terras possuem valores ligados às suas condições especiais de 

fertilidade, acessibilidade ou outras características exclusivas, auferindo renda para seus 

proprietários, no meio urbano, esses valores se modificam, permanecendo, todavia sob 

outras condições, intrinsecamente relacionados ao solo. 

Nesse sentido, procuramos elucidar como, na atual sociedade, as operações imobiliárias 

urbanas transformam o solo e seus valores intrínsecos, absorvendo-os nos produtos 

imobiliários. Pudemos perceber como os valores da natureza são incorporados aos 

empreendimentos, mesclando-se a outros valores, que direcionam as escolhas da demanda. 

Como afirma BAUDRILLARD (1972, p. 72), cabe aos indivíduos um falso poder de 

escolha, já que a sociedade capitalista a direciona. Da mesma forma cabe às forças 

produtivas uma igualmente falsa escolha de qual necessidade atender, pois o sistema 

escolhe satisfazer as necessidades que propiciem o seu constante e vital desenvolvimento. 

Assim, procuramos demonstrar que a realização do consumo da natureza faz parte 

integrante da própria sobrevivência do mercado imobiliário, pois é uma das necessidades da 

demanda solvável. Portanto, é também uma necessidade da oferta, propiciar a satisfação 

das necessidades da demanda, as quais, por sua vez são continuamente alimentadas pela 

oferta na publicidade. 

Nesse processo não nos cabe definir quem estabelece as necessidades: a oferta ou a 

demanda, pois basta-nos admiti-las como cúmplices e interdependentes socialmente dentro 

do sistema capitalista. 

Isto é o que pretendemos demonstrar no Capítulo III, onde nos debruçaremos no nosso 

estudo de caso. Neste, ficarão evidentes que o consumo da natureza no mercado imobiliário 
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é uma prática continuamente alimentada pelo sistema, pois propicia o atendimento das 

necessidades do usuário (demanda), do promotor imobiliário e do proprietário fundiário 

(oferta). 
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CAPÍTULO III 

 

A NATUREZA ENQUANTO PRODUTO PARA                                 
O MERCADO IMOBILIÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como ressaltado, as representações da demanda, atribuídas a certas áreas da cidade 

direcionam as atividades do mercado imobiliário. Mas, como é assimilada a natureza nas 

representações sociais dessas localidades?  

A idéia de natureza carrega valores simbólicos, de acordo com as representações sociais 

dos indivíduos. A forma como o mercado imobiliário apreende esses valores é flagrada na 

escolha das localidades onde ela é colocada em destaque, associada a alguns signos, como 

status, exclusividade e qualidade, ou a outros, como praticidade, modernidade, liberdade, 

remetendo ao prazer da vida, da saúde, do lazer ativo ou contemplativo, amplamente 

utilizados nas estratégias de marketing publicitário. 

Para BAUDRILLARD, a mídia é controlada pelo poder (1972, p. 182), sendo também um 

tipo de comunicação unilateral. Interpretando essa definição com a subjetivação teórica que 

a compreensão do autor impõe, podemos admitir que o ‘poder’ é o modo de produção 

capitalista, enquanto que a condição unilateral da comunicação a que ele se refere advém da 

sublevação do valor de troca sobre o valor de uso, ainda que este último precise subsistir, 

como condição para a existência dos próprios objetos. 

Ora, MARX nos ensina que o valor do objeto, da “coisa”, enquanto relação social e não 

somente como fato econômico, é ao mesmo tempo valor de uso “que corresponde à 

necessidade, à expectativa, à desejabilidade” e valor de troca “que corresponde à relação 

dessa coisa com as outras coisas, com todos os objetos e com todas as coisas, no “mundo 

da mercadoria” (LEFEBVRE, 2001, p. 135). 

Assim, a mensagem se impõe, pois na sociedade espelham-se os valores com os quais se 

edifica o próprio sistema. Constroem-se, de fato, no âmago do modo de produção 

capitalista, o mesmo, que segundo MARX, apodrece as relações entre o homem e a 

natureza. É a estratégia da raridade, da exclusividade, do monopólio, cínico aproveitamento 

das conseqüências da degradação ambiental imposta pelo próprio sistema, que constitui o 

seu valor no mercado.  

O capítulo a seguir debruça-se no estudo de caso, desvendando os interesses em jogo na 

apropriação da natureza pelo mercado imobiliário em certas áreas do Recife. 
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Para tanto, faz-se imperativo evidenciar os significados da natureza valorizados no 

mercado, ou melhor, como se caracterizam as necessidades da natureza de consumo.  Neste 

sentido, contaremos com as evidências encontradas nos anúncios publicitários coletados, 

em análise quantitativa e qualitativa, selecionando os empreendimentos nos quais a 

publicidade ressalta a apropriação da natureza, de forma a conhecer suas localizações. Estas 

análises serão detalhadas na primeira parte deste capítulo. 

A partir dos empreendimentos selecionados são identificados os promotores imobiliários 

responsáveis, cujos depoimentos poderão nos mostrar suas percepções sobre o valor da 

natureza para o mercado imobiliário e nos dar uma idéia sobre a renda de monopólio 

auferida das localidades beneficiadas com os elementos naturais, prova econômica da 

lucratividade advinda da natureza. Isto será demonstrado na segunda parte do capítulo. 

Na terceira parte, por fim, mergulharemos nas transformações sócio-espaciais que 

consolidaram as representações das localizações, por meio da história da apropriação da 

natureza na cidade, tomando como referência os elementos encontrados nas duas primeiras 

partes: o mar, o rio e a vegetação, e dando um especial peso aos bairros onde essa 

apropriação teve um papel determinante nos processos de ocupação. 

Será esta a nossa última evidência, que somada aos anúncios promocionais e às falas dos 

promotores imobiliários, nos trarão as respostas finais quanto ao papel da natureza na 

dinâmica espacial da cidade. 
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1. AS NECESSIDADES DA DEMANDA E A APROPRIAÇÃO DA NATUREZA 

Antes de entrar na análise dos anúncios propriamente dita, faz-se necessária uma 

compreensão dos procedimentos utilizados para a obtenção dos dados e dos critérios 

adotados na coleta. 

1.1 Procedimentos da pesquisa de campo e critérios adotados 

A primeira parte da pesquisa empírica consistiu em recolher anúncios publicitários 

promocionais, referentes a imóveis localizados no Recife, publicados no jornal Diário de 

Pernambuco (DP), na primeira edição dominical de cada mês, no período compreendido 

entre março de 2005 e fevereiro de 2006. 

A escolha do veículo de comunicação impresso, especificamente o ‘jornal’, se fez a partir 

do exposto na pesquisa intitulada Grande Recife – perfil da demanda por imóveis 

residenciais, elaborada pela Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE). A pesquisa 

aponta o jornal como responsável por 30,7% de conhecimento das ofertas do mercado 

imobiliário, quando comparado a outros canais de comunicação, como pode ser verificado 

na Tabela 2, abaixo: 

Tabela 2: Preferência pelo meio de conhecimento das ofertas do mercado imobiliário, em valores 
percentuais. Recife / 2003 

 
VEICULAÇÃO % 
Jornal 30,7 
Indicação de amigos 12,3 
Televisão 10,7 
Contato com corretor 10,7 
Panfletos 9,6 
Visita à imobiliária 4,6 
Cartazes / outdoor 7,4 
Stand de vendas 3,9 
Internet 7,9 
Revista Ademi Imóveis 1,1 
Mala Direta 1,1 
Total 100,0 

                                    Fonte: FIEPE, 2003. 
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O DP foi escolhido a partir da maior disponibilidade de anúncios publicitários no seu 

caderno de Classificados, comparativamente com dois outros jornais de maior circulação 

em Pernambuco. A comparação foi feita no dia da primeira coleta, seis de março de dois 

mil e cinco. 

No que se refere à escolha dos dias, foi definido o domingo, por ser o dia de maior 

veiculação, sempre o primeiro de cada mês1. Este critério foi adotado com vistas a 

conformar uma maior uniformidade na quantidade de anúncios, evitando externalidades 

referentes ao período mais ou menos favorável para anúncios em cada mês.   

Não é nosso foco averiguar como funciona e qual o grau de alcance das externalidades na 

atuação da publicidade do mercado imobiliário, posto que envolveria uma série de outras 

variáveis tais como fluxo de caixa das empresas, vantagens promocionais a serem 

oferecidas eventualmente pelos jornais, ou ainda, um cenário mais ou menos otimista a 

partir da análise das pesquisas dos resultados do mercado imobiliário, que são oferecidas 

mensalmente pela Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE). Parece-nos oportuno 

lembrar, contudo, que esse mercado é diretamente influenciado por conjunturas políticas e 

econômicas, que vêm dos âmbitos municipal, estadual e federal, cujas notícias dividiram, 

por vezes, páginas com alguns dos anúncios. 

No período em questão, ressaltam-se, como interferências de peso, as denúncias de 

corrupção contra o governo federal, encontradas em praticamente todo o período da 

pesquisa, por vezes trazendo rebatimentos não muito otimistas, que poderiam 

eventualmente abalar a estabilidade econômica do país. Tivemos, inversamente, no âmbito 

estadual, notícias tão otimistas, que beiraram ao ufanismo, quando foi oficializada a futura 

construção de uma refinaria de petróleo a ser instalada em Pernambuco. 

Para cada domingo selecionado, foram coletados, os nomes dos empreendimentos e sua 

localização,  construtores / incorporadores responsáveis e, o dado de caráter mais analítico, 

do ponto de vista da seleção dos empreendimentos a serem agrupados a partir do universo 

total de análise: o slogan publicitário (ver QUADROS DOS ANÚNCIOS – ANEXO 01). 
                                                 
1 Exceção feita à edição do DP do dia 01/01/2006, pois não havia nessa edição nenhum anúncio promocional, 
devido às festividades de fim de ano e ao tradicional dia de “balanço” das empresas comerciais. Em 
substituição, foi registrada a edição de 08/01/2006. 
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Por meio do slogan, chegamos à definição dos anúncios que faziam menção à idéia de 

natureza (a análise será detalhada no próximo item). 

Obtivemos um número total de 595 anúncios publicados nas doze edições jornalísticas. A 

grande maioria estava no caderno de Classificados, sendo ainda coletados dez na seção 

Economia e apenas quatros em outras seções (Política, Vida Urbana e Últimas). 

Vale ressaltar que nem sempre os dados mencionados constavam nos anúncios, o que vem 

a justificar o grande número de campos vazios que poderão ser verificados nos quadros em 

anexo.  

Para finalizar, a justificativa de se adotar apenas o município de Recife e não a Região 

Metropolitana, como base territorial, veio da observação de uma grande quantidade de 

anúncios referentes a casas de campo ou casas de praia, que estariam fora do foco da 

pesquisa e poderiam causar distorções nos dados quantitativos, a exemplo dos anúncios de 

empreendimentos em Camaragibe (Aldeia), Cabo de Santo Agostinho (praia de Gaibu) e 

Ipojuca (praia de Porto de Galinhas). 

Considerando o exposto, cabe ainda, entretanto, algumas observações antes de iniciarmos a 

análise. 

Admitimos que a menção à natureza pode ter múltiplas facetas, ao considerarmos a 

diversidade conceitual apresentada no capítulo I. Por isso, apurá-la de forma cartesiana, 

dentro do discurso contido nos anúncios, pareceu-nos, inicialmente, um esforço doloroso, o 

qual nos levou a um momento de inquietação nascido do conflito entre os campos 

conceitual e empírico. 

Evidentemente que a idéia de natureza não estaria contida apenas onde estivesse apontado 

explicitamente a palavra ‘natureza’. Haveria muitas menções implícitas sujeitas à 

interpretação, de modo que seria necessário adotar um conceito ou ao menos uma idéia 

norteadora.  

É necessário admitir, contudo, que o nosso conceito se modificara, no exercício filosófico 

que o tema impunha, sendo-nos difícil aceitar o conceito de natureza construído 
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socialmente, ao considerarmo-nos (pretensiosamente) conscientes das lacunas que sua 

construção trouxera à humanidade. 

O conceito de natureza da sociedade ocidental contemporânea, presente nos dicionários, 

nos semanários, na publicidade jornalística, enfim nas falas das pessoas, pode modificar-se 

quanto à sua origem, os seus mecanismos, o seu fim, mas em um ponto, salvo raras 

exceções, há um acordo: a natureza existe sem a interferência humana. 

Chegamos então, sem meio de fuga, a um delicado impasse conceitual: é certo que a 

natureza existe sem a interferência humana, mas ela também não existe mesmo com a sua 

interferência? Não estará ela no céu coalhado de aviões ou no solo cravado de edifícios e 

jardins laboriosamente cuidados? Não estará ela nas ações humanas? 

Como explicar a existência de uma natureza intocada, quando o homem afirma seu poder 

com ações que modificam a composição do ar, do solo, da água? Isso para não falar na 

cidade, foco das nossas atenções, onde despontam aos olhos obras humanas, que por vezes 

ocupam todos os cenários... Então, onde é que não existe a interferência humana, se ainda 

formos além, na essência do fenomenalismo e admitirmos que nada existe enquanto 

conceito, que não sofra a interferência do ponto de vista do intérprete?  

Como aplicar um conceito de natureza tão auto-excludente, ainda mais na cidade, habitat 

da espécie humana, por excelência? LEFEBVRE resolve o impasse: 

 “A natureza como tal, escapa à ascendência da ação racionalmente realizada, tanto à 
dominação quanto à apropriação. Mas, exatamente, ela permanece fora dessas 
ascendências; ela“é” aquilo que foge; é atingida através do imaginário; é perseguida e 
foge para o cosmo, ou para as profundezas subterrâneas do mundo” (1991, p. 77). 

 

Com algum alívio, admitimos que não precisaríamos mais nos preocupar com a contradição 

de um conceito que aniquila seu objeto. Essa contradição, de fato, é a principal causa do 

fenômeno que estamos estudando, já que a idéia de natureza é tão mais perseguida quanto 

mais a natureza em si se torna fugidia. 

Fica evidente a sedução da idéia de natureza na sociedade atual, justamente porque ela 

invoca o selvagem, o inculto, o simples ‘ser’. Torna-se ainda mais valiosa por ser 

 59



inalcançável, consumida em pequenas doses recheadas de elementos emblemáticos do 

mundo natural. É encontrada, enfim, na discussão ecológica que valoriza as outras formas 

de vida (sobretudo as selvagens) e os meios onde estas predominam, ou deveriam 

predominar. 

Com essa visão, começamos nossa seleção, estabelecendo os seguintes critérios no que se 

refere à menção da idéia de natureza: 

- Menção textual direta à natureza; 

- Menção textual aos elementos naturais consensuais de apelo mais direto, tais 

como céu, sol, vento, mar, rio, vegetação e fauna; 

- Menção textual a elementos naturais consensuais, mesmo que em situações 

completamente urbanizadas (parques, praças, etc). 

- Menção visual aos elementos naturais, sob a forma de fotografias da 

localização, ou de grafismos na comunicação visual do anúncio2. 

1.2 Análise dos anúncios 

Com base nesses critérios pode-se perceber o peso do slogan na seleção dos anúncios que 

fazem menção aos elementos naturais. De fato, na maior parte dos anúncios selecionados, a 

menção aos elementos naturais ou à natureza, se faz por meio dele.  

O slogan é caracterizado para efeito desta pesquisa como o maior dizer que se encontra no 

anúncio, fazendo referência às qualidades do empreendimento. Em outras palavras, uma 

chamada à principal característica de venda a ser expressa textualmente. Os slogans 

encontrados enquadram-se em algumas categorias. Entre elas, as principais referem-se ao 

preço, ao prazo para conclusão da obra e à localização, além de, naturalmente, a menção à 

idéia de natureza.  

                                                 
2 Ressalta-se que a menção visual só foi motivo de seleção de dados anúncios, quando conjugada ao discurso 
que a pusesse em evidência. Procurar identificar nas fotografias aspectos que remetessem aos elementos 
naturais poderia, mesmo que não intencionalmente, levar a uma postura tendenciosa. 
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Destes, a localização aparece nitidamente em primeiro lugar, podendo estar explicitamente 

relacionada às aspirações sociais do público alvo: “Se você é do tipo que sabe bem o seu 

lugar, bem-vindo ao melhor de Boa Viagem” (DP, 06/11/2005), ou também somada a 

outros atributos destacados nos anúncios como, por exemplo, condições de pagamento: “80 

meses para pagar no melhor trecho de Boa Viagem” (DP, 04/09/2005).  

A concomitância no destaque dos diversos atributos agrega mais vantagens ao 

empreendimento, sendo uma estratégia bastante encontrada nos anúncios: “Perto da praia. 

Perto de ficar pronto. Perto de suas condições de pagamento” (DP, 04/09/05).  

Especificamente com relação à natureza, alguns anúncios apontam para as vantagens 

oriundas da proximidade de determinados elementos naturais, enquanto forma de propiciar 

maior qualidade de vida: “A felicidade é colorida. Mas o verde do Parque da Jaqueira 

predomina” (DP, 02/10/2005), ou “Verde é liberdade, é saúde e harmonia. É ou não é uma 

mudança perfeita?” (DP, 05/02/2006). 

Além dos slogans, muitos anúncios apresentam pequenas frases, que destacam os atributos 

do empreendimento, normalmente em letras menores. Alguns dos anúncios foram 

selecionados por meio destes pequenos dizeres, como também pela representação visual. 

Contabilizando os anúncios que fazem menção à idéia de natureza com base nos critérios 

adotados, encontramos 101 referências à natureza. Considerando o número de anúncios 

total de 595, estas representam 17% deste total.  

Entretanto, percebe-se que, dentre as referências à natureza, muitas correspondem a um 

mesmo empreendimento, anunciado seguidas vezes. Desta forma, faz-se necessário afunilar 

a análise num segundo número, identificando a quantidade de empreendimentos 

anunciados, num total de 206, dentro os quais 50 utilizam a idéia de natureza na 

publicidade, perfazendo um novo percentual de 23,7%.  

Considerando este novo número, é possível identificar como incide a idéia de natureza nos 

anúncios promocionais dos empreendimentos em questão, a qual se dá, em sua maior parte 

pela referência ao elemento natural de valor simbólico, considerando a acessibilidade ao 

mesmo. Encontramos, também, associações entre os elementos, com a superposição das 
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referências, o que explica o total das referências ser superior ao total de empreendimentos. 

Esta relação é demonstrada na Tabela 3. 

Tabela 3: Quantidade das referências à natureza, considerando a distribuição espacial dos 
empreendimentos nos bairros do Recife.  
 
 

 REFERÊNCIAS 
(elementos naturais) 

LOCALIZAÇÃO 
(bairros) 

QUANTIDADE 
(por bairro) 

TOTAL 
 

Casa Forte* 01 
Graças 01 
Ilha do Retiro 01 
Jaqueira 01 
Madalena 02 
Santo Amaro 01 

RIO 

Torre 01 

08 

Boa Viagem 18 MAR 
Pina 02 

20 

Apipucos 02 
Boa Viagem 02 
Casa Forte 03 
Caxangá 01 
Espinheiro 02 
Ilha do Retiro 01 
Jaqueira 03 
Jardim São Paulo 01 
Madalena 01 
Monteiro 01 

VEGETAÇÃO 

Torre 02 

19 

Boa Viagem 01 
Espinheiro 01 
Graças 01 
Madalena 02 
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NATUREZA 

Rosarinho 01 

06 

 TOTAL DE 
REFERÊNCIAS   54 

                  Fonte: Diário de Pernambuco. Organização: Ericka Rocha. 
                   * O anúncio situa o empreendimento em Casa Forte, porém ele está localizado em Santana. 

     * Quatro empreendimentos sobrepõem mais de uma referência. As sobreposições encontradas 
foram: verde + mar (duas vezes), mar + rio e verde + rio. 

Destaca-se a grande incidência de anúncios cujos empreendimentos estão localizados na 

praia de Boa Viagem. O fato ocorre devido ao fato de ser esta, no Recife a única praia que 

oferece condição de balneabilidade. Com relação à vegetação e ao rio há um espalhamento 

das incidências, devido a fatores que abordaremos a seguir. Quanto às referências diretas à 

palavra ‘natureza’, podemos interpretar, a partir dos anúncios, significados distintos, que 

serão também analisados no decorrer do capítulo.  

 62



A localização dos empreendimentos, relacionada aos elementos naturais em referência, 

pode ser verificada no MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

SELECIONADOS – ANEXO 02 e na LISTAGEM DOS EMPREENDIMENTOS 

SELECIONADOS – ANEXO 03. 

- Os anúncios publicitários e a menção ao mar 

Na pesquisa, os bairros nos quais os anúncios apontavam vantagens oriundas da 

proximidade do mar ou da praia no recorte estudado foram Boa Viagem e Pina.  

Dentre os 206 empreendimentos anunciados, 70 estão localizados nos bairros de Boa 

Viagem e Pina, o que representa um percentual de 34% do total. Destes, 20 

empreendimentos fazem menção à proximidade da praia ou mar. Sendo que 7 se localizam 

na beira-mar e os demais nas quadras internas do bairro. 

No sentido inverso, dentre os 70 empreendimentos localizados em Boa Viagem e Pina, 9 

estão situados à beira-mar, sendo que em apenas 2 a apropriação visual do mar não é 

ressaltada pela publicidade. Nesses casos, o enfoque é na localização do empreendimento 

na avenida Boa Viagem. 

Por exemplo, em determinado anúncio aparece num dizer menor: “No melhor trecho da 

praia”. Nesse caso, como em muitos outros, a praia é referenciada sem que haja uma 

apropriação visual do elemento a partir do empreendimento. Nota-se, por conseguinte, que 

a área de influência do mar é extremamente abrangente. Anúncios que fazem referência ao 

mar podem ser encontrados, mesmo para empreendimentos situados há várias quadras da 

praia, reforçando a associação com fotos da praia (ver Figura 4). 

Quanto a esse aspecto, pode-se concluir que a vivência da faixa da praia como área de 

recreação regularmente freqüentada, agrega valor à natureza, pois o contato com esta 

poderá se dar pela recreação, na forma de lazer ativo, além do prazer propiciado pela 

paisagem marítima. O banho de mar e a freqüência da praia é um hábito consolidado para 

os habitantes do Recife e pessoas de vários bairros da cidade deslocam-se para usufruir a 

praia de Boa Viagem, configurando uma relativa acessibilidade a esse elemento natural.  
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Na última parte deste capítulo nos aprofundaremos na percepção da praia como área 

recreativa, um fenômeno bastante recente, mas que alterou profundamente o valor 

econômico e, conseqüentemente a estrutura fundiária das áreas litorâneas, no que daremos 

particular destaque a Boa Viagem. 

 
Figura 4: Anúncio promocional de empreendimento situado na avenida Domingos Ferreira, Boa 
Viagem. Fonte: DP, 06/11/2005. 
 

A praia, em si, recebe manutenção regular por parte do poder público e possui maior 

freqüência diurna. Entretanto, deve-se destacar que a própria Avenida Boa Viagem, com 

seu ‘calçadão’, sua pista de cooper e quiosques de lanches, tem também um papel 

importante na atratividade geral da área, pois oferece outras opções de lazer, sendo muito 

freqüentada também nos períodos da tarde e da noite. 

Nesta análise, porém, pudemos verificar nitidamente a apropriação simbólica do elemento 

natural por quem efetivamente mora próximo a ele. Morar em frente à praia de Boa Viagem 

representa o ponto supremo, sob o prisma dos valores simbólicos relacionados às 

aspirações sociais (Capítulo II). Neste sentido, a área é extremamente seletiva, sendo que o 
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filtro que distingue os indivíduos que podem realizar estas aspirações, é a sua capacidade 

financeira. 

A apropriação da paisagem marinha, enquanto parte da habitação é o apelo evidente na 

grande maioria dos anúncios que menciona a praia: “Você no melhor endereço à beira 

mar” (DP, 03/04/05), “De todos os quartos avista-se o mar” (DP, 06/03/2005), ou ainda 

“Você merece todo o conforto na Av. Boa Viagem, à beira-mar, com 50 meses para 

pagar”(DP, 04/12/2005).  

 
Figura 5: Anúncio promocional de empreendimento situado na rua dos Navegantes, Boa Viagem. 
Fonte: DP, 04/12/2005. 

Quando os empreendimentos afastam-se da praia, a possibilidade de vista, mantém-se ainda 

como atrativo: “Vista para o mar no ponto mais clássico da Domingos Ferreira”(ver 

Figura 4), mas, ganha força, também a proximidade da praia como equipamento de lazer: 
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“pronto para morar e com a maior área de lazer do Recife: a praia de Boa Viagem” (ver 

Figura 5). 

Com a possibilidade da construção de um parque, em terreno situado na avenida Boa 

Viagem, e que ainda depende das negociações entre a Prefeitura do Recife e a Aeronáutica 

(atual detentora da posse do terreno), é possível vislumbrar o valor a ser gerado na adição 

da vegetação ao ambiente da praia. Um prenúncio do que pode vir a ocorrer, no que se 

refere à valorização ainda maior da área, já pode ser identificado neste anúncio: “Você vai 

poder ouvir da sua casa o canto dos pássaros e o barulho das ondas”, onde é encontrada 

uma referência direta ao possível parque, antes mesmo de ser iniciada a sua construção (ver 

Figura 6). 

 
Figura 6: Anúncio promocional de empreendimento situado na avenida Boa Viagem. Fonte: DP, 
04/12/2005. 

 66



- Os anúncios publicitários e a menção ao rio 

No nosso estudo foram identificados anúncios com referência ao rio Capibaribe. Estes se 

referem a empreendimentos situados nos bairros de Casa Forte (Santana) 3, Jaqueira, Torre, 

Madalena, Graças, Ilha do Retiro e Santo Amaro. 

No caso do elemento ‘rio’, de um total de 06 empreendimentos situados à beira-rio, em 

apenas um não é remarcada esta condição. Ressalta-se que no caso em questão, o próprio 

endereço do imóvel (avenida Beira Rio) destacado no anúncio, teria a propriedade de 

estabelecer uma relação com o rio. Entretanto, consideramos que essa relação não se 

enquadrava nos critérios de seleção estabelecidos para a pesquisa. 

Dentre os 70 empreendimentos localizados nos bairros banhados pelo rio Capibaribe, 

apenas 14% destacaram a proximidade do rio. Esse menor interesse atual pelo rio do que 

pelo mar tem muitas causas de origens distintas e será abordado com maior detalhe na 

terceira parte deste capítulo, onde traremos à luz as diferentes percepções históricas do rio 

Capibaribe. 

Atualmente, entretanto, ressalta-se a pouca utilização das margens do rio como área 

recreativa e, como já vimos, algumas atividades de lazer estão intimamente associadas com 

o modelo onde a fruição da natureza se realiza no consumo de determinados produtos que 

se apropriam simbólica ou materialmente dos elementos naturais. 

Essa apropriação não se desenvolve com maior intensidade, porque a maioria dos bairros 

banhados pelo Capibaribe não oferece em suas margens os equipamentos apropriados para 

a vivência desse tipo de lazer. Desta forma, a maior apropriação é a da própria paisagem do 

rio, que se faz pelo domínio visual a partir dos imóveis adquiridos, como pode se perceber 

em um anúncio: “O nome já sugere uma paisagem encantadora (Excelente vista para o 

Rio Capibaribe)” (ver Figura 7). 

Contudo, quanto a esse aspecto, Torre e Madalena se diferenciam dos demais, por possuir, 

na avenida Beira Rio, uma calçada relativamente bem conservada, uma pista de cooper e 

                                                 
3 Em geral, os empreendimentos localizados nos bairros de Santana e Poço da Panela levam uma 
denominação geral de Casa Forte. 
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ainda área para exercícios. Esse tratamento urbanístico fornece condições propícias para 

maior inversão de capital imobiliário nos terrenos situados na própria avenida, ao mesmo 

tempo em que agrega valor aos imóveis nas redondezas da mesma. Percebe-se sua 

interferência nos slogans: “Na Madalena, um apartamento com 82m2, fino acabamento e 

localização privilegiada: próximo à Beira Rio” (DP, 05/06/2005). 

 
 
Figura 7: Anúncio promocional de empreendimento situado na rua Demócrito de Souza Filho, 
Madalena. Fonte: DP, 05/06/2005. 

Vê-se, na continuidade a essa avenida, após o cruzamento com a rua Conde de Irajá, 

intervenções que tendem a prolongar a área de influência dos equipamentos de lazer. Em 

outro trecho urbanizado, na lha do Retiro, começam a surgir investimentos dos promotores 

imobiliários em edifícios de alto padrão. 
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Se nos bairros da Torre e Madalena já é notória a diferença de padrão construtivo entre os 

empreendimentos localizados na avenida Beira Rio e os outros empreendimentos nas 

quadras adjacentes, no caso da Ilha do Retiro esse desequilíbrio é ainda maior. De fato, 

neste último, a influência do rio Capibaribe enquanto elemento que agrega valor ao imóvel 

fica ainda mais evidente, somada à acessibilidade favorável ao centro a partir deste bairro4 

(ver Figura 8). 

 

Figura 8: Anúncio promocional de empreendimento situado na avenida Beira Rio, Ilha do Retiro. 
Fonte: DP, 04/06/2005 

O acesso ao rio Capibaribe, nos bairros de Santana, Poço da Panela, Casa Forte, Monteiro e 

Apipucos está restrito aos pequenos redutos encontrados como trechos de área livre sem 

                                                 
4 Após a Lei  16.719 / 2001 (Lei dos 12 Bairros) que criou as Áreas de Reestruturação Urbana, impondo 
restrições para a construção nos bairros Derby, Espinheiro, Graças, Aflitos, Jaqueira, Parnamirim, Santana, 
Casa Forte, Poço da Panela, Monteiro, Apipucos e parte do bairro Tamarineira, o interesse do mercado 
imobiliário têm se direcionado para outros bairros, como é o caso de Torre e da Madalena. Com isso, o padrão 
construtivo também tem se elevado, embora, em menor grau, nas quadras mais afastadas da margem do rio.. 

 69



tratamento urbanístico e ao Parque de Santana. Entretanto, esse parque é rejeitado pelos 

habitantes do bairro homônimo e adjacências da margem esquerda do rio Capibaribe, 

devido à sua integração, através de uma passarela, com a margem direita, de ocupação de 

baixa renda. 

O Parque de Santana, apesar de agregar dois elementos naturais valorizados pelo mercado, 

não é citado nos anúncios dos empreendimentos localizados nos seus arredores, é antes, um 

ponto de desvalorização de sua área circunvizinha, fato que será mais profundamente 

abordado adiante, na terceira parte do capítulo. 

Nas Graças também se repete o modelo mais privatizado da margem do rio, de difícil 

acesso às pessoas que queiram aproveitar algum tipo de recreação, onde também são 

encontrados pequenos redutos sem muita freqüência. Nos bairros de Casa Forte e Graças, o 

apelo dos anúncios é exclusivamente com relação à vista do rio e de sua vegetação ciliar a 

partir dos imóveis a serem adquiridos. 

Houve uma oferta singular no bairro de Santo Amaro, que representa um padrão insurgente 

de inversão de capital promocional em áreas onde foi registrado um processo de 

esvaziamento do uso habitacional, ao longo dos séc. XIX e XX. É bem difícil interpretar as 

reais motivações dos adquirentes de imóveis neste tipo de empreendimento, dado o 

interesse habitacional pelas áreas do centro histórico ser um movimento muito recente. São 

normalmente bairros que possuem valor simbólico complexo, são amados enquanto 

representação da história da cidade e apresentam como característica mais evidente a 

acessibilidade ao local de trabalho, ao comércio, a cinemas, teatros, etc, embora ainda não 

possuam muita aceitação pela classe média, sob o ponto de vista da localização habitacional 

(CECI, 2002). 

O slogan do empreendimento “O rio e o mar vão se encontrar todos os dias na sua janela” 

(ver Figura 9) chama a atenção, em primeiro lugar para a paisagem natural. Ao comprar 

uma unidade no empreendimento, situado na Rua da Aurora, o usuário terá o direito de ser 

expectador diário de um espetáculo, a partir de um ponto de vista privilegiado. O 

espetáculo, no caso, é a paisagem onde se encontram dois elementos naturais de grande 

valor simbólico: o rio e o mar. 
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Figura 9: Anúncio promocional de empreendimento localizado na rua da Aurora,  Santo Antônio. 
Fonte: DP, 04/09/2005. 
 

- Os anúncios publicitários e a menção à vegetação 

Os bairros onde foram verificadas menções diretas à vegetação, ou ao’verde’ são: Torre, 

Boa Vista, Jaqueira, Casa Forte, Apipucos, Monteiro, Graças, Caxangá, Jardim São Paulo, 

Espinheiro e Boa Viagem, entre eles, bairros banhados pelo rio Capibaribe e pelo mar. 

Neste caso, a análise é mais subjetiva. Há uma relação íntima entre as memórias da infância 

de boa parte da população, que remete aos quintais da maioria de casas existentes até 

poucas décadas atrás, como será abordado na terceira parte deste capítulo. 

A análise é também de ordem mais complexa. É interessante observar que os anúncios 

relacionados à vegetação não excluem os relacionados ao rio Capibaribe ou ao mar, assim 
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como estes também não se excluem reciprocamente, como já pôde ser visto anteriormente. 

Contudo, a relação entre o rio e a vegetação é mais evidente do que a encontrada entre o 

mar e a vegetação. As margens dos rios possuem, em muitas áreas, fragmentos de 

vegetação que aparecem nas fotografias que ilustram os anúncios, incorporando-as ao rio, 

além de ser encontrada sob a forma textual “O visual do Rio Capibaribe e a área verde em 

torno criam um ambiente sob medida para uma morada clássica e diferenciada”(ver 

Figura 10). 

Figura 10: Anúncio promocional de empreendimento situado na avenida Beira Rio,  Madalena. 
Fonte: DP, 06/11/2005 
 

Podemos agrupar as associações entre os empreendimentos e a vegetação em três diferentes 

padrões. No primeiro, o ‘verde’ mencionado nos anúncios refere-se à vegetação das 

unidades de conservação, como no caso do empreendimento situado nas imediações da 

Unidade de Conservação Parque dos Manguezais, cujo anúncio afirma: “Vista para o mar e 

para o verde do manguezal” (DP, 03/04/2005). É também o caso do já citado 

empreendimento à beira-rio, cujo anúncio está ilustrado na Figura 10. 

No segundo, o ‘verde’ está associado à arborização das ruas. É o caso de um 

empreendimento cujo slogan sentencia: “Quem escolhe morar no bairro mais arborizado, 
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merece a melhor planta”, referente a um empreendimento situado no bairro do Espinheiro, 

bairro que tem 77,4% dos seus 8,902 habitantes (FIEPE, 2003) residindo em apartamentos, 

sendo atualmente mais procurado pela sua infra-estrutura comercial e de serviços. 

A arborização urbana pode se somar à vegetação encontrada nos quintais das grandes casas, 

gerando uma massa de vegetação, o que pode imprimir uma imagem de ‘reduto’ de 

tranqüilidade e qualidade de vida a alguns bairros: “Venha morar onde o verde mora” (DP, 

07/08/2005). Este slogan toma como base promocional a arborização de porte existente em 

Casa Forte, a qual compõe fortemente a identidade do bairro. 

 
 
Figura 11: Anúncio promocional de empreendimento situado na rua Serrita,  Jaqueira. Fonte: DP, 
05/02/2006 

Ainda sob o ponto de vista da arborização urbana, os parques urbanos estabelecem a 

relação lazer-arborização, na forma reconhecida pelo mercado: “A felicidade é colorida, 

mas o verde do bairro da Jaqueira predomina” ou “Mude-se agora e desfrute de todo o 

verde da Jaqueira” (ver Figura 11). A menção ao Parque da Jaqueira é encontrada em 60% 

dos anúncios localizados no bairro em que se encontra, normalmente associando a sua 
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proximidade com as possibilidades de recreação saudável ao ar livre. O seu poder de 

atratividade estende-se a bairros vizinhos, como pudemos verificar em um anúncio no qual 

um dizer menor ressalta: “Vista para o Parque da Jaqueira” (06/11/2005) e que se refere a 

um empreendimento situado no bairro da Torre. 

Uma outra forma de valorização da vegetação refere-se à existência de uma área verde em 

evidência dentro do empreendimento. Quando isso acontece, agrega-se ao empreendimento 

dois pontos interessantes: o primeiro se refere ao aumento das possibilidades da área de 

lazer já ofertada na maior parte dos empreendimentos anunciados, configurando-se em 

“praças internas”, numa apropriação mais extremada da natureza, pois a restringe ao 

domínio privado. O segundo ponto corresponde a uma atitude mais ética do ponto de vista 

ecológico, no sentido de preservar as árvores preexistentes, deixando livre de construção 

uma maior parte do terreno. Um exemplo que evidencia esta segunda condição, faz a 

seguinte menção: “100.000 m2 de área verde com 500 árvores preservadas” (DP, 

06/03/2006). 

Nesta segunda forma, explicita-se a apropriação da natureza em sua mais forte 

representação, relacionada à pureza. Paradoxalmente, essa apropriação legal (calcada na 

propriedade privada) assegura melhores condições de conservação da referida vegetação, se 

considerarmos que a natureza, assim transformada em mercadoria, passa a garantir uma 

sobrevalorização ao tipo de edifício em questão, tornando-se parte do patrimônio deste. 

- Os anúncios publicitários e a palavra natureza 

Em alguns anúncios a menção à natureza é literal. Nesses casos, o significado da palavra 

deve ser analisado de acordo com cada contexto: 

 “Na beira do Capibaribe, um espaço com natureza, qualidade e conforto”. (ver Figura 12) 

– surge a combinação ideal, onde são preservadas condições de vivência que remetem ao 

natural, junto com dois outros ícones da sociedade atual: a busca pela qualidade (a 

prerrogativa de escolher o melhor) e o conforto. 
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Figura 12: Anúncio promocional de empreendimento situado na rua das Pernambucanas, à margem do 
rio Capibaribe, Graças. Fonte: DP, 08/10/2005 

“3.945m2 na Agamenon Magalhães, para você viver perto de tudo. Inclusive da natureza” 

(DP, 05/02/2006) – a natureza é representada aqui por figuras que aparecem no anúncio, 

sugerindo uma área com vegetação abundante e pássaros. A idéia é a de destacar a 

proximidade do trabalho, item preferencial segundo os consumidores (FIEPE, 2003), sem, 

com isso, abrir mão da ambiência mais tranqüila, representada pelas árvores e pássaros. 

“Sinta a sensação de morar num clássico em sintonia com a natureza”(DP, 04/09/2005) – 

neste slogan é possível uma dupla interpretação. A primeira, segundo a lógica gramatical, 

sugere que o empreendimento está em sintonia com a natureza; e a segunda, a partir de uma 

análise mais geral, incluindo as imagens propostas no anúncio, sugere que o morador do 

imóvel terá a possibilidade de se sentir em sintonia com a natureza a partir da proximidade 

com o rio, com a vegetação das margens e aponta, ainda, no mapa de localização, para a 

proximidade com o Parque da Jaqueira. Trata-se de uma conjunção de elementos que são 

associados de modo a reforçar a idéia de ‘sintonia com a natureza’, o que poderia abrandar 

o ‘conflito com a natureza’, associado ao cotidiano urbano. 
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 “Você e a natureza, cercados pelo que o 

Recife tem de melhor” (ver Figura 13) - este 

slogan parece tentar apaziguar o conflito 

entre a adaptação do espaço ao homem e à 

manutenção de certos aspectos naturais 

aprazíveis. É bastante significativa a 

distinção feita: “você e a natureza” 

(evidencia-se a dicotomia), principalmente 

quando se observa que homem e natureza 

serão também cúmplices, com o privilégio 

de estarem cercados da cidade, com os 

recursos e confortos da urbanização. 

“A natureza a seu favor. Faça chuva ou 

faça sol” (ver Figura 14) – neste anúncio 

aparece pela primeira vez a idéia de 

preservação sob o ponto de vista ecológico 

expressa em atributos que o 

empreendimento oferece: “utilização de 

energia solar; aproveitamento de água da 

chuva; medidor individual de água e; luzes 

automatizadas”. O anúncio faz uma 

referência literal a um selo que representa a 

atitude ecologicamente responsável por 

parte da empresa. O selo é, entretanto, uma 

marca promocional própria, não garantindo, 

por si só, essa atitude, mas, sem dúvida,  

assinala uma estratégia de marketing. 

 
Figura 13: Anúncio promocional de empreendimento situado na rua Artur Gonçalves, Madalena. 
Fonte: DP, 05/02/2006. 
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Figura 14: Anúncio promocional de dois empreendimentos, situados, respectivamente na rua Hipólito 
Braga, Rosarinho e na rua Sá Leitão, Boa Viagem. Fonte: DP, 02/10/2005 

 

- Padrões gerais encontrados nos anúncios publicitários 

Em resumo, pudemos verificar uma incidência representativa de anúncios promocionais 

que fazem menção à idéia de natureza, nas edições dominicais do Diário de Pernambuco, 

dentro do período estudado. 

Estes anúncios expressam três principais categorias de menção à idéia de natureza, 

conforme a menção ao rio, ao mar, ou à vegetação, de acordo com nossa análise. Alguns 

anúncios, entretanto, fazem uma menção direta à palavra ‘natureza’. A análise demonstrou 

que esta menção não significa, necessariamente ou apenas, uma condição de maior 

apropriação dos elementos naturais, mas também uma associação de alcance filosófico, 

oriunda das representações que os indivíduos têm desta palavra. 

Identificamos que a associação com o mar e com o rio ocorre de forma mais concentrada 

em alguns bairros da cidade, os quais dispõem de estrutura urbana para a sua vivência, 

considerando os moldes da fruição utilizados para incorporar valor aos empreendimentos. 
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Esses bairros constituem, em sua maioria, localizações prestigiadas, do ponto de vista de 

suas representações sociais, como pode ser verificado no ANEXO 2 e no ANEXO 3. 

Em grande parte dessas localidades, a urbanização tem o poder de aumentar o apelo à 

idéia de natureza na comercialização dos empreendimentos imobiliários, permitindo a sua 

fruição na forma de lazer ativo.  Tanto para os moradores mais próximos ao elemento 

natural evidenciado, como para moradores das redondezas e assim por diante. Quanto 

maior for esse poder de atratividade, maior será o raio de influência da valorização do 

elemento natural. 

A partir da interpretação dos anúncios promocionais do mercado imobiliário, pudemos 

perceber quatro níveis de apropriação da natureza, que podem se manifestar isolados ou 

associados entre si.  

Poderíamos denominar o primeiro de apropriação simbólica ou ‘virtual’, na qual não se 

encontra uma acessibilidade definida para os elementos que configuram, no senso comum, 

a percepção de natureza. Entretanto, a ‘embalagem’ do produto alude a uma imagem de 

integração com a natureza, a qual será estabelecida unicamente no marketing, num modelo 

similar ao utilizado pelos automóveis e peças de vestuário que descrevemos na introdução. 

O segundo seria o nível da apropriação territorial, que estabelece, para o conjunto de 

moradores do bairro, uma primazia na fruição da natureza que compõe a sua identidade, 

oferecida, principalmente por meio do lazer ativo. É o caso dos imóveis próximos à beira-

mar, à beira-rio (em suas áreas urbanizadas) e a alguns parques e praças bem quistos pelo 

grupo social a quem se destina.  

O terceiro seria o nível da apropriação visual, que se configura no domínio das paisagens 

dotadas de elementos naturais de significativo valor estético para a sociedade. Na maioria 

dos casos os empreendimentos que estabelecem a apropriação visual, também possuem 

possibilidades de lazer, conformando-se então, uma dupla apropriação: visual e territorial. 

Por último, o quarto nível é o da apropriação restrita, no qual os elementos naturais são 

parte integrante do empreendimento, configurando-se em si mesmo, como produto. Neste 

nível de apropriação o domínio é restrito, não há acessibilidade para outros moradores do 
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bairro, a não ser como convidado. Essa apropriação também é reforçada se aos elementos 

naturais, forem associadas as funções já mencionadas de lazer, elevando as possibilidades 

de fruição da natureza. 

Tomando como base tais evidências da utilização da idéia da natureza para valorar os 

empreendimentos imobiliários em Recife, foram entrevistados os promotores imobiliários, 

no sentido de converter essa apropriação social, em sua correspondente, de base econômica. 
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2. A REALIZAÇÃO DA NATUREZA NO MERCADO IMOBILIÁRIO 

Os anúncios promocionais são baseados nas tendências do mercado e são também 

elementos que as moldam. Esse processo dialético é desenvolvido a partir de um certo 

conhecimento do mercado por parte dos atores envolvidos (oferta e demanda) e configura-

se como uma ampla negociação entre os mesmos. 

Assim, a oferta precisa lidar com a perda da capacidade de renda da sua clientela, ao 

mesmo tempo em que precisa manter a idéia de realização do sonho da casa própria: uma 

prioridade, uma realização que pode ser repetida diversas vezes num contínuo galgar de 

patamares, pois a habitação representa precisamente a posição social do indivíduo na nossa 

sociedade.  

Interferem nesta negociação outras variáveis que se relacionam. Por exemplo, a incidência 

das preferências de localização da habitação, condiciona a disponibilidade de terrenos para 

construção nas áreas desejadas pela demanda, a qual por sua vez, encontra, em certos casos, 

entraves na política de organização do uso e ocupação do solo pelo poder público. Além 

disso, o anseio por áreas amplas dentro da habitação não é facilmente satisfeito por grande 

parte da demanda, quando associado às localizações de grande valor simbólico. 

Nesse quadro, alterações e criações de itens externos e internos se multiplicam. Uma troca 

se realiza: por um lado, reduzem-se os metros quadrados na unidade habitacional, de forma 

a diminuir os custos de produção e o preço final, para abranger uma maior parcela da 

demanda. Bem lembrado que as principais funções espaciais internas dos imóveis são 

mantidas e, em alguns casos novas funções são criadas em vários graus de complexidade, 

de forma a agregar também, estas, valor simbólico (LOUREIRO, 2005). Por outro lado, as 

funções das áreas coletivas dentro dos empreendimentos são significativamente ampliadas, 

absorvendo, em grande parte, funções de lazer das áreas públicas. 

Tendo em vista este contexto, podemos então, voltar a iluminar o nosso tema. Como 

aparece a idéia de natureza, qual é o seu lugar no palco desta negociação? 

Na nossa hipótese, os promotores imobiliários, construtores / incorporadores são, ainda que 

indiretamente, aqueles que estabelecem as diretrizes para que os publicitários desenvolvam 
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os slogans que figuram nos anúncios selecionados. Mais ainda, são eles que determinam a 

continuidade das estratégias de marketing com base nos resultados de eficiência alcançados 

por elas. Eficiência, que será medida em resultados tais como incremento da lucratividade e 

aumento no Índice de Velocidade de Vendas – IVV.  

Assim, a segunda parte do estudo de caso teve como objetivo verificar, nos depoimentos 

dos empresários, o valor econômico da apropriação da natureza agregado aos 

empreendimentos imobiliários, considerando como base, aqueles empreendimentos em cuja 

publicidade essa apropriação foi sugerida. 

2.1 Procedimentos das entrevistas 

Foi utilizado, como instrumento para coleta das informações, a entrevista semi-estruturada, 

com questões organizadas dentro de tópicos específicos direcionados de forma a atender 

aos objetivos da pesquisa. A estrutura foi dividida em três partes, a primeira, referente ao 

conceito de natureza; a segunda, referente à inserção da idéia de natureza no desempenho 

do mercado imobiliário e; a terceira, relacionada especificamente aos empreendimentos 

imobiliários da empresa do entrevistado. O modelo da entrevista consta no ANEXO 04 

deste volume. 

Ao total de 50 empreendimentos, correspondem 26 incorporadoras / construtoras, 

responsáveis. Destas, 13 concederam as entrevistas. Juntas, são responsáveis por trinta e 

quatro empreendimentos, contabilizando um percentual de 68% do total selecionado. 

Em 10 das empresas o entrevistado era também proprietário da empresa. Nas demais, foram 

designados responsáveis pelas áreas comerciais, conforme solicitação nossa. 

Os entrevistados foram muito receptivos. Consideram importante que sejam feitos estudos 

para identificar os aspectos que impelem a escolha da demanda pelos empreendimentos 

habitacionais. Alguns já efetuam pesquisas direcionadas à própria empresa, que pode ser 

realizada previamente ao lançamento dos empreendimentos, ou logo após o lançamento, no 

stand de vendas. Outros consultam as pesquisas voltadas ao mercado imobiliário efetuadas 

pela FIEPE. 
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Todavia, ao iniciar-se as entrevistas, as reações muitas vezes expressaram inquietação e 

surpresa, quando os entrevistados consideraram mais detidamente o tema da pesquisa e 

suas implicações.  

Veremos a seguir os resultados que foram apreendidos a partir das entrevistas. 

2.2 Os conceitos encontrados e a idéia de natureza 

As entrevistas quase sempre foram iniciadas com um apanhado acerca do objetivo da 

pesquisa e ao campo a que ela se detinha. Em seguida foram abordados os conceitos-chave 

que precisavam ser sintetizados antes de perguntas de caráter mais prático. 

- Os conceitos de natureza e elementos naturais  

Ao propor aos entrevistados que definissem natureza, surgia um certo mal-estar. 

Freqüentemente, o entrevistado procurava palavras e findava apontando para a segunda 

questão (o conceito de elementos naturais) a resposta da primeira.  

Ao serem orientados, no sentido de que procurávamos a essência do conceito, os 

entrevistados apresentavam respostas tais como, “tudo o que faz parte da origem das 

coisas”, ou  “tudo que existe sem a interferência humana. O que é intocado”, ou ainda, num 

sentido mais ecológico “é o ecossistema que a gente habita”, “é a preservação da vida das 

plantas e animais”. 

Dentre as respostas encontradas, apenas uma foi dissonante das demais. Para o entrevistado 

a natureza “é tudo que existe”. Contudo, ao ser indagado sobre a abrangência do ‘tudo’, este 

informou se referir a tudo o que existia desde antes e independente da existência humana, o 

que nos permite concluir que o ‘tudo’ exclui as obras humanas. 

Na segunda pergunta, que pedia o conceito de elemento natural, as respostas trouxeram os 

embaraços esperados. Quase sempre conduziam à terceira questão, que exemplifica os 

elementos. Novamente, interferíamos para nos atermos à essência, ao conceito. Um 

entrevistado sorriu e replicou: “elemento natural é tudo o que faz parte da natureza, ora!”,  

resposta cujo sentido se repetiu entre os outros. 
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Na terceira questão, que propunha a classificação dos elementos naturais, diversos itens 

referentes a representações ‘naturais’ e ‘humanas’ eram indagados quanto ao fato de serem 

ou não elementos naturais. Dentre eles, os que não prescindem da interferência humana 

para existirem, como as matas, o céu ou o solo, foram reconhecidos como elementos 

naturais por 100% dos entrevistados, exceto o item ‘t’ sol, lua, estrelas e cometas, onde o 

percentual caiu para 85,7% (lembremo-nos que os fenômenos espaciais demoraram a entrar 

na antiga esfera de classificação da natureza). 

Quanto aos itens que representam objetos ou fenômenos produzidos pelo homem, quando 

formados de componentes não-vivos, não foram aceitos, quase em unanimidade, como 

elementos naturais. Curiosamente, as ruas foram consideradas menos naturais do que os 

edifícios. Isto pode ser interpretado como uma forma de avaliar a área verde dos mesmos  

empreendimentos, bastante valorizada nas palavras dos entrevistados. 

Itens referentes a animais provocaram surpresa. Quando era argüido se os animais 

domésticos eram naturais, quase sempre transparecia entre os entrevistados uma hesitação, 

antes da resposta positiva, unanimemente encontrada. Quanto aos animais selvagens 

surgiam risos aliviados... “sim!”.  

O homem também foi reconhecido como elemento natural pela unanimidade dos 

entrevistados, prevalecendo uma classificação com base nas ciências naturais, de base 

evolucionista, todavia, já com uma certa influência dos movimentos ecológicos 

mencionados no capítulo I. Essa percepção fundamentou-se em comentários como, “o 

homem é um animal, porém um animal racional. Evoluiu tanto que é o único que pode 

destruir o planeta”, ou “o homem é parte da natureza, porque tem vida, mas ainda assim 

está destruindo a natureza que ele mesmo precisa para viver”. 

Na verdade, houve maior discordância apenas nos itens associados à vegetação. As 

plantações e os jardins detiveram, ambos, o percentual de 62% de resposta afirmativa 

quanto a serem um elemento natural. Podemos interpretar a ausência de unanimidade 

quanto a esses itens, como resultado das contradições inerentes ao conceito de natureza. As 

plantações têm vida, inegavelmente, mas essa propriedade confere-lhe a classificação de 

elemento natural, quando nelas é tão evidente a interferência humana? E os jardins, às 
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vezes tão elaborados, mas compostos essencialmente de organismos vivos, que por sua vez 

atraem mais vida? Indagações como estas podem ter dividido as respostas dos 

entrevistados. 

Nos parques o percentual de respostas positivas cai, devido às áreas construídas, 

calçamentos ou pistas de cooper, o que também acontece nas praças. Estas são 

freqüentemente quase que completamente pavimentadas, com bancos de cimento, 

brinquedos de plástico ou ferro, cercas, enfim, uma profusão de elementos não vivos. 

Os resultados encontrados, quanto à classificação dos elementos naturais, são quantificados 

na Figura 15. 
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Figura 15: Gráfico dos itens considerados elementos naturais. Fonte: Entrevistas a incorporadores / 
construtores. Organização: Ericka Rocha 

Um dos entrevistados, ao findar a classificação, achou melhor voltar a definir o conceito de 

elementos naturais. “Por exemplo, um parque é um elemento não natural composto de 

elementos naturais: a vegetação. Então é um elemento natural indireto, pois se utiliza dos 

recursos naturais, mas não são recursos que estavam ali naquele local. Teve que haver 

(sic) uma intervenção humana pra se colocar. Um lago cavado é uma obra de engenharia, 

mas,  para o mercado, é elemento natural”. 
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Para ele, existem elementos naturais ‘diretos’, ou seja, aqueles que fazem parte da natureza, 

independente da ação humana. Entretanto, no mercado imobiliário, os elementos naturais 

indiretos, fruto da engenharia, incorporam a representação dos primeiros. Podemos ir além, 

admitindo que, nas áreas urbanas, esses “elementos naturais indiretos” representam a idéia 

da natureza possível. 

- A intersecção entre a natureza e o mercado 

Nas entrevistas, foram apontados como elementos mais relevantes, do ponto de vista da 

atratividade à demanda do mercado imobiliário, com a mesma quantidade de votos, o rio, a 

vegetação e o mar, numa relação bastante proporcional, diferente do que vimos nos 

anúncios, onde o rio ficava bem atrás da vegetação e do mar (ver Figura 16). 
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Figura 16: Gráfico dos elementos mais relevantes do ponto de vista do mercado imobiliário. Fonte: 
Entrevistas a construtores / incorporadores. Organização: Ericka Rocha 

Devemos ressaltar que outros elementos: sol, vento e parque, bastante relacionados à praia 

e ao ‘verde’, entraram na contabilização, roubando eventuais votos. Entretanto, para a 

grande maioria dos entrevistados, os elementos são apontados conforme esta associação: o 

mar, a vegetação e o rio, nesse sentido, um resultado que já esperávamos. Ressalta-se, 

ainda, que dado o número limitado de entrevistados, é possível se gerar uma distorção a 

partir de poucas respostas diferentes. É provável que, com um maior número de entrevistas,  

a incidência destes três elementos tendessem a distanciar-se ainda mais dos outros 

encontrados. 
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Se analisarmos, ainda, as respostas que apontam para o parque, em vez da vegetação, 

podemos também interpretar que este associa um tipo de vegetação mais planejada às 

atividades de lazer. Seria então uma forma mais específica de apontar para a vegetação, 

levando em conta que o seu poder de atratividade aumenta, quando agrega a função lazer,  

propícia à apropriação territorial, como já mencionado. 

A vegetação, assim como verificado nos anúncios, pode ser entendida de várias formas. A 

vegetação dos parques e praças, extremamente atrativa ao consumidor, segundo as 

entrevistas, é considerada pelo referencial da localização, assim como o são a proximidade 

de grandes massas de arborização preservadas (mata de Dois Irmãos) e, a rica arborização 

urbana de alguns bairros. 

Há, contudo, ainda segundo alguns entrevistados, uma tendência da demanda em preferir 

adquirir imóveis em edifícios implantados em grandes terrenos, no qual se possam oferecer 

amplas áreas de lazer: a apropriação restrita que propomos anteriormente. Novamente a 

associação ‘lazer x elemento natural’ imprime uma imagem de qualidade de vida ao 

empreendimento. 

Quando essa propriedade é associada à presença do elemento natural externo, que 

influencia a localização, e tendo este também a associação com o lazer, a atratividade do 

elemento traz resultados de comercialização muitíssimo eficientes. Um dos entrevistados 

deu como exemplo, um empreendimento em construção nas imediações do Parque da 

Jaqueira, com uma grande área de lazer arborizada dentro dos limites do terreno. Todas as 

unidades foram comercializadas em oito dias, a contar do lançamento, ainda em planta, 

demonstrando como a associação da natureza pode interferir na velocidade de venda, a 

qual representa, na visão do empresário, um indicador do sucesso da linha adotada. 

Nas palavras do empresário: “No Edifício X, a questão do verde pode explicar o sucesso de 

vendas, entendido como parte integrante da infra-estrutura do edifício. Mesmo que o verde 

não tenha sido explicitamente citado na publicidade, ele está implicitamente inserido no 

nome do prédio e nos equipamentos internos e externos oferecidos: a praça interna e o 

Parque da Jaqueira (...) os parques são fonte de valorização imobiliária em todos os 

lugares do mundo. O Central Park em Nova York, o Parque de Londres, o Ibirapuera, etc. 
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Então, qualquer local que tenha proximidade com um parque, agrega esse valor ao 

empreendimento que se construa”. 

Outro entrevistado aborda a questão da área arborizada dentro do empreendimento: 

“Normalmente quando você pega um lote menor, você vai picar (sic) a área verde nos 

cantos que sobram do projeto. Num tipo de projeto desse,[num grande terreno] você pode 

concentrar os 25 ou 30 ou 35% da área verde que a legislação exige num local só. Você 

pode concentrar as palmeiras, pode realmente dar outra qualidade. O lote beneficiado 

com estas características  tem até 20% de mais valor pra gente”. 

Assim, os empresários confirmam o valor dos terrenos com maior capacidade de aporte de 

capital (renda diferencial II), utilizando esta capacidade, também para recriar ou preservar 

a natureza dentro do empreendimento, gerando um outro valor, relacionado às condições 

especiais oferecidas (renda de monopólio). 

Três questões, especificamente tratavam a respeito do valor da interação com elementos 

naturais apontados. Suas respostas, entretanto, deveriam ser analisadas mais como 

indicador numérico das opiniões dos entrevistados, do que como retrato fiel do mercado. 

As questões pediam estimativas percentuais, retiradas exclusivamente a partir da 

experiência comercial dos entrevistados, que definissem o incremento gerado a partir da   

apropriação de elementos naturais atrativos à demanda do mercado imobiliário, 

respectivamente, no Índice de Velocidade de Venda (IVV), no preço final do 

empreendimento e no preço dos terreno. 

Nenhum dos entrevistados afirmou basear suas respostas em números consolidados por 

pesquisas e sim em seus próprios resultados, estabelecendo relações antes de fornecerem 

um número. Comparados os valores fornecidos, sobressaiu-se uma significativa diferença 

dos valores numéricos, a depender do elemento natural relacionado ao empreendimento. 

Apesar de não ter sido solicitada uma relação explícita entre os valores a serem oferecidos e 

algum elemento natural, os entrevistados a estabeleceram, fato que atribuímos à distorção 

entre o preço de mercado na associação do empreendimento com o mar, quando comparado 

ao rio e à vegetação. A distinção entre os elementos repetiu-se em onze entrevistas, por 
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meio de expressões como: “aqui nas áreas centrais funciona assim...” ou “o caso do mar é 

diferente...” ou “para a minha área de atuação”, ou “aqui em Boa Viagem”. Como a 

distinção aconteceu naturalmente, no discurso da maioria dos entrevistados, nos dois casos 

onde não se deram, houve uma intervenção de nossa parte, solicitando-a, para que os dados 

ficassem mais uniformes. 

É interessante acrescentar que os entrevistados cujos elementos naturais escolhidos na 

questão anterior foram o sol e o vento, não os tomaram como base para avaliar o 

incremento nos preços e no IVV. Parece-nos que os consideraram pouco palpáveis, difíceis 

de serem isolados, sob o ponto de vista numérico5. 

Na visão de um dos entrevistados, o valor do incremento nos preços, se relacionado à 

associação do empreendimento com os rios ou a vegetação, seria de 20%, enquanto que no 

caso da associação com o mar, seria de 100%.  

Outro entrevistado, referindo-se explicitamente ao mar, informou que o incremento no 

preço final de uma unidade habitacional na Avenida Boa Viagem, quando comparado a 

outra na sétima via paralela à praia, seria na ordem de 140%: “A cada paralela afastada do 

mar temos um decréscimo de 10%, a grosso modo. Vamos ver: um empreendimento na 

região do Shopping (Recife) custa R$ 2.350,00 / m2. Perto do mar, na Navegantes, custa 

R$ 3.100,00 / m2. Na beira-mar (Av. Boa Viagem) o empreendimento muda, pois o padrão 

construtivo é diferente. A comparação seria mais complexa...de todo modo, o metro 

quadrado construído varia entre R$ 3.500,00 e R$ 5.800,00. Isso varia em função da 

qualidade da praia. O trecho mais valorizado fica entre a numeração 1200 e 4000. No 

Pina o preço do metro quadrado fica em torno de R$ 4.100,00 ”. 

Poderíamos então, agrupar os dados fornecidos por ele numa comparação, como pode  ser 

visualizado na Tabela 4: 

 

                                                 
5 Evidentemente a insolação e a ventilação são aspectos que interferem diretamente na qualidade da 
habitação, sendo consideradas imprescindíveis para o conforto ambiental. Num outro momento, outro 
entrevistado  informou que a posição do lote pode gerar um incremento nos preços indagados, ao apresentar a 
maior testada para a orientação nascente, o que já seria uma evidência de valoração de sua atratividade. 
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Tabela 4: Decréscimo percentual do preço do metro construído no bairro de Boa Viagem, a partir da 
distância da praia. 

 
LOCAL PREÇO ABSOLUTO 

MÉDIO 

DECRÉSCIMO 

PERCENTUAL 

Av. Boa Viagem R$ 4.650,006 - 

Rua dos Navegantes R$ 3.100,00 33,3% 

7ª paralela a partir da 
Av Boa Viagem 

R$ 2.350,00 24,2% 

                   Fonte: Entrevistas a construtores / incorporadores. Organização: Ericka Rocha 
 

Desta tabela poderíamos concluir que, na verdade, o preço da 7ª paralela até a Rua dos 

Navegantes pode manter, num cálculo simples, um incremento aproximado da ordem de 

5% por quadra, mas entre esta última e a Avenida Boa Viagem é verificado um incremento 

aproximado de 33% no preço do metro quadrado construído, uma relação ainda mais 

extrema. 

Uma análise interessante elaborada a partir das informações do mesmo entrevistado, pode 

ser feita, numa comparação entre os elementos atrativos. Ele compara os preços de um dos 

imóveis da sua empresa selecionados nos anúncios, localizado no bairro de Casa Forte – 

com campanha de publicidade ressaltando a arborização do bairro – e, outro na rua dos 

Navegantes – cuja campanha toma partido da proximidade da praia – considerando  o 

padrão construtivo de ambos no mesmo patamar. O primeiro possui 135.00 m2 de área 

privativa e está sendo comercializado a R$ 300.000,00 por unidade, o que resulta num 

preço do metro quadrado da ordem de R$ 2.222,00. O segundo possui 106.00 m2 e está 

sendo comercializado a R$ 350.000,00 a unidade, gerando um preço do metro quadrado de 

R$ 3.300,00. Nas palavras do entrevistado: “o mar é mais caro que o verde”. Com base 

nos valores fornecidos, podemos concluir que o entrevistado admite uma diferença de 

aproximadamente 48% de incremento a partir da associação com o mar sobre os valores 

encontrados na associação com a vegetação. 

Com relação ao preço do terreno, repetem-se as diferenças encontradas entre rio e mar. Os 

entrevistados que se referiram ao mar estipularam percentuais mais altos do que os 
                                                 
6 Média dos preços fornecidos para a avenida Boa Viagem. 
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encontrados. Separando os valores em categorias distintas, conforme as intenções de 

relação dos entrevistados, encontramos os valores polarizados que provocaram as 

distorções, simbolizando as opiniões o que pode ser identificado na Tabela 5, abaixo: 

Tabela 5: Incremento percentual no IVV, no preço do imóvel e no preço do terreno, em 
empreendimentos beneficiados pela associação com elementos naturais atrativos à demanda do 
mercado imobiliário, por entrevistado. 
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(%) 

IVV 50,0 50,0 30,0 30,0 25,0 50,0 60,0 42,14 
Preço imóvel 20,0 20,0 15,0 10,0 10,0 10,0 5,0 12,85 
Preço terreno 20,0 10,0 15,0 15,0 15,0 10,0 40,0 17,85 

Fonte: Entrevistas a construtores / incorporadores. Organização: Ericka Rocha 

Na comparação entre a combinação dos resultados pode-se observar que o incremento nos 

preços do imóvel e do terreno na associação com o mar é sempre superior ao IVV, relação 

que se inverte quando a relação é com o rio e a vegetação. Esta relação pode ser atribuída 

ao caráter do mar, de apropriação mais uniforme, em comparação com outros que se 

localizam na mesma distância da praia, enquanto que no caso do rio e do ‘verde’, a 

apropriação é mais relativa. 

Outra observação importante é que quanto ao incremento nos preços, oito dos entrevistados 

admitem pagar mais por um terreno munido com as associações propostas; quatro fornecem 

o mesmo valor de incremento para o preço terreno e do imóvel e apenas um tem uma 

expectativa de incremento maior no preço do imóvel do que no preço do terreno. Isso 

aponta para uma tendência maior da apropriação da renda de monopólio por parte do 

proprietário fundiário. 
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Daí, o conflito entre o proprietário fundiário e o promotor imobiliário na apropriação do 

sobre-lucro decorrente das condições excepcionais do(s) terreno(s). No caso de Boa 

Viagem, existem poucos terrenos disponíveis, o que coloca os primeiros em uma situação 

privilegiada para se apoderar de uma fatia mais significativa da renda do solo. Esses 

resultados podem ser melhor visualizados na Figura 17, abaixo: 
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Figura 17: Gráfico com o incremento percentual no IVV, no preço do imóvel e no preço do terreno, em 
empreendimentos beneficiados pela associação com elementos naturais atrativos à demanda do 
mercado imobiliário. Fonte: Entrevistas a construtores / incorporadores. Organização: Ericka Rocha. 

- O papel da natureza 

A última parte da entrevista propunha uma classificação, por ordem de prioridade, dos 

aspectos que interferem diretamente na escolha do consumidor por empreendimentos 

imobiliários habitacionais, segundo a visão dos empresários. Os aspectos propostos foram: 

- distribuição interna da unidade (planta); 

- acessibilidade a centros de compras, áreas de lazer, escolas, etc; 

- associação com elementos naturais desejáveis; 

- área (m2); 

- área de lazer; 

- infra-estrutura urbana (sistema viário compatível, saneamento, transporte 
público, energia elétrica, etc); 

- padrão construtivo (beleza, acabamento nobre, etc); 

- serviços no edifício (gás, poço, gerador, Internet); 
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- vagas de garagem; 

- valorização do bairro (vizinhança, tradição, sofisticação, etc.). 

É importante esclarecer que não acreditamos que os valores que compõem a representação 

social de uma localidade existam de forma isolada, como foi proposto na entrevista. A 

separação dos itens foi propositalmente colocada para melhor apreender os sub-valores 

associados às mesmas, por parte dos empresários.  

Quanto a isso, podemos ressaltar, que a maior parte das respostas, sobretudo quando 

relacionadas à localização, geraram resultados muito aproximados, sendo que o item da 

valorização do bairro, profundamente relacionado com as representações que eles possuem 

por parte da sociedade, foi colocado em prioridade pela grande parte dos entrevistados. 
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* Maior pontuação próxima ao centro. 

Figura 18: Gráfico da preferência dos consumidores na opção de compra de empreendimentos 
imobiliários, na visão dos incorporadores entrevistados. Fonte: Entrevistas a construtores / incorporadores. 
Organização: Ericka Rocha 

O gráfico apresentado na Figura 18 sintetiza a preferência dos consumidores, na opinião 

dos entrevistados, de uma forma geral. Na média, a associação com a idéia de natureza 

ficou posicionada em terceiro lugar, atrás apenas da valorização do bairro, e da 
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acessibilidade a centros de compras, os quais surgiram, por vezes, a partir daquela primeira, 

o que pretendemos demonstrar na terceira parte deste capítulo. 

Aprofundando a análise, especificamente quanto à classificação do item dos elementos 

naturais, à exceção de três entrevistados, a sua associação ao empreendimento imobiliário 

foi considerada um dos cinco principais fatores prioritários na escolha da demanda. Temos, 

contudo três respostas altamente polarizadas - que lhes atribuem, respectivamente,  

prioridade 10 (uma) e 1 (duas) – como podemos verificar na Figura 19. 
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Figura 19: Gráfico da preferência dos consumidores na opção de compra de empreendimentos 
imobiliários na visão dos incorporadores, quanto à associação com elementos naturais desejáveis, por 
entrevistado. Fonte: Entrevistas a construtores / incorporadores. Organização: Ericka Rocha. 
* A maior relevância corresponde ao menor resultado. 

Para o entrevistado que colocou a associação com elementos naturais (rio, mar ou 

vegetação) em décima prioridade, estes não representam um atrativo que pese na balança, 

na hora da escolha. Para ele, o consumidor não está disposto a pagar mais que 10% de 

incremento no valor de um imóvel, com base nos benefícios trazidos pelos ditos elementos, 

o que consubstancia sua posição.  

Ao ser interpelado quanto à influência do mar nos preços em Boa Viagem, ele argumentou 

que a distorção do preço de mercado na avenida Boa Viagem não se relaciona, em primeira 

instância, com o mar. Ela é fruto da valorização da área - “o status da avenida Boa 

Viagem” – e da modernidade associada ao bairro. Ainda com base na sua atuação mais 
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concentrada nas áreas centrais, reconhece que o ‘verde’ está associado à questão da 

preservação e é oferecido pela sua empresa, sendo bem recebido pelos clientes, embora não 

caracterize um item prioritário, quando comparado aos outros. Apesar desses argumentos 

mostrarem pouco interesse na apropriação da natureza, todos os empreendimentos 

anunciados pela empresa em questão, no período da pesquisa, utilizavam nos anúncios 

promocionais a já referida estratégia, até mesmo em áreas que não possuíam nitidamente 

esta associação, numa clara apropriação virtual. 

Quanto aos dois entrevistados que atribuíram a prioridade à associação com os elementos 

naturais (rio, mar e vegetação), ambos relacionam seus empreendimentos mais bem 

sucedidos, do ponto de vista comercial, ao diferencial de fruição e preservação da natureza. 

Um deles já utiliza a atitude de preservação ambiental como marca registrada, oferecendo 

vários itens, tais como aproveitamento de águas pluviais para lavagem de carros e 

manutenção dos jardins do edifício, placas fotovoltaicas para energia solar e medidores de 

consumo de água por unidade residencial. Um outro compromisso assumido pela sua 

empresa é plantar uma árvore para cada unidade vendida nos seus empreendimentos, se 

possível, dentro do próprio lote. “A empresa, aproveitando esta idéia, a aceitação do 

público (ou o lado marketing) incorpora a preocupação ambiental em seus 

empreendimentos, mas também tem o lado social da preocupação, a história de fazer o seu 

papel”. 

De fato essa mesma empresa investiu em um projeto para um conjunto de edifícios de 

quatro pavimentos que, nas palavras do entrevistado, “passou por várias mãos, mas 

ninguém quis por achar que ele não teria vendagem pelo fato de ser dez (unidades) por 

andar”. Contrariando a tendência de rejeição dos edifícios em mais de dois blocos pelos 

estratos sociais de renda média e alta, apontada pela já citada pesquisa Grande Recife - 

Perfil da Demanda por Imóveis Residenciais, o empresário disse ter obtido um excelente 

resultado na comercialização, utilizando a estratégia de posicionar elevadores em saguões 

separados para, no máximo, quatro unidades.  

Depois do sucesso, repetiu o modelo em um outro empreendimento voltado para um 

público com faixa de renda ainda mais alta. Novamente edifícios com quatro pavimentos-
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tipo, cujo principal argumento de venda é o contato com a vegetação do bairro de 

Apipucos, incluindo quinhentas árvores preservadas dentro do lote. “A maioria das pessoas 

pensa muito na questão da natureza. Nós criamos a marca(...) por conta do (...) e do (...). 

Todos dois foram sucesso de vendas e o ponto principal foi a valorização da vegetação”. 

Percebe-se nitidamente o sucesso comercial advindo da condição de apropriação restrita 

da natureza. O empresário afirma com bastante segurança, que adotar uma postura 

ecologicamente responsável pode ser uma tática lucrativa, pois, lembrando o Capítulo II, 

para este tipo de empreendimento, existe uma demanda “capaz de definir um afastamento 

entre o preço de produção e o preço de mercado”.  

- Padrões encontrados nas respostas 

Quanto ao conceito de natureza e elementos naturais, o sentido uniformemente apresentado 

pelos empresários entrevistados define a natureza como um conjunto de elementos 

orgânicos e inorgânicos que existem de forma espontânea, sem interferência de seres 

humanos.  

Entretanto, alguns desses elementos, mesmo quando manipulados pela ação humana,  

também fazem parte da natureza, se mantiverem a sua condição intrínseca. Assim, as 

plantações e os jardins foram reconhecidos como elementos naturais por mais da metade 

dos entrevistados, seguidos pelos parques, praças e por último, os zoológicos, em pé de 

igualdade com os edifícios. 

Nos jardins e plantações predomina um elemento que, consensualmente, faz parte da 

natureza: a vegetação. Já nos parques e ainda mais, nas praças, há uma inserção de 

elementos artificiais, sendo que o que estipula a diferença entre as respostas dadas é a 

predominância destes últimos com relação à vegetação. Esta predominância não é apenas 

quantitativa, para os entrevistados, as praças parecem mais planejadas que os parques. A 

interferência humana é mais visível, materializada no desenho (normalmente numa escala 

menor, portanto mais apreensível), na pavimentação predominante, nos eventuais 

brinquedos, bancos de concreto, etc. 
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Na nossa interpretação, a visibilidade da interferência humana pode explicar porque o 

zoológico, onde podemos encontrar muitos animais selvagens, não foi considerado 

elemento natural pela maioria dos entrevistados. Mesmo tendo como referência o zoológico 

do Parque Dois Irmãos, que dispõe de uma massa vegetal de grande porte. A existência das 

estruturas edificadas, onde se encontram os animais, cerceando a condição natural de 

existência destes, é tão evidente, que se sobressai com relação à grande quantidade de 

plantas e animais existentes. 

Quanto à atratividade dos elementos naturais associados às edificações habitacionais, os 

entrevistados utilizaram suas vivências pessoais como empresários do mercado imobiliário 

no Recife, onde três elementos se destacam: o mar, o rio e a vegetação, para fornecer suas 

respostas. Esses são recursos valorizados na história de ocupação da cidade, mais do que os 

morros ou os mangues, por exemplo. 

A vegetação alcança um maior nível de influência, pois pode ser inserida tanto no âmbito 

da localidade (no caso, o bairro), quanto no âmbito do lote, podendo assim ser encontrada 

em todas as áreas da cidade. 

Confirmou-se, nas entrevistas, o poder de atração da praia e dos parques, dada a sua maior 

possibilidade de vivência, através de opções de lazer.  

Quanto ao poder de influência nos resultados comerciais, os entrevistados separaram a 

praia (com o mar) em uma categoria distinta, pelo fato de a zona litorânea, mais 

especificamente, Boa Viagem, haver se transformado numa localidade muito carregada de 

simbolismo social. O investimento de capital, neste local, é regido por outros parâmetros: a 

renda do público-alvo cresce e o padrão construtivo muda, agregando às unidades 

habitacionais, materiais de acabamento diferenciados, mais área privativa e mais vagas de 

garagem. 

Elementos naturais como o sol (insolação) e o vento (ventilação), apesar de terem sido 

apontados como mais atrativos por uma pequena parte dos entrevistados, não foram 

utilizados como referência no incremento de preços e IVV, embora um deles tenha 

admitido que existe uma pequena influência com relação ao preço do terreno. 
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Finalmente os empresários determinaram, numa escala de valores, que a associação com  os 

elementos naturais referidos era um fator preponderante para a demanda, segundo suas 

experiências, ocupando o terceiro lugar, dentre os itens que a mobilizam, em sua escolha de 

unidades habitacionais. Em resumo, os empresários, numa média, confirmaram a eficácia 

da utilização da idéia de natureza na estratégia de vendas dos empreendimentos e 

demonstraram adotá-la. 

A unanimidade das respostas admite, em diversos graus, um incremento na velocidade de 

vendas, nos preços finais oferecidos aos consumidores e nos preços dos terrenos, para os 

empreendimentos em que foi possível essa associação, comprovando a sua influência desta 

na escolha das localidades a serem objeto de preferência do mercado imobiliário. Assim, 

sob o ponto de vista da oferta, essa preferência é transformada em equivalentes monetários, 

na forma de renda de monopólio, que se distribui entre o proprietário fundiário e o 

promotor imobiliário, ficando, na visão dos empresários entrevistados, em maior grau, na 

mão dos primeiros. 

Com base nos depoimentos, podemos concluir que a associação da idéia de natureza aos 

empreendimentos do mercado imobiliário, é extremamente lucrativa para todos os atores 

envolvidos no processo, cabendo ao proprietário fundiário a maior fatia na apropriação do 

sobre-lucro gerado, chegando a 158,3% quando o elemento mar está envolvido (ver Tabela 

5, p.90 e Figura 17, p.91). Os construtores / incorporadores também auferem lucratividade 

maior com esta associação, chegando a 105% o sobre-lucro no caso do mar. E a demanda 

final, o usuário, satisfaz uma necessidade: viver em ‘sintonia’ com a natureza que, por sua 

vez, lhe confere status e prestígio. 

O incremento médio de 40% do IVV, tanto para a associação com o mar, quanto para rio e 

vegetação, acarreta na redução do tempo de permanência das unidades habitacionais no 

estoque da empresa, configurando-se como uma redução de despesas, gerada pela liberação 

mais rápida do capital investido no empreendimento. 

Nunca é demais lembrar que os dados consubstanciam a opinião dos entrevistados, 

empresários atuantes no mercado, que utilizam a idéia de natureza em suas estratégias de 

vendas, e não tendências a partir dos números de desempenho do mercado. Além do mais, 
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não é certo que as opiniões expressas possam sinalizar uma tendência para o mercado como 

um todo. Contudo, neste ponto, apoiados pela teoria, podemos associar claramente o sobre-

lucro auferido a um tipo de renda de monopólio. Dessa forma não parece descabida a 

percepção de que, num mercado competitivo, as empresas tendem a utilizar estratégias que 

possam incrementar sua lucratividade.  

Conclui-se, finalmente, que a oferta conhece os anseios da demanda, se utiliza deles, os 

incorpora aos empreendimentos, como parte da negociação existente entre ambos. Neste 

sentido a idéia de natureza, se configura como um mecanismo poderoso de incremento de 

resultados. 

Na esteira do pensamento de LACERDA, lembramos que no mercado não há vencedores 

nem vencidos, apenas cúmplices, posto que todos satisfazem suas necessidades. A oferta se 

sacia na reprodução do capital e a demanda na obtenção de estatuto social, ambos vitais 

para a sua sobrevivência enquanto atores sociais. Perdedores são apenas os que não tem 

acesso ao mercado, colocados à parte no processo produtivo, sofrendo as conseqüências da 

transformação espacial, arrastados pela torrente gerada nessa transformação, perdendo seus 

territórios e suas possibilidades de integração à sociedade. 

Resta ainda, de posse das conclusões retiradas das duas primeiras partes deste capítulo, a 

incursão histórica necessária, agora com o foco definido: nos elementos naturais, nas 

apropriações e nos interesses identificados, evidenciando como o mar, o rio e a vegetação, 

conformaram a identidade das localidades a eles associadas pela mídia, e de tal forma se 

amalgamaram em suas percepções, que não é possível separá-los de outros valores, de 

natureza simbólica, que também alteram a preferência da demanda por essas localidades. 

É importante admitir, sem receio, que esses elementos naturais representaram um 

importante papel na atração das elites para essas localidades, dadas as suas representações 

em cada momento histórico-filosófico e que o processo de apropriação da natureza é, 

enfim, uma prática construída na cidade ao longo da sua história. 
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3. A APROPRIAÇÃO HISTÓRICA DA NATUREZA NO RECIFE 

Certos aspectos que podem ter influenciado o processo de ocupação da orla de Boa 

Viagem, - e que influenciaram também a ocupação de outras praias, cada uma a seu modo –  

podem nos ajudar a compreender as transformações nos usos que ocorreram nesse lugar, 

num período relativamente recente. Assim também aconteceu com as percepções da 

vegetação e do rio, sendo que sobre este último pesam circunstâncias bem parecidas, 

embora desencontradas historicamente, com as que transformaram a do mar7. 

Como podemos relacionar a renda de monopólio auferida por proprietários fundiários de 

terrenos situados na faixa litorânea de Boa Viagem à apropriação da natureza, se pesam 

sobre esta tantos outros valores simbólicos? Certamente uma conjunção de aspectos 

imbricados está relacionada à construção desses valores, assim como também na definição 

dos trechos mais prestigiados dos bairros à beira rio.  

Deste modo, iniciemos compreendendo como se construiu a apropriação do mar no Recife, 

permitindo que atualmente, em Boa Viagem, tenham se agregado tantos outros valores, que 

se torna muito difícil separá-los. 

3.1 A apropriação histórica do mar no Recife 

Quando se analisa especificamente o bairro de Boa Viagem, fica evidente a complexidade 

gerada pela representação social que a população tem do bairro. Signos são associados: 

status, modernidade, consumo, qualidade de vida... Não podem ser separados, pois 

compõem a identidade do lugar. Como isolar, no meio de um quadro complexo um 

elemento natural, apurando o seu apelo comercial para o mercado imobiliário? Em que 

                                                 
7 Quando falamos em percepção, precisamos do suporte do conceito de paisagem retirado da geografia. 
Entendemos paisagem como a materialização concreta no espaço das ações e percepções realizadas da 
sociedade sobre  a natureza, que em sua dinâmica social, econômica e cultural deixa marcas a transforma ao 
longo do tempo. Pode ser apreendida a partir de todos os sentidos a partir da percepção de quem a observa, 
sente suas nuances, cores, cheiros, temperatura, etc. Georges BERTRAND (1982), ao propor o estudo de 
Geografia Física Global, pensou a paisagem como "resultado sobre uma certa porção do espaço, da 
combinação dinâmica e portanto, instável dos elementos físicos, biológicos e antrópicos que interagindo 
dialeticamente uns sobre os outros fazem da paisagem um conjunto único e indissociável em contínua 
evolução".  
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medida não foi essa identidade fortemente influenciada pelo tipo de apropriação do 

elemento natural? 

É certo, o mar teve papel preponderante na atração da ocupação do bairro, sendo sua 

influência de naturezas diversas e a atratividade que presenciamos hoje surgiu quando a 

sociedade mudou a sua representação do próprio elemento. Antes ela exprimia o medo do 

desconhecido, do ermo, ou a repulsa por algumas funções ao mar associadas, mas foi a 

incorporação do banho de mar como hábito saudável, no Recife do final do século XIX, 

trazendo outra atitude frente à paisagem marinha, que moldou a representação do mar em 

algumas percepções que apreendemos hoje, nos interesses do mercado imobiliário. 

Rita Araújo, em sua tese de doutorado intitulada “As praias e os dias: história social das 

praias do Recife e Olinda, 1840-1940”, nos fornece uma bela análise histórico-social do 

processo que transformou o uso das praias urbanas em Pernambuco, o que se passou sob a 

influência dos hábitos culturais chegados com a abertura dos portos em 1808 e a 

conseqüente transformação da idéia de natureza, na Europa, cujo gérmen, o trinômio ‘saúde 

– lazer – status, surgiu sob os moldes estipulados pela burguesia européia, particularmente 

a partir do final do séc. XVIII, quando a observação e apreciação de elementos e 

fenômenos naturais consubstanciavam-se entre alguns indivíduos mais intelectualizados, 

legítimos representantes da natureza do conhecimento. 

Antes desse momento, contudo, o mar não tinha o mesmo caráter atraente do ponto de vista 

do lazer e do apelo paisagístico. Era utilizado, desde os primórdios da colonização, como 

área para lançamento de detritos produzidos pelos habitantes da cidade, desde o lixo, fezes 

e urina produzidos nas casas, até cadáveres humanos e de outros animais. 

Tinha, além dessas funções de ordem sanitária, outras de ordem essencialmente econômica. 

A primeira, mais ampla, de transporte, fundamental à própria essência do mercantilismo, 

possibilitava cobrir, desde as pequenas distâncias dentro da própria capitania, até as 

compridas travessias transoceânicas, rumo às potências européias do então Mar do Norte, 

levando matérias primas e trazendo manufaturados, ou até os países da África, de onde 

vinha mão de obra escrava.  
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Com isso, as praias próximas ao porto, apesar de impróprias para o cultivo de cana, 

principal atividade agrícola da capitania, sendo terras de “areia safia que não produz fructo 

nenhum8”, tinham ainda assim valor, dada a vocação de centro de distribuição mercantil, 

que o Recife teve, desde o seu mais remoto passado enquanto colônia (BERNARDES, 

1987, P.26).  

Outra função marítima era a pesca. Destacamos, por seu caráter de apropriação do solo, a 

realizada nos currais de peixes, instalados em muitas praias do nordeste, causadores de 

conflitos entre os senhores das terras litorâneas e todos os que praticavam pesca como 

atividade econômica, fossem pescadores, geralmente homens livres pobres e rendeiros, ou 

senhores de terras não litorâneas, que utilizavam seus escravos na pesca de linha e rede, e 

até mesmo entre vizinhos. Eram já as terras litorâneas e as posses marítimas objeto de 

cobiça e de obtenção de renda de monopólio: 

“Muitos senhores proprietários de terra e de currais de peixe tinham por prática 
abusiva, segundo o entendimento de muitos, o querer estender seus domínios 
territoriais para além dos limites de suas terras na orla marítima, abocanhando 
boa parte das praias e mares. Alegavam que praias e mares, que ficavam na testada 
de suas propriedades, estavam incluídos nas sesmarias que haviam recebido, e, por 
isto, teriam direito exclusivo sobre a pesca realizada nos respectivos 
locais”(ARAÚJO, 2001, P.47). 

 

Essa forma de apropriação do mar subsiste até hoje, embora reduzidas a sua freqüência, 

dimensão e conseqüentemente, seus rebatimentos econômicos. Pudemos testemunhar ainda 

um exemplar de curral de peixes no ano de 2005, na praia Maragogi, estado de Alagoas. 

No Recife, a relação terra-água sempre foi de disputa. A cidade “metade roubada ao mar” e 

também ao rio, foi consolidada sobre aterros sistemáticos das margens, mangues e 

alagados. Ilhas foram unidas ao continente, braços de rio foram transformados em canais, 

canais foram fechados. 

Não é difícil, ao vermos gravuras antigas dos arrecifes naturais no cais do porto, como na 

Figura 20, a imaginarmos como praia e não como área portuária, a qual, à medida que 

                                                 
8 Citado por Denis Bernardes, para explicar o processo de ocupação do núcleo inicial do Recife, a partir da 
sua função portuária, em Para reler o Recife e suas origens, 1987, p.27. 
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tomava mais e mais importância econômica, a degradava até que, hoje, parece-nos chocante 

a idéia de pessoas banhando-se em suas águas até os anos finais do séc. XIX. 

 

Figura 20: Vista dos arrecifes. Foto de Marc Ferrez, 1870. Fonte: www.memorialpernambuco.com.br  

 

Mas essas praias do centro ainda chegaram a ser utilizadas para os banhos, até mesmo a  

praia do Istmo, que carregou com uma imagem sobrenatural até o séc. XX. Era lá onde, 

ainda no séc XIX, eram abandonados os corpos dos escravos mortos, com apenas uma 

camada de terra para cobri-los, pronta para se dispersar com a ação do vento, fazendo que 

seus corpos ficassem expostos.  

“Na memória da coletividade, o desolado areal do istmo de Olinda ficou marcado 
como um lugar ligado aos mortos e ao além. Naquele canto ermo, território do não- 
sagrado, limiar entre a ordem e o caos, os hereges, infiéis e escravos pagãos 
encontravam a última e indigna morada; e os cães, farto banquete” (ARAÚJO, 
2001, P.63). 

 

Funções pouco nobres foram também designadas à praia do Pina, já em meados do séc. 

XIX, quando ainda era conhecida como Ilha do Nogueira. Primeiramente, a de lazareto, que 

servia como acomodação para os que chegassem em navios suspeitos de doenças 

contagiosas necessitando cumprir quarentena. 

O outro uso lhe foi imputado, em 1915, a partir da conclusão da obra para saneamento dos 

bairros centrais do Recife. Os emissários vinham da cidade, atravessando o rio – o que 
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possibilitou a posterior construção da ponte do saneamento – e a ilha, para depois seguir 

pelo mar, onde além dos arrecifes, despejavam o esgoto in natura no oceano. Se às áreas 

centrais do Recife, coube o privilégio de ter um sistema de saneamento eficiente, nos 

padrões da época, 

“Quanto ao Pina, não lhe coube a mesma sorte. Área que se firmava 
crescentemente como lugar de morada de trabalhadores pobres e miseráveis, de 
cor escura quase sempre — pescadores, trabalhadores nas obras do porto, 
operários, lavadeiras, empregados domésticos, biscateiros, retirantes das secas do 
sertão, gente expropriada e expulsa das terras de usina —, o Pina não foi 
contemplado com o serviço de esgoto ... Ficou desprestigiada, mal afamada, em 
decorrência de suas águas oceânicas haverem sido escolhidas para receber o 
derrame final da matéria esgotada” (ARAÚJO, 2001, p.357). 

 

Quanto à praia que hoje figura nos anúncios e nas falas dos promotores imobiliários, como 

a área mais cobiçada do Recife e o metro quadrado mais caro do Nordeste, teve, desde o 

tempo da colonização, uma condição de isolamento, que a permitiu ser ‘descoberta’ pela 

elite, como um recanto paradisíaco, no momento em que essa classe estava pronta para se 

impregnar das influências estrangeiras modernas, absorvendo novas práticas de higiene e  

novos hábitos de recreação. 

Quanto às suas origens, enquanto bairro, documentos antigos comprovam a existência, em 

Boa Viagem (1640-1649), quando ainda nem era sequer um povoado, de um pequeno 

conjunto de casas simples, que se situavam no caminho para o sul. A esse tempo, tal trajeto 

era feito, tendo como ponto de partida o Recife, atravessando um braço do Rio Capibaribe, 

na altura do Cabanga, e depois, por terra  até a praia e acompanhando a beira-mar 

(BARTHEL, 1989), na zona litorânea, que alcançava desde o “pontal do Pina até o 

povoado de Candeias, incluindo Boa Viagem portanto, e que era conhecido pelo nome de 

praia da Candelária”.  

“Essa região litorânea, composta por mar, praias e terras arenosas da costa, por 
imprestável ao cultivo da rendosa cana de açúcar, costumava ser ocupada com 
pesqueiras e fazendas de criação e cultivo, com destaque para o coco, mas onde se 
viam, também, pequenos roçados de mandioca, milho e feijão” (ARAÚJO, 2001, 
p.350). 
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No início do séc. XVII, doações dos irmãos Baltasar e Antonio da Costa Passos ao padre 

Leandro Camelo, de parte de suas terras, onde viria a ser construída a capela de Jesus, 

Maria e José, marcaram o estabelecimento da povoação. Com a morte de Baltasar Passos, o 

restante de suas terras também passou a ser propriedade da igreja, que teve a sua primeira 

missa registrada em 1730. 

Ao final do século XVIII, foi construída a ponte do Motocolombó, criando um novo 

caminho através da Imbiribeira, que passou a ser o mais utilizado para se chegar a Boa 

Viagem. Em meados do séc. XIX entrou em atividade a ferrovia Recife and São Francisco 

Railway Company, com uma estação em Boa Viagem, o que possibilitava o transporte mais 

rápido, a partir do centro. Mas os que viessem por trem teriam que andar ainda cerca de um 

quilômetro e meio, geralmente à pé, para chegar ao litoral, sendo difícil o transporte de 

bagagem até a orla. 

Era a época de grande crescimento populacional da cidade e das transformações urbanas 

que iniciavam a converter os antigos engenhos em sítios e lotes para a construção de casas, 

nos subúrbios, onde já há muito se tomava banho de rio. Era a época dos investimentos na 

rede transportes e da influência de hábitos da burguesia inglesa e francesa, trazendo sua 

percepção da natureza do conhecimento e seus costumes a uma sociedade desejosa de 

adquirir ‘civilidade’. 

“Para Pernambuco, os primeiros sinais de efetiva mudança tornaram-se evidentes a 
partir do início da década de 1840, quando os médicos começaram a recomendar o 
uso terapêutico das águas do mar à população e surgiu a barca de banhos salgados 
na foz do rio Capibaribe” (ARAÚJO, 2001, p.9) (Ver Figura 21). 

 

O hábito do banho de mar encontrava antecedente no já consolidado hábito do banho de rio, 

que conquistara a elite da sociedade pernambucana desde o séc. XVIII. A população tinha 

estabelecido uma relação entre as festas de final de ano, que aconteciam em época de calor 

intenso, à vivência campestre, propiciada pelas casas nas margens dos rios Capibaribe e 

Beberibe. Ganharam terreno lentamente, primeiro com uma função mais medicinal do que 

de lazer propriamente. Posteriormente, no séc. XIX, o subúrbio começava a se tornar 

acessível a uma maior parcela da população remediada, atraída pelos parcelamentos que 

permitia a construção de casas e pelas opções de transporte que começavam a se oferecer. 
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Figura 21: Vista da casa de banhos e os arrecifes no séc. XIX. Gravura colorida artificialmente. Fonte: 
Recife Antigo por Eduardo Camões. Art Collection Editora. 
 

“Em 1863, Manoel da Costa Honorato apresentava Boa Viagem ao leitor, como 
estando situada numa “bela posição à beira-mar, aprazível e saudável, para onde 
muitas famílias retiram-se no verão para passar a festa do Natal”. Em 1870, além 
de um cemitério para bem enterrar seus mortos, o povoado devia contar com cerca 
de quarenta e cinco casas, sendo a maioria delas conjugadas e umas poucas 
espalhadas em terrenos de maiores medidas e sítios” ( ARAÚJO, 2001, p. 362).  

 

Assim se iniciava a ocupação da praia de Boa Viagem pelos primeiros veranistas, que 

começavam a substituir suas temporadas à beira-rio, por temporadas à beira-mar. Era uma 

incursão em um novo território, com uma nova e restrita condição especial de configuração 

paisagística, que incorporasse os novos hábitos medicinais inspirados pela burguesia 

européia e que, sobretudo, garantisse uma certa nota de exclusividade.  

Além de Boa Viagem, cuja beleza da paisagem era o seu principal atributo, com as 

características piscinas, formadas entre a areia e os arrecifes e os coqueirais que se 

espalhavam junto com os cajueiros remanescentes, as praias preferidas para tal incursão 

eram a do Pina e a do Carmo, em Olinda,  sendo que a primeira atraía uma parcela muito 

específica da população, menos ligada às convenções sociais, tendo um caráter mais 

popular considerado ‘pitoresco’ para os visitantes.  

No início do séc. XX, a procura pela região crescia, mas não era acompanhada pela 

disponibilidade de transportes públicos. A essa pouca acessibilidade se atribuía o estado de 
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isolamento em que a praia se encontrava, que favorecia a manutenção das antigas e grandes 

propriedades de sítios de coqueiros e retardava as mudanças que viriam a se realizar em sua 

paisagem: 

 “O Pina e Boa Viagem chegavam ao século XX conservando uma estrutura 
fundiária e uma paisagem que pouco se alteraram ao longo dos séculos. A cinta 
verde e contínua dos coqueirais, que bordejava a praia e penetrava um pouco mais 
pelo continente, para ser logo alcançada pelo emaranhado dos pés de cajus, 
mangabas, araçás, goiabas e outras árvores nativas e silvestres, quando não, pelos 
terrenos pantanosos e caminhos d’água de toda largura e extensão, tornava 
imperceptível, a quem avistasse a costa de longe, as terras ali divididas em grandes 
propriedades e, estas, em sítios menores, geralmente arrendados ou aforados a 
terceiros” (ARAÚJO, 2001, p. 363). 

 

A difícil acessibilidade também tinha a conseqüência de restringir a freqüência do ambiente 

às famílias mais abastadas, que podiam arcar mais facilmente com o transporte. Essa 

dificuldade foi aos poucos se desfazendo, com a construção da ponte do Saneamento, e a 

posterior construção da avenida Beira Mar, atual Boa Viagem, inaugurada em 1924 

(BARTHEL, 1989). 

A conclusão da obra da avenida causou imenso debate, na época, dada a enorme inversão 

de capital em um local que era, para a oposição ao então governador Sérgio Loreto, 

pouquíssimo habitado, enquanto que a cidade tinha investimentos bem mais urgentes a 

serem realizados, sobretudo na área entre Recife e Olinda. 

O automóvel esteve intimamente relacionado ao crescimento de Boa Viagem, tendo os seus 

primeiros comerciantes e usuários direcionado alguns investimentos viários, de forma a 

criar condições propícias para a sua utilização.  Desde quando ainda não havia sido 

construída a famosa avenida, automóveis já eram utilizados em passeios pela faixa de areia 

da praia, atividade que se tornava um dos principais atrativos para os ricos freqüentadores 

do local.  

A impressão que a avenida, quando pronta, causou às pessoas da época foi de admiração. 

As areias brancas contrastando com o negro do asfalto e os postes em concreto produziam 

uma percepção de modernidade, que ficou para sempre amalgamada à imagem do bairro 

(ver Figura 22), entretanto os coqueirais que tinham encantado os primeiros freqüentadores 
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foram consumidos nesse processo. As conseqüências da inversão do capital começavam a 

ter reflexos na paisagem natural. 

 

Figura 22: A avenida Boa Viagem nos anos 30. Fonte: www.memorialpernambuco.com.br  

Com a construção da avenida e a maior disponibilidade de transporte, propiciada pela 

entrada em atividade de bondes elétricos da Trasway & Power Company Limited, – que  

faziam o trajeto desde o centro, com baldeação no Pina – outros grupos sociais passavam a 

ter mais acesso à praia. Esse acesso era, contudo, restrito aos passeios de um dia, já que 

essa população não podia se dar ao luxo de possuir uma segunda residência, ainda mais, 

nos preços que se ofereciam no local.  

Cabe ressaltar que os lotes oferecidos com a construção da avenida já nasceram restritos, 

devido ao seu alto preço. Seus abastados adquirentes construíram verdadeiros palacetes à 

beira-mar, reforçando a transformação da paisagem. Nessa época alguns moradores já se 

ressentiam da popularização da praia propiciada pelo transportes urbanos (ver Figura 23). 
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Figura 23: A praia de Boa Viagem vista do mar e a freqüência dos banhistas na primeira metade do 
séc. XX. Fonte: www.memorialpernambuco.com.br  

A ocupação por mansões e as áreas predominantemente vazias9 nos lotes adentro 

permaneceu até a década de 1950, quando o crescimento da população do bairro se 

acelerou , devido ao fato deste se transformar em área de residência permanente. 

“Desde então, sua paisagem foi modificada como nunca antes o havia sido. A 
avenida, que tanto furor futurista causara em 1925, havia envelhecido 
precocemente, a crer na opinião dos contemporâneos. Estava anacrônica e 
destituída de qualquer sinal de beleza. Os cajueiros e coqueirais iam sendo postos a 
baixo com uma fúria insana. Os primeiros transformavam-se em lenha de péssima 
qualidade, utilizadas nos fornos das padarias. Nos anos 1970, os palacetes da 
avenida Beira-Mar começaram a ser derrubados sistematicamente, como antes 
haviam sido destruídos os sítios, os coqueirais e as matas de caju. Em seu lugar, 
foram surgindo, um a um, pavorosos espigões que formam, hoje, a paisagem do que 
é considerado um dos principais cartões de visita da cidade do Recife. Ao findar o 
século XX, Boa Viagem, a antiga praia de veraneio da fidalguia pernambucana 
havia se transformado no bairro mais populoso do Grande Recife” (ARAÚJO, 
2001, p.414). (ver Figuras 24, 25 e 26). 

 

                                                 
9 Estas áreas nas quadras adentro estavam ainda predominantemente vazias no que se refere à atuação do 
mercado imobiliário formal, que atuou no parcelamento subseqüente para a construção de muitas residências 
de classe média. No entanto, é importante ressaltar que já em 1928 iniciava-se a formação da favela conhecida 
como Mata-Sete, desdobrada, no futuro, na favela Entra-Apulso (PAIVA, 1996, p.112). 
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Figura 24: Vista de Boa Viagem a partir do mar em meados do séc. XX, ainda sem os espigões que a 
caracterizam atualmente. Fonte: www.memorialpernambuco.com.br  

 

 
 
Figura 25: Vista panorâmica da avenida Boa Viagem. Foto de Alcir Lacerda, década de 1970. Fonte: 
www.memorialpernambuco.com.br  
 

Podemos então compreender como as pessoas foram atraídas a ocupar os litorais de praias, 

antes distantes, e depois incorporadas ao núcleo urbano do Recife e como a representação 

dessas praias para os habitantes da cidade foi se modificando, ao longo do tempo e por 

meio das influências culturais européias.  

Quanto à praia de Boa Viagem, a associação com a modernidade trouxe um ônus: a 

necessidade de manter-se continuamente transformada. Essa renovação sem limites foi 

bancada, principalmente, mas não mais exclusivamente, pela classe social que tinha e ainda 
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tem o poder para fazer realizar suas aspirações, demandando e consumindo novas 

tipologias, materiais de acabamento, funções. Novas e ‘sempre novas’ paisagens.  

“Assim, no correr de apenas um século, quatro foram as paisagens que brotaram 
no solo do Pina e Boa Viagem. Sítios de coqueiros, currais de peixe e alagados; 
palhoças de pescadores e bangalôs; palacetes; e, por fim, os edifícios 
verticalizados, quatro diferentes formas de ocupar os seus territórios, em que a 
última elimina quase todos os vestígios da que a antecede no tempo e no espaço. E 
já uma quinta forma de ocupação da avenida se deixa perceber presentemente: 
iniciam-se as derrubadas dos primeiros prédios de edifícios de três, quatro e cinco 
pavimentos para darem lugar a outros, de construções muito mais luxuosas e que 
alcançam entre trinta e quarenta andares” (ARAÚJO, 2001, P.414) (Ver Figura 
26). 

 

Morar na avenida Boa Viagem é hoje, a representação de uma posição sócio-cultural. 

Atesta uma alta capacidade financeira e a inserção, ainda bastante burguesa, num grupo que 

associa o morar na praia a hábitos saudáveis, e essencialmente, modernos. É essa a raiz da 

sua atual ocupação e da percepção que se estende nas quadras adentro de um bairro 

densamente habitado e construído. 

Mas não qualquer outra praia do Recife e sim essa, a escolhida para figurar entre as mais 

belas e providas de toda sorte de atributos modernos do Brasil. De fato, não se pode 

comparar o preço dos imóveis lá localizados com os localizados em outras praias urbanas 

como Piedade e Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, ou as praias de Olinda.  

Para Piedade e Candeias existia uma expectativa de valorização fundiária, com a futura 

atração da elite de Boa Viagem, que as procurariam como novos refúgios. Essa expectativa 

não foi realizada como esperado, encontrando barreiras como a incapacidade do governo 

municipal de provê-las de funções infra-estruturais, a distância do local de trabalho – uma  

vez que o Recife e mais particularmente suas áreas centrais concentram  os postos de 

trabalho – e  a inacessibilidade e degradação da praia, com trechos em que a faixa de areia 

não mais existe e outros em que as intervenções do poder público transformaram em porto 

de atracação de pequenas embarcações pesqueiras. Em nosso ver, sobretudo, devido à 

inexistência de um equipamento do porte da avenida Boa Viagem enquanto área de lazer de 

alto poder de atratividade, aproveitando o apelo paisagístico da praia. 
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É inegável admitir, contudo, o papel que coube ao mar, desde sempre, de ancorar e 

atrair ocupações das regiões litorâneas urbanas do Recife. Primeiro, sob a égide da 

função portuária (ou de transporte em geral), que articulava a cidade com os outros lugares, 

da pesca ou da cultura do coco. E depois, a partir de um novo modo de perceber a praia, sob 

a égide da fruição, seja ela proporcionada no lazer ativo – sentar na areia, cavar, tomar sol, 

banhar-se no mar – ou por meio do lazer contemplativo, que o ‘morar na praia’ ganhou o 

status que conhecemos hoje. 

 

Figura 26: Vista panorâmica da Avenida Boa Viagem na década de 2000. Fonte: 
www.pousadapeter.com.br  
 

Morar na avenida Boa Viagem (ver Figura 26) significa hoje, finalmente, exercer as 

apropriações visual e territorial do elemento natural mais prestigiado da cidade, sob o 

ponto de vista paisagístico, como pudemos apreender nos anúncios e entrevistas. Aí reside 

a espantosa renda de monopólio realizada nessa faixa litorânea. Não sem razão, pois à 

medida que a elite chegava, impulsionava, além dos investimentos em infra-estrutura, a 

formação de uma nova centralidade no Recife, situada a partir da segunda paralela à 

avenida Boa Viagem, ou seja, a avenida Conselheiro Aguiar. 
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3.2 A apropriação histórica dos rios no Recife 
 
Uma observação constante nos anúncios e entrevistas foi a que o rio, enquanto elemento de 

atratividade para o mercado imobiliário, possui forte apelo visual, tanto com relação à 

paisagem, quanto com relação à ‘vista definida’, a garantia duradoura de perspectiva visual 

e privacidade, em outras palavras a apropriação visual. 

A percepção do rio, assim como a do mar, não foi a mesma ao longo da história, assim 

como não é a mesma ainda hoje, para os diversos grupos sociais. 

Abordando-o sob o ponto de vista físico, também podemos relembrar o modo de ocupação 

inicial da cidade, com constantes aterros sobre os alagados, margens enlameadas ‘nem 

água, nem terra’, onde o rio era também um empecilho ao crescimento, sendo os seus 

aterros um artifício sistematicamente utilizado para multiplicar as terras urbanas ao longo 

da história do Recife, como no Bairro do Recife, antes uma pequena ilha (ver Figura 27). 

                 

 

Figura 27: Cidade Maurícia e Recife. Óleo sobre tela de Frans Post, séc. XVII.  Fonte: MENEZES (1999, 
p.99) 
 

O que distingue sobremaneira o rio do mar, quanto à sua valorização enquanto elemento 

atrativo às moradias, é que a valorização das suas margens seguiu quase que um sentido 

contrário da do mar. No passado, enquanto o mar era a expressão do ermo, do alheio à 

cidade e onde cabia jogar o que era indesejável, o rio tinha uma relação íntima com o 

cotidiano da população, desde o início da colonização. 
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Segundo Gilberto FREYRE, as raízes da “aristocracia brasileira de senhores de engenho” 

foram criadas na várzea do Capibaribe, onde se desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar. 

Engenhos muito antigos como o São Pantaleão de Monteiro, Apipucos ou São Timóteo do 

Jiquiá já funcionavam desde o séc XVI. 

“Foi essa várzea, na paisagem social brasileira, a primeira a povoar-se não de 
casas-grandes esporádicas e sós, mas de um verdadeiro conjunto delas, ligadas 
pela água do rio e pelo sangue dos colonos, através dos casamentos que se 
extremariam depois (...) Verdadeiros clãs se desenvolveram às vezes à margem dos 
rios pequenos dominados pelo velho de uma casa-grande maior, mais dona do rio, 
da água e da várzea que as outras” (FREYRE, 1989, p. 56). 

 

É certo que também os rios cumpriam função sanitária de despejos, mas também lhes cabia 

o suporte de água doce para as atividades domésticas, como lavagem de roupas ou panelas 

e, suas águas irrigavam a terra para o cultivo de cana-de-açúcar. 

Assim como o banho de mar, os banhos de rio (para os brancos) surgiram também de 

preceitos medicinais. No ano de 1746, ocorreu uma epidemia de peste bubônica no 

Recife10, gerando um grande número de mortes, o que levou alguns médicos a 

recomendarem o banho no rio Capibaribe (MELO, 2003, P.106). O local mais 

recomendado era o trecho próximo ao Poço da Panela11. 

O hábito, que inicialmente cumpria a função medicinal, também foi se transformando em 

uma prazerosa atividade social das famílias abastadas, que dispunham de discursos para 

passar a estação calmosa nos subúrbios.  

“Refrescando o corpo, traquinando na água ou conversando sob os telheiros de 
palha, a família estreitava os laços de solidariedade que a mantinham unida e 
reforçava sua identidade particular frente a outras unidades congêneres e à 
sociedade”(ARAÚJO, 2001, p. 92). 

 
 

                                                 
10 Em 1709 foi separada de Olinda a Vila de Santo Antônio do Recife, que era composta por São Pedro 
Gonçalves (bairro do Recife) e Santo Antônio e, cujo limite era o próprio rio Capibaribe, na altura da 
povoação dos Afogados. Em 1833, foram retiradas do termo de Olinda e unidas a esse núcleo, as freguesias 
da Várzea, de Jaboatão e parte de São Lourenço. Em 1843, foi-lhe incorporada a freguesia de Poço da Panela 
e parte da Boa Vista. Em 1863, eram integrantes do Recife, as freguesias de São Pedro Gonçalves, Santo 
Antônio, Boa Vista, São José, Afogados, Muribeca, Poço da Panela, Várzea, Santo Amaro de Jaboatão e São 
Lourenço da Mata. A população das quatro primeiras somava uma população livre estimada entre 90 e 100 
mil habitantes. (DANTAS, 1998, p.51). 
11 Segundo Rita Araújo, os rios recomendados eram aqueles que tinham contato direto com o mar. 
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Banheiros e telheiros de palha eram construídos, para durar apenas uma temporada, sendo 

carregados pelas chuvas da estação chuvosa para serem novamente levantados no ano 

seguinte. Os banheiros serviam de abrigo para que as famílias se despissem antes de entrar 

no rio e também como delimitação do território de cada uma. 

 “No final do século XVIII, prolongando-se pelo XIX, sobretudo na primeira 
metade, o Capibaribe fazia irrecusável convite à população do Recife, àquela 
fração contemplada com alguma fortuna, para ir ter com ele nos meses ardentes do 
verão. Não ali, perto do desaguadouro, onde se entregava ao mar depois de haver 
arrastado entulhos e imundícies que os da cidade depositavam em suas margens ou 
atiravam no seu leito. Chamava sim, para aqueles trechos pouco ou nada 
habitados, onde as águas eram limpas e o verde da cana de açúcar se misturava 
aos tons mais escuros do mangue, da mangueira, da jaqueira, do cajueiro e da 
mata; e onde as aves e capivaras estimulavam o gosto pelas pequenas 
caçadas”(ARAÚJO, 2001, p.71). 

 

A associação entre o período de sol e as festas de final do ano, gerou uma temporada anual 

intimamente relacionada com os eventos da igreja católica. As famílias iam com suas 

canoas, ricamente adornadas, no início do verão, em outubro, quando começavam os 

preparativos para as festividades de natal e ali ficavam até a chegada da quaresma, quando, 

independente de ainda haver bastante calor, voltavam para a cidade.  

No início do séc XIX, um relato de TOLLENARE descreve o rio Capibaribe, com suas 

“margens risonhas”, onde moças de famílias tradicionais da “classe mais elevada”, 

resguardadas e escondidas pelos pais quando na cidade, mal ocultavam sua nudez sob a 

transparência do rio, nadando e “traquinando no meio dos seus negros”. Encantado também 

ele ficou com a beleza do rio e suas margens verdejantes: 

“Há um lugar, pouco acima da Ponte D’Uchoa, onde o leito do rio, até então 
bastante largo, parece perder-se sob um imenso caramanchão de verdura formado 
pelas altas palheteiras vermelhas, cujos ramos superiores se encontram ou estão 
ligados por cipós floridos, pendentes em guirlandas. Quando se entra sob esta 
abóbada, crê-se penetrar no palácio encantado da deusa do rio. 

A limpeza das águas permite ver um fundo de areia pura, que toma um colorido, 
verde esmeralda escuro, do reflexo da folhagem, em meio da qual vê-se esvoaçar o 
cacique, de ninho suspenso, o cardeal, vestido de escarlate, e mil pássaros, 
adornados de brilhante plumagens. 

Cardumes de pequenos peixes saltam em redor da canoa, miríades de caranguejos 
se arrastam sobre a margem, em busca de presa; o tatu escamoso, a cutia de 
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focinho pontudo, mostram-se à entrada das suas tocas nos lugares mais elevados; 
tudo é animado em meio do silêncio, e experimenta-se uma frescura deliciosa; mas, 
todas essas belezas desaparecem ante o espetáculo das lindas banhistas” (Notas 
Dominicais, p. 101-102, Coleção Pernambucana, 1ª fase, v. XVI, 1978).12  

 

No princípio, a fina sociedade recifense passava sua temporada de verão às margens do 

Capibaribe em casas humildes, provavelmente de moradores dos engenhos, que, na chegada 

da estação alugavam suas casas para auferir renda. Os donos dos engenhos também 

arrendavam terras para a construção de novas casas, embora inicialmente, não permitissem 

casas de tijolos. 

A crise na economia açucareira, no final do séc. XVIII e princípio do séc. XIX trouxe, 

contudo, uma nova realidade. Muitos dos engenhos foram desativados, alguns proprietários 

perderam suas terras e outros dividiram-nas em sítios.  

O engenho Casa Forte, dividido entre os herdeiros, à época de sua extinção, no séc XVII, 

foi parcelado em sítios, na década de 1860 e, em seguida, outros engenhos tiveram o 

mesmo destino. “O engenho da Madalena, marginal, pelo lado direito do rio Capibaribe, 

[foi] parcelado, gerando os notáveis sítios da passagem da Madalena”, assim como a área 

situada no lugar da antiga Ponte d’Uchoa. O rio, que ainda continuava sendo o canal de 

escoamento da produção agrícola, com suas barcaças, passaria a ser também “a rua das 

novas casas, no sistema de transportes por canoas” (MENEZES, 1993, p. 156). 

Mudava então, a estrutura fundiária da antiga área de monocultura açucareira: “ Capunga, 

Madalena, Ponte d’Uchoa, Casa Forte, Monteiro, Apipucos, Torre, Cordeiro, Engenho do 

Meio, Caxangá, Várzea, todos antigos engenhos de açúcar transmudados em subúrbios, 

que deles conservaram apenas o nome e uma ou outra devota capela”. Ao novo uso do rio, 

instituído a partir do discurso médico e do hábito de recreação, nas temporadas de verão 

fora da cidade, correspondia uma “igualmente nova forma de ocupação das terras às suas 

margens, a que se seguiriam mudanças, também, no modo de apropriação do espaço e na 

composição social dos usuários e significação dos espaços suburbanos” (ARAÚJO, 2001, 

p.79). 

                                                 
12 Trecho retirado da citação de Leonardo DANTAS (1998,  p. 53). 
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A julgar pela paisagem do trecho do Poço da Panela, retratado W. BÄSSLER, em 1847 

(Figura 28), a área apresentava “a convivência entre famílias de níveis de renda 

diferenciados”, convivência – sob a égide da subserviência dos pobres aos ricos  – que se 

estendia aos eventos religiosos, tais como as festas da igreja da N. S. da Saúde. Segundo 

MAYRINCK, “a paisagem, naquele período, era formada pela existência dos “casebres” 

ou mocambos, mais próximos ao rio, e por residências que, embora simples, eram 

habitadas por famílias de nível de renda mais elevado” (2003, p.107). 

 
                                                 

Figura 28: Vista do Poço da Panela, com sua igreja e casario, tomada das terras do então engenho 
Cordeiro. Litografia de W. Bässler, 1847.Fonte: DANTAS (1998, p.55) 
 
 
Com os parcelamentos, novas casas de sítio foram construídas, alterando as feições das 

margens do Capibaribe, sobretudo no trecho entre as povoações de Poço da Panela e 

Monteiro. Olarias forneciam tijolos que eram transportados em canoas e barcas, junto com 

outros materiais de construção para se transformarem em sítios e chácaras com casas cada 

vez mais elaboradas, com suas frentes voltadas para o rio, incluindo escadarias para acesso 

às embarcações. 

Muitos relatos, invocando o aspecto paisagístico ao longo do rio Capibaribe, são tecidos 

por viajantes estrangeiros. Contudo, coube a VAUTHIER, na década de 1840, identificar o 

abismo social existente entre a gente miserável que habitava os areais dos Afogados e a 

luxuosa sociedade, vestida com todo o luxo, que freqüentava as festividades nos arrabaldes 

situados entre Madalena e Monteiro. 

 116



“As casas se embelezam e se adornam, os caminhos se tornam mais estreitos 
entre dois muros cortados de grades freqüentes, através das quais divisam-se 
jardins assaz mal cultivados, mas onde se percebe a intenção de reunir algumas 
plantas raras. (...). Então, para o observador superficial, que não visse quanta 
miséria verdadeira se mistura a essas aparências de luxo — a cena pareceria 
risonha e graciosa. O Capibaribe acima da ponte da Madalena, oferece de fato 
uma paisagem encantadora — mas que é tudo isso, meu Deus, no meio de uma 
população escrava e faminta, no meio de seres que deixam miseravelmente ociosa a 
mais fecunda e rica natureza que existe sob o céu. Isso me suscitou reflexões bem 
amargas que seria demasiado longo consignar aqui. Se esse povo seguir a marcha 
usual dos progressos sociais, está ainda bem longe de atingir um estado mais ou 
menos suportável.” (1940, p.51). 

 

O correr do séc XIX também trouxe melhorias nas estradas de terra, permitindo, ao final, 

que famílias remediadas tivessem acesso às temporadas de verão com banhos de rios, por 

meio de diligências que partiam de Santo Antônio para os subúrbios, onde também podiam 

aproveitar as festas religiosas. 

O maior alcance dos subúrbios a outras camadas sociais, trouxe lentamente, uma nova 

estrutura fundiária, tanto para as localidades nas margens dos rios, quanto para aquelas 

situadas mais adentro. “Os sítios foram progressivamente fracionados em pequenos lotes 

de terreno. Jaqueira, Tamarineira, Mangabeira, Espinheiro, Aflitos, Fundão, Santana, 

Capunga, todos antigos e frutíferos sítios que, parcelados, deram origem a muitos dos 

atuais bairros do Recife” (ARAÚJO, 2001, p. 103). 

Ao seguir a elite, a população de classe média procurava também os benefícios de uma vida 

próxima à aos confortos climáticos do campo, em meio às divertidas e descontraídas 

reuniões sociais e o prazer de usufruir a paisagem natural, com um rio de águas límpidas e 

margens verdejantes,  qualidades que iam se perdendo à medida que mais e mais pessoas 

tinham acesso à região. O padre Lopes Gama, em seu jornal O Carapuceiro flagrava o 

sentimento entre os que tinham conhecido os subúrbios quando mais restrito às poucas 

famílias da elite: 

“A calma que ora faz nesta cidade, convida a maior parte de seus habitantes 
a procurarem o ar do campo e a saírem uns para as aprazíveis margens do 
Capibaribe, outros para o saudável sítio de Beberibe, estes para Olinda, aqueles 
para a Boa Viagem, etc. etc. Nestes meses parece que toda a cidade se muda para o 
campo. Mas a dizer francamente o que sinto, antigamente os nossos subúrbios 
tinham mais ares de campo, neles se gozava de mais liberdade do que hoje em que 
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o incremento da população tem aumentado os prédios e dado a esses sítios certo 
caráter de cidade. Em outros tempos, nos lugares de passar a festa, havia muito 
poucas casas, disseminadas aqui e ali, encontrava-se muito maior número de 
árvores e de arbustos, e conseguintemente o ar era mais fresco, mais puro, mais 
agradável.”13

 

Daí em diante, tanto o crescimento populacional aumentou, estabelecendo uma necessidade 

real de novas áreas de moradia, quanto à construção de estradas regulares foram dando uma 

nova feição aos subúrbios. Permaneceram ainda, até o início do séc. XX, impregnados das 

feições campestres propiciadas por um rio Capibaribe ainda não tão poluído pela calda das 

usinas e pelo excesso de esgoto. 

Gilberto FREYRE nos conta de forma poética a relação do recifense com o rio, no final do 

séc. XIX e início do séc XX: 

“Os rapazes mais românticos, estudantes de Direito no Recife, estes fizeram 
das águas do Capibaribe e do Beberibe, as águas de suas confidências de amor. 
Muito estudante apaixonado recitou versos à namorada, vista de longe ou 
simplesmente adivinhada por trás de alguma varanda de sobrado ou de alguma 
janela acesa da Rua da Aurora, da Ponte d’Uchoa, da Madalena, varanda de 
sobrado de azulejo; janela de casarão ou de chalé, entre mangueiras e jaqueiras. E 
o estudante pálido, de fraque preto, de colarinho duro, de botinas de verniz, 
descendo o rio de bote, às vezes cantando para o lado da casa, já no escuro, da 
moça burguesa.” (1989, p.59). 

Na primeira metade do séc. XX, a ocupação das margens do rio Capibaribe foi se 

modificando, com o sistemático parcelamento dos sítios em lotes menores e o cada vez 

maior número de habitantes permanentes.  

A maior modificação é testemunhada, contudo, na posição das novas casas, de costas para o 

rio. Este, continuamente poluído pelas usinas e esgoto, não se prestava mais aos banhos 

nem era tido como circulação nobre. As canoas foram substituídas pelos veículos terrestres, 

que circulavam nas ruas de terra, para as quais estavam voltadas as novas casas. Favelas 

iam surgindo às suas margens, na medida em que essas áreas eram desprestigiadas pelos 

estratos de maior poder aquisitivo, e as pequenas ocupações antigas, de pessoas que 

prestavam serviços aos veranistas, dissolviam-se. 
                                                 
13  Publicado em 1842, no jornal O Carapuceiro. Extraído do livro homônimo, organizado por Evaldo Cabral 
de MELLO (1996, p. 439). 
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Segundo Vera MAYRINCK, a população residente no Poço da Panela, em 1950, era de 

18.272 habitantes, crescendo para o número de 23.484 habitantes em 1960. Nessas décadas 

o deslocamento das famílias para os subúrbios como local de residência permanente foi 

verificado também nos outros arrabaldes, mais ou menos, de acordo com a acessibilidade e 

simbolismo social de cada área. 

As sucessivas cheias que ocorreram no século XX, sempre na estação chuvosa – período 

que, em outros tempos, grande parte da população se encontrava no Recife – veio a abalar a 

imagem do rio e suas margens suburbanas passaram a ser vistas como locais perigosos para 

se morar. A cheia de 1975, em particular, causou prejuízos de toda sorte às pessoas que 

moravam em casas próximas às áreas alagáveis. (ver Figura 29). 

 

Figura 29: Vista da Torre, com a ponte parcialmente coberta pelo rio. Foto de Alcir Lacerda, 1975.Fonte: 
www.memorialpernambuco.com.br 
 

Num conto infantil anônimo, encontramos uma referência à vida nos subúrbios às margens 

do rio Capibaribe, por volta dos anos 60 e 70 do séc. XX, para uma moradora da Estrada 

Real do Poço, no Poço da Panela. Pode-se apreender o impacto das cheias na vida da 

personagem: 

“Por dez anos o Capibaribe, que lambia nosso muro nas épocas de verão, e dava 
um toque de habitantes da selva às aventuras de criança, nas épocas de inverno 
ameaçava subir, inundava o jardim. E por quatro ou cinco vezes elevou-se, cada 
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vez mais alto. Até que um dia cobriu a casa deixando apenas o reservatório de água 
de fora, como um bote abandonado e fantasmagórico. 
A cada subida, meu pai o desafiava com novas estratégias de esconder seus 
tesouros: os livros e os discos.  
Subia-os às prateleiras mais altas da estante, e até mesmo nos ocos do telhado do 
gabinete.(...) Ficavam na casa, escondidos em alguma altura, onde meu pai, com 
esperança ainda não vencida, pensava que não seriam alcançados... 
Ledo engano. O rio gostava de ler... 
E sempre subia um pouco mais, até encontrá-los... 
Dos discos, derretia as capas, cobria os sulcos de lama escorregadia. 
Dos livros só levava as letras... as frases... deixava o papel grudado e inchado 
como um cadáver... Como um ato de pirraça, para a gente saber o que tinha 
perdido. Para a gente saber que ele era maior. 
Ele vinha e se demorava lendo. Dias e dias...”14

 

Podemos considerar que as cheias do rio Capibaribe se explicam a partir do processo 

natural onde os rios alagam áreas de várzea durante as marés, o que se acentua em épocas 

de chuva. Os alagamentos (naturais) ganham maiores proporções quando a água não 

consegue seguir o seu fluxo livremente.  

O desrespeito à dinâmica do rio se registra desde o tempo nassoviano, quando os urbanistas 

holandeses tentaram controlar o percurso do rio em Santo Antônio, sendo surpreendidos 

por uma enchente de grandes proporções. O modo de ocupar e avançar sobre as margens 

dos rios tem, por conseguinte, um certo caráter de teimosia, devido ao controle que o 

homem supõe ter sobre os mecanismos dos recursos naturais. Sobretudo para a população 

pobre, que tradicionalmente habita as margens dos rios e canais recifenses, a cheia era uma 

tragédia da qual não se podia escapar, tomando de volta o território ocupado por aterros, 

chamando à correnteza tudo o que não estivesse bem fincado no solo. 

No século XX, às margens do Capibaribe se formaram comunidades, habitantes de frágeis 

palafitas em madeira, lata ou papelão, algumas delas provenientes das conseqüências da 

Liga Social Contra o Mocambo15, que havia expulsado os moradores que não podiam 

                                                 
14 Conto anônimo intitulado A casa e o rio. 
15 Em 1937, quando Getúlio Vargas nomeou Agamenon Magalhães interventor em Pernambuco, foi criada, a 
partir dos pressupostos do Estado Novo, a Cruzada Social Contra o Mocambo, à qual depois juntou-se o  
grupo denominado Liga Social Contra o Mocambo, com a finalidade de eliminar a concentração de 
habitações precárias que comprometessem a ‘integridade higiênica’ da cidade. A este objetivo juntava-se o de  
reabilitar os moradores em novas atividades e moradias estipuladas pelo governo. A quebra das relações de 
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construir suas casas em tijolo, de determinadas áreas, cuja maior visibilidade compunha a 

estética da cidade. Muitos destes moradores foram fundadores de favelas ribeirinhas. 

Após a cheia de 1975, o poder público realizou várias obras de modo a evitar que nos anos 

seguintes a tragédia se repetisse. Entre elas, a construção de barragens, o alargamento e 

retificação de alguns trechos do rio Capibaribe e a proibição de algumas atividades que 

produziam erosão nas margens ou assoreamento do leito. Na década de 80 a pressão da 

imprensa e sociedade contra a prática das usinas de jogarem seu vinhoto nas águas do rio, 

conseguiu lentamente ir diminuindo essa prática até que, no início da década de 90 não 

havia mais denúncias a respeito. 

Ainda assim, foi um período em que as áreas mais atingidas pela cheia tiveram seus lotes e 

imóveis esvaziados, com a queda no valor de mercado. As mesmas áreas que hoje, apesar 

da poluição ainda existente advinda dos detritos lançados pelos habitantes das margens do 

rio Capibaribe16, lançam mão de sua representação enquanto elemento visual e símbolo 

histórico-cultural da cidade. 

Com o controle das cheias, o mercado voltou a se interessar pelas áreas à beira-rio, num 

período de transformação intensa de sua paisagem e as diretrizes para ocupação do solo, 

estipuladas pelo poder público tiveram, nesse período, intensa participação nos resultados 

que a configuraram. 

Antes de 1970, as intervenções nos subúrbios situados às margens dos rios eram baseadas 

na vontade dos “urbanistas privados” (LACERDA, 1993), que loteavam suas propriedades 

configurando sua malha viária e grau de ocupação. Com a Lei 7.427/61, essas áreas 

passaram a ser denominadas juridicamente como suburbanas e não mais rurais. 

Em 1979, foi criado o Plano de Desenvolvimento do Recife – PDR (Lei 14.110), que 

estabelecia a preocupação oficial a respeito da preservação dos sítios históricos localizados 

nas antigas áreas suburbanas, ao mesmo tempo em que desenvolvia projetos para 

equacionar o problema da população ribeirinha de baixa renda. Um dos projetos, o Projeto 

                                                                                                                                                     
identidade da população e do vínculo sócio-espacial fez com que muitos fugissem a esse padrão, ocupando 
áreas abandonadas da cidade, principalmente os morros e áreas ribeirinhas (LIMA, 2004). 
16 Em 1990, Estimava-se que dentre os pontos de esgoto lançados diretamente ao rio, 50% venham de prédios 
de classe média e favelas, enquanto que os outros cinqüenta por cento sejam de responsabilidade da própria 
Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA. DP, 03/06/1990 – declaração do então presidente da 
ASPAN, Alexandre Araújo. 
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Recife (1983), previa a retirada das favelas localizadas em algumas das áreas mais 

valorizadas da margem esquerda do rio Capibaribe (Santana, Poço da Panela e Monteiro) e 

a venda destas para os promotores imobiliários, cujo capital adquirido seria utilizado para 

ajudar a financiar a construção de conjuntos habitacionais na margem direita do rio. O 

projeto provocou muita discussão e estabeleceu oficialmente territorialidades naquelas 

imediações: margem esquerda para os ricos, margem direita para os pobres. 

Com a liberação dos terrenos para o mercado imobiliário pelo poder público, o incremento 

na ocupação formal da área, chega à década de 1990 como uma ameaça à integridade dos 

bairros, agravada, também, devido ao direcionamento das diretrizes de uso e ocupação do 

solo.  A Lei 14.511 de 1983, por exemplo, estipulava que esses bairros deixariam de ser 

suburbanos e passariam a ser urbanos, assimilando regras de ocupação menos restritivas. 

Em 1986, a construção de um edifício de dezessete andares no Poço da Panela sintetizou o 

conflito entre a preservação de áreas de valor histórico ou ambiental e os interesses dos 

promotores imobiliários na área. O lote estava localizado no limite do Setor de Preservação 

Rigorosa, onde vigoravam restrições, sendo, contudo, permitido um maior coeficiente de 

ocupação, o que dava ao empreendimento as garantias legais de aprovação. 

A população do bairro, através da mobilização social promovida por suas instituições, e 

contra a atuação do mercado imobiliário, pressionou o poder público para a revisão dos 

parâmetros de uso e ocupação nestas áreas, devido ao grande valor histórico e ambiental 

que elas detinham, no que foi vitoriosa. Nascia a Lei 15.199, que além de outras medidas, 

estabelecia parâmetros especiais de construção para algumas áreas à beira-rio, entre as 

quais a área histórica do Poço da Panela. 

Em 1996, a Lei 16.176 retirou a restrição com relação à altura das edificações às margens 

do rio e instituiu para a maioria dessas áreas os parâmetros referentes à Zona de 

Urbanização Preferencial 1 – ZUP 1, que permitia a utilização de um maior coeficiente de 

utilização do terreno. Permaneceram ainda protegidas as áreas históricas do Poço da Panela, 
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assim como suas adjacências imediatas. O restante do bairro foi denominado como ZUP 2, 

com caráter um pouco mais restritivo17 (ver Figura 30).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 30: Zoneamento proposto pela Lei de Uso e Ocupação do Solo do Recife – 16.176/96. Fonte: 
SEPLAM / PCR 

 

A Lei 16.176 ainda vigoraria nesses moldes para toda a cidade, se segmentos sociais 

organizados, atentos às constantes modificações que ocorriam, sobretudo nas áreas menos 

densas dos bairros de Casa Forte, Poço da Panela, Monteiro, Santana, e outros não se 

manifestassem contra o adensamento urbano provocado pelo gabarito dos edifícios que 

estavam sendo construídos na região suburbana. 

“A partir do ano de 2000, quando os edifícios com mais de trinta andares passaram a ser 
visíveis na paisagem da cidade, é que os moradores perceberam os efeitos danosos à 
paisagem causados por essa lei”(MAYRINCK, 2003, P.152). 

                                                 
17 A lei determina que nas ZUP1, sejam preservados 25% de solo natural e o aproveitamento máximo do lote 
é de quatro vezes a sua área. Na ZUP2, devem ser preservados 50% de solo natural e aproveitamento máximo 
de três vezes a sua área (SEPLAM – 1996). 
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Novamente, foi proposto o debate entre associações de moradores, representantes das 

empresas do mercado imobiliário e a Prefeitura, no que resultou a polêmica Lei 16.719 / 

2001, conhecida por Lei dos 12 Bairros, pois impetrou medidas restritivas à construção em 

doze dos bairros que compunham os antigos subúrbios, formando uma Área de 

Reestruturação Urbana - ARU. São estes: Derby, Espinheiro, Graças, Aflitos, Jaqueira, 

Parnamirim, Santana, Casa Forte, Poço da Panela, Monteiro, Apipucos e parte do bairro 

Tamarineira (SEPLAM – 2001)18 (ver Figura 31). 

 

 

Figura 31: A ARU definida pela Lei dos 12 Bairros  – 16.719/01 Fonte: SEPLAM / PCR 

Os representantes do mercado imobiliário vêm, desde então, demonstrando a sua 

insatisfação com o ‘congelamento’ dos bairros, quase todos sob a influência do rio 

Capibaribe. Atribuem à lei a queda dos resultados de produção e vendas que o mercado foi 

acometido desde então: 

                                                 
18 Os parâmetros propostos variam em função das zonas e das larguras das vias. Considerando as vias mais 
largas (60m), temos as taxas de solo natural, variando em 30% para a SRU1, 50%, para a SRU2 e 60%  para a 
SRU3. O coeficiente de aproveitamento do terreno máximo é 3,50 para a SRU1, 3,00 para a SRU2 e 2,00 para 
a SRU3. Na SRU3 o gabarito máximo ficou limitado em 24m de altura máxima. 
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“O setor imobiliário foi alvo da Prefeitura do Recife quando da publicação 
do decreto que congelou a construção civil em 12 bairros em expansão na cidade. A 
medida prejudicou todo o mercado e vem colaborando com o crescimento do déficit 
habitacional. Além de não ter sido discutida com os segmentos da sociedade, a 
iniciativa da PCR não vem apresentando outras alternativas, com infra-estrutura, 
para o surgimento de novas moradias na cidade.  

O que precisa ficar claro é que o mercado vai para onde o consumidor quer. 
Mas, se não houver condições de construir no Recife, teremos que migrar para 
outras alternativas na Região Metropolitana. Afinal, nossa missão é construir, 
edificar o sonho de todo cidadão, que é ter sua casa própria. E isso continuaremos 
a fazer em qualquer lugar. 

A construção civil é o setor produtivo gerador de renda e campeão de 
empregos diretos e indiretos. Só que ao invés de ser incentivado, sofre, a cada dia, 
com a falta de investimentos do poder público. Desde a publicação do decreto que 
congelou a construção imobiliária em 12 bairros, os números não param de 
alarmar: quem mais se prejudicou foi o consumidor, seguido pelos donos dos 
terrenos”. (ADEMI, 2003) 

 

Malgrado a lei tenha colocado novas condições para que se pudesse edificar o ‘sonho de 

todo cidadão’ nas áreas citadas, muitas notoriamente carregadas de simbolismo social tal 

qual pudemos apreender da sua formação histórica, os promotores imobiliários continuaram 

a exercer esse papel em outras localidades menos valorizadas, dentro do próprio município. 

Tanto que os bairros de Torre e Madalena têm despertado crescentemente o interesse do 

setor (ver Figura 32). 

“Os bairros da Torre e da Madalena, Zona Norte do Recife, caíram nas graças do 
setor da construção civil. Até então pouco explorados pelo mercado imobiliário, 
esses locais, tradicionalmente formados por casas, estão repletos de prédios sendo 
construídos. Juntos, tiveram cinco projetos residenciais aprovados pela Prefeitura 
do Recife no ano passado. As casas estão cedendo espaço para os prédios que vêm 
se instalado desde que a Prefeitura restringiu a construção em 12 bairros do 
Recife, entre eles os vizinhos Graças e Casa Forte. Além da restrição, o acesso e a 
infra-estrutura ofertada pelos dois bairros se tornaram atrativos para o setor”(DP, 
18/02/2005). 

Nesse contexto, se encontram os anúncios que fazem menção ao rio Capibaribe, em sua 

maioria na Madalena e na Torre. Há, entretanto, um anúncio de um edifício em Santana, 

com projeto aprovado antes da lei, que ainda tem unidades a serem comercializadas (ver 

MAPA DOS EMPREENDIMENTOS – ANEXO 2). 
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Mesmo os bairros da área de restrição, ainda são objeto do trabalho dos promotores 

imobiliários. E é interessante observar a adaptação do mercado às novas condições criando 

também novos atributos, como a maior oferta de área verde dentro do empreendimento, 

tendência apontada por três dos entrevistados, representantes das empresas que detinham o 

maior número de anúncios selecionados.  

 

Figura 32: Vista de trecho das margens do rio entre as pontes da Torre e Capunga. Fonte: 
http://skyscrapercity.com  
 

Com o conhecimento do desejo da população por áreas de lazer, os empresários associam, 

nos anúncios, a vista do rio aos equipamentos existentes na atual avenida Beira Rio, no 

trecho situado entre as pontes da Capunga e da Torre, de forma a sugerir a apropriação 

territorial em conjunção com a apropriação visual do rio. Enquanto isso aguardam a 

realização do projeto Beira Rio, no qual esta avenida interligará vinte e um bairros que 

margeiam o Capibaribe, num percurso 26,5 km de extensão, com a previsão de ciclovias e 

áreas para pedestres. A execução desta obra, contudo, prevê a ocupação de áreas onde ainda 

 126

http://skyscrapercity.com/


está preservada a mata ciliar e o avanço nas margens do rio, acima do limite estabelecido 

pelo Código Florestal19. 

Podemos verificar, no trecho da entrevista concedida ao Diário de Pernambuco pelo 

representante de uma empresa do mercado imobiliário, os atributos que o lazer associado à 

visibilidade maior do rio naquele trecho, trazem à área: 

“(Eduardo) Moura afirmou que os equipamentos externos ao prédio, como a pista 
de cooper e a ciclovia que margeiam a orla daquele trecho do Capibaribe - entre as 
pontes da Capunga e da Torre - tornam o local um dos mais belos e tranqüilos da 
cidade. "Por não estar enquadrado mas normas que regem a lei dos doze bairros 
da Prefeitura do Recife (Aru's), os empreendimentos na área podem ser mais 
arrojados e efetivamente aproveitar melhor o terreno, o que termina por baratear o 
empreendimento para as construtoras e consumidores, afirma” (DP, 17/08/2002) 

 
 
Em resumo, o interesse do mercado imobiliário pela associação com o rio é de uma ordem 

mais complexa do que quando comparado à associação com o mar ou com a vegetação. 

Isso porque o rio carrega o paradoxo de ser, ao mesmo tempo representante da beleza da 

natureza e da degradação da natureza. 

O interesse pelo rio Cabibaribe se deu em ciclos, de acordo com as possibilidades de 

apropriação. Quando a sua representação por parte da demanda foi abalada pelas cheias ou 

pela poluição, perdendo o prestígio que possuíam, desde a ‘aristocracia’ da cana-de-açúcar, 

o rio foi ocupado pelos estratos que não participam do mercado imobiliário. Quando essa 

representação se recuperou, a oferta direcionou capital para as áreas ribeirinhas, 

encontrando, entretanto, dificuldades na negociação dos interesses com os moradores, que, 

cientes das condições especiais dessas localidades, utilizaram seu poder de pressão para 

impedir seu patrimônio natural e cultural fossem destruídos.  

Movimentos populares têm tentado, sobretudo depois do controle das cheias, recuperar a 

qualidade da água e da imagem do rio, com coletas voluntárias, pressão sobre os órgãos de 

controle ambiental, ações no sentido de aumentar a visibilidade do rio para a população de 

renda média e média-alta, que, tradicionalmente têm maior poder de exigência diante das 
                                                 
19 “Pela legislação da cidade, os projetos de construção devem respeitar um recuo de 20 metros a partir das 
margens dos rios. O Código Florestal prevê um afastamento mínimo de 30 metros, que cresce 
proporcionalmente à largura do manancial. Em áreas onde o rio tenha 50 a 200 metros de largura (média do 
Capibaribe, por exemplo) o afastamento mínimo seria de 100 metros. Como toda a cidade é entrecortada por 
rios e canais, a área de abrangência da Lei seria grande”. DP, 17/08/2002. 
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instituições. O poder público também se posicionou em projetos que trariam de volta a 

qualidade da água do rio, incorporando-o de volta ao cotidiano da população. 

Essas ações são pautadas, segundo, MAYRINCK, nas “maneiras de ver” de cada grupo 

cultural que se relaciona e transforma a paisagem do rio Capibaribe. Para os moradores de 

maior poder aquisitivo, o valor estético do rio é o mais significativo, embora ainda um 

percentual considerável desse grupo coloque em evidência na sua representação, a 

vegetação das suas margens, o que configura uma apropriação visual, tal qual 

identificamos nos anúncios (ver Figura 33). 

 

 
 
Figura 33: Vista panorâmica do rio Capibaribe com a ponte do Capunga ao fundo. Fonte: 
http://skyscrapercity.com  
 

De fato, o lazer contemplativo é o mais explorado nas menções ao rio, mas o lazer ativo é o 

que vai elevar ainda mais o valor econômico deste elemento natural para o mercado 

imobiliário, possibilitando a apropriação territorial das suas margens. Ao desenvolverem-

se ações no sentido de aumentar as possibilidades de vivência do rio em lazer ativo para 

camadas de maior renda, incrementar-se-á, igualmente ou em maior grau, a atratividade 

deste para o mercado. 
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3.3 A apropriação histórica da vegetação no Recife 
 
A apropriação histórica do ‘verde’ talvez não deva ser analisada como os dois outros 

elementos naturais: rio e mar, sob pena de nos repetirmos. A sua história é também a 

história desses dois outros elementos. Podemos, contudo, estabelecer ainda, algumas de 

suas relações com o desenvolvimento da cidade e atratividade de certos bairros para o 

mercado imobiliário. 

Quando tentamos compreender o processo que levou à valorização da vegetação enquanto 

elemento natural que, associado aos empreendimentos imobiliários, pode transmitir-lhes 

seu valor, a encontramos várias formas. 

A primeira é associada diretamente à ocupação histórica das margens dos rios e do mar, e 

da valorização da contemplação da natureza – cuja influência da percepção européia se faz 

sentir no séc. XIX. Boa Viagem e os coqueirais, os subúrbios e os sítios à margem dos rios. 

As mangueiras, limoeiros, jaqueiras que tanto ilustraram os relatos dos viajantes. É também 

essa a vegetação das matas preservadas. É mencionada, geralmente, como um tipo de 

vegetação oferecida pela natureza. 

A segunda é a vegetação dentro do lote, mediante propriedade. A vegetação dos jardins 

faustosos dos palacetes do séc. XIX, ou a vegetação contada no percentual que a lei exige 

atualmente, onde cada metro quadrado deve ser aproveitado no limite do permitido. 

A terceira é a arborização urbana ou a vegetação democratizada das áreas de circulação e 

equipamentos urbanos de lazer. Vegetação que vive em função da permissão dos cabos das 

redes de energia elétrica ou telefonia, dos atritos provocados pelos ônibus, do 

comportamento de suas raízes ‘invasoras’ das calçadas. Ainda que pareça, no contexto, 

bastante coibida, é essa a vegetação que mais identifica um bairro como arborizado ou não, 

segundo as falas dos entrevistados. 

É essa também a vegetação dos parques, das praças. É a vegetação para ser vivenciada pela 

coletividade, propiciando conforto ambiental e amenização climática tão necessárias às 

atividades lúdicas.  

No passado, quando se ia aos sítios às margens do rio, a vegetação estava presente de forma 

preponderante na composição da paisagem. São freqüentes as associações aos banhos de rio 
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com as árvores em suas margens servindo de sombra para o estar das famílias abastadas. 

Igualmente os coqueirais e cajueiros de Boa Viagem são muitas vezes mencionados, nas 

descrições da ocupação da praia no início do séc. XIX. 

Segundo Gilberto FREYRE, a vegetação também incorre numa relação ambígua de cuidado 

e desprezo, historicamente, por parte dos primeiros ocupantes das terras recifenses. A cana-

de-açúcar era a cultura que se sobressaía, soberana, trazendo lucro para os agricultores da 

terra, proprietários de latifúndios doados pelo rei, ou seus herdeiros. Por ela eram 

queimadas todas as vegetações nativas, depredadas todas as áreas, até a mata ciliar dos rios, 

tão importantes para o equilíbrio terra-água destes, como pudemos a duras penas, descobrir. 

 “Com a destruição das matas para a cana dominar sozinha sobre o preto, o roxo 
ou o vermelho dessa terra crua, a natureza do Nordeste – a vida toda – deixou de 
ser um todo harmonioso na sua interdependência para se desenvolverem relações 
de extrema ou exagerada subordinação: de umas pessoas a outras, de umas plantas 
a outras, de uns animais a outros; da massa inteira da vegetação à cana imperial e 
todo-poderosa; de toda a variedade de vida humana e animal ao pequeno grupo de 
homens brancos -  ou de oficialmente brancos – donos dos canaviais, das terras 
gordas, das mulheres bonitas, dos cavalos de raça”(1989, p.75). 

 

Ainda assim, nessa apropriação do solo pela monocultura da cana-de-açúcar, sobrava parte 

da arborização das margens dos rios, sobravam as matas entre uma e outra propriedade, até 

que os proprietários resolvessem emendar os canaviais. 

Hoje, temos na cidade uma situação de redução significativa das antigas coberturas 

vegetais. A cobertura vegetal, no ano de 1998, equivalia a 2.106ha de área, correspondendo 

a 9,8% da superfície total da cidade, gerando uma cota de 16,22m2/hab20.     

Historicamente, a valorização da vegetação surgiu, no Recife, no séc. XIX, como reflexo 

das possibilidades de recreação e contemplação próprias a esse século. Esse despertar para 

o natural, enquanto fonte de inspiração e prazer para os cidadãos e não apenas para os 

artistas, se arrefeceu ao longo do séc. XX, com a valorização dos elementos artificiais 

portadores da imagem do progresso. Assim, os postes, o asfalto, o edifício alto, ganharam 

território na percepção do que seria uma paisagem própria a uma cidade em 

desenvolvimento. 
                                                 
20 São considerados para a obtenção destes valores as categorias de espaços vegetados: espaço público, espaço 
privado e espaço público/privado (SEPLAM/PCR, 1998, p. 45). 
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Como abordamos no Capítulo I, nas décadas de 1980 e 1990, um outro tipo de valorização 

da natureza surge, como reflexo de um movimento mundial de fundamento ecológico 

(natureza da catástrofe). Essa nova mentalidade, vista por muitos como romântica, por 

outros como nostálgica, ou ainda de um certo tom de pessimismo catastrófico, foi pouco a 

pouco, tomando espaço, e pode ser verificada, no caso da nossa cidade, nas pressões de 

movimentos populares voltados à conservação do patrimônio ambiental e algumas leis 

estabelecidas pelo poder público municipal neste sentido. 

Um exemplo disso é a Lei 16.243, de 1996, o Código do Meio Ambiente e do Equilíbrio 

Ecológico da Cidade do Recife, cujos princípios se fundamentam no “direito do povo ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum essencial à sadia 

qualidade de vida da população” (SEPLAM – 1996). A lei estabeleceu as Unidades de 

Conservação, que posteriormente passaram a ser fiscalizadas pela Brigada Ambiental21 e, 

enquadrou os crimes ambientais, entre eles os danos a praças ou árvores. 

Em 2000, restava menos de 1% da cobertura original de vegetação nativa (CARNEIRO, 

2000), distribuídas nas vinte e uma Unidades de Conservação: Lagoa do Araçá / 

Imbiribeira, Parque dos Manguezais, Vila Tamandaré / Areias, Parque do Rio Jordão, São 

Miguel / Afogados, Parque do Jiquiá, Ilha Joana Bezerra, Mata do Berro, Engenho Uchoa, 

Mata da Várzea, Jardim Botânico do Curado, Reserva Ecológica de Dois Unidos, Reserva 

Ecológica de Dois Irmãos, Guabiraba / Pau Ferro, Caxangá, Praia do Pina / Boa Viagem, 

Sítio dos Pintos, Mata do Círculo Militar, Iputinga / Apipucos e Área Estuarina do Rio 

Capibaribe. As áreas das Unidades de Conservação, somadas, representam 30,7% da área 

do município (aproximadamente 220km2) e a sua maior parte está localizada em 

propriedades privadas. 

Com relação aos empreendimentos imobiliários, no estudo de caso selecionamos um, cujo 

anúncio prometia uma vista para o Parque dos Manguezais, em Boa Viagem, numa 

apropriação visual da paisagem a partir do edifício, que pode ser verificada no MAPA 

DOS EMPREENDIMENTOS – ANEXO 2. Pode-se perceber a relação deste 

empreendimento com o parque por meio de uma publicação da empresa (ver Figura 34). 

                                                 
21 Inicialmente a Brigada Ambiental era composta pelos fiscais da Diretoria de Controle Urbano e Ambiental 
– DIRCON, agora integra os quadros da Diretoria do Meio Ambiente – DIRMAM. 
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O Recife conta também com nove parques 

e duzentos e quarenta e três praças (em 

1995), distribuídas desigualmente nas 

diversas áreas da cidade. Muitas praças 

foram inauguradas nos idos do séc. XIX, 

tempos de valorização paisagística, 

influenciada pelos europeus que aqui 

chegavam com hábitos de recreação ao ar 

livre fortemente incorporados. Represen-

tando esse período, podemos citar a Praça 

da República, em Santo Antônio.  

Já os parques são todos inaugurados no 

séc. XX. O mais antigo, o Parque 13 de 

Maio, já existia em intenções e projetos do 

séc XIX, mas só foi inaugurado em 1939. 

Cabe lembrar que na segunda parte deste 

capítulo, alguns entrevistados chamaram a 

atenção para a valorização dos empreendi-

mentos localizados em frente a praças bem 

cuidadas, o que sinaliza a consolidação 

dessa antiga valorização do paisagismo na 

sua associação com o lazer. 

Figura 34: Vista de empreendimento imobiliário com o Parque dos Manguezais ao fundo. Fonte: Recife 
Antigo Recife Moderno, 2004. 

As praças que mais funcionam como “chamariz” para a demanda, segundo o empresário, 

são: a Praça de Casa Forte, no bairro homônimo e a Praça Fleming, situada nas imediações 

do Parque da Jaqueira. Localizam-se em áreas de alto significado social, construído, como 

pudemos apreender no item anterior, nos tempos áureos dos banhos de rio, dotadas com 

dois elementos naturais de imenso valor, apropriados desde muitos pelos seus habitantes. 

As duas se destacam como o núcleo central de quadras compostas por casas de alto padrão, 
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que, ao longo das décadas de 1980 e 1990 foram sistematicamente substituídas por 

edifícios, também do mesmo padrão.  

São, ambas, redutos tradicionais de moradia de famílias de posses, nas quais basicamente 

mudou a tipologia de casa unifamiliar para edifício multifamiliar. O endereço Praça de 

Casa Forte ou Praça Fleming é, em si, reconhecido como identificador do patamar social 

dos seus habitantes. 

Entretanto, o Parque da Jaqueira (ver Figura 35) é, de longe, o representante de vegetação 

pública mais citado, tanto nos anúncios, quanto nas entrevistas. Sua inauguração, em 1985, 

é um marco no início da prática do cooper na cidade (CARNEIRO, 200, p.60), 

evidenciando, mais uma vez, a associação entre o contato com os elementos naturais e a 

prática de atividades atreladas à saúde. No MAPA DOS EMPREENDIMENTOS - ANEXO 

02, pode se ter um alcance do número de empreendimentos anunciados nos seus arredores, 

incorporando-o aos empreendimentos. 

 

Figura 35: Vista panorâmica do rio Capibaribe com a ponte do Capunga ao fundo. Fonte: 
www.pousadapeter.com.br  
 

A recreação possível em seu domínio territorial se estende, enquanto atrativo aos bairros 

adjacentes, sendo sempre mencionada, quando há visibilidade para ele e mesmo em alguns 

casos que não tem visibilidade direta, é utilizado como referência, no mapa de localização 

do empreendimento. 
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A atratividade do Parque da Jaqueira no mercado imobiliário, baseado na apropriação 

territorial para os habitantes de suas imediações, e na apropriação visual, para os 

habitantes dos edifícios que o margeiam, também está bastante relacionada ao domínio 

territorial, por parte da demanda que vive em seus arredores.   

Atribuímos a ele, enquanto elemento polarizador, somado à infra-estrutura de escolas 

tradicionais, a concentração de uma população com renda média de 34,4 salários mínimos 

(sm) no bairro da Jaqueira. Este valor se torna mais significativo quando comparado com os 

26,5 sm, encontrados em Casa Forte e os 24,4 sm encontrados nos Aflitos, respectivamente, 

segunda e terceira maiores médias (FIEPE, 2003). 

O mesmo não acontece com o Parque de Santana, como mencionamos anteriormente, pois 

este foi apropriado pelos moradores da margem direita do rio, de baixa renda, portanto 

pertencentes a categorias sócio-culturais distintas do grupo dominante no bairro de Santana. 

Nesse parque as territorialidades expressam-se de forma complexa: seu bairro lhe dá as 

costas, apesar da localização prestigiada – onde se associam o rio e a vegetação às 

atividades de lazer – e a população do bairro vizinho, efetua a sua apropriação, através de 

uma ponte de pedestre que cruza o rio. O Parque de Santana merece um estudo posterior 

que trate especificamente das questões inerentes à sua apropriação. 

Enfim, quanto ao verde ‘dentro do empreendimento’ (apropriação restrita), ao qual 

grande parte dos entrevistados fizeram referência, como um recurso a ser empregado nos 

novos empreendimentos, devemos ressaltar que este parece ser herança dos tipos de 

ocupação dos lotes das casas urbanas que predominou desde o espalhamento do núcleo 

habitacional para os bairros de Santo Antônio e, principalmente Boa Vista, onde as casas 

possuíam quintais arborizados que inspiraram os nomes de suas ruas, na época em que 

ainda não se dedicava atenção à arborização urbana: 

“Todavia, o descaso pela cobertura vegetal dos espaços públicos, no princípio 
meras clareiras em meio à grande floresta tropical, viu-se grandemente 
compensada pelo plantio privado, primeiro ao redor das moradias – fruteiras, 
pequenas hortas e jardins – origem dos quintais e dos belos jardins dos nossos 
avós, tão ricos de plantas úteis e ornamentais. Alguns nomes de ruas guardaram-
lhes a reminiscência, como é o caso da Rua do Jardim, das Hortas, das Laranjeiras 
nos bairros de São José e Santo Antônio, da Rua do Jasmim nos Coelhos, entre 
outras” (CARNEIRO, 2000). 
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Ainda hoje, vários bairros ainda preservam grande parte desses jardins e quintais, 

compondo significativamente sua massa vegetal.  

As diretrizes de ocupação do solo estipuladas pelo poder público municipal regularam, em 

grande parte, a forma como essas áreas verdes internas ao lote foram se dizimando ao longo 

do séc. XX. A última delas, a lei 16.176/96, que vigora atualmente, estipula que a área de 

solo natural deve ser de 25% na maioria das áreas da cidade, denominadas como ZUP 1, 

como já mencionado anteriormente.  

Todavia, cabe lembrar que essa lei é a mesma que criou as Unidades de Conservação e 

possibilitou a manutenção das condições de arborização de bairros como o Poço da Panela. 

A Lei dos 12 Bairros também vem a exercer a função de “definir e proteger áreas que 

serão objeto de tratamento especial em função das condições ambientais, do valor 

paisagístico, histórico e cultural e da condição sócio-econômica de seus habitantes”, 

condicionando “o uso e a ocupação do solo à oferta de infra-estrutura instalada, à 

tipologia arquitetônica e à paisagem urbana existentes” (SEPLAM, 2001). 

Essa disposição do poder público reflete as negociações entre os moradores dos bairros e os 

promotores imobiliários que, de certa forma, potencializam suas condições de 

exclusividade, elevando-lhes ainda mais o valor no mercado. Assim, se é fato que a 

manutenção das qualidades naturais e culturais favorecem a apropriação de valor 

econômico advindo dos simbolismos sociais, por outro lado o poder de atratividade, 

quando se concretiza à mercê da capacidade da oferta, pode destruir os mesmos valores que 

ela pretende apropriar. 

 

 

No Recife, um certo modelo de fruição da natureza, do mar, do ‘verde’, ou do rio se 

intensificou historicamente, quando a vivência de um lazer contemplativo e ativo foi-lhes 

associada, ou seja, quando certos hábitos burgueses da apropriação da natureza, 

importados, principalmente da França e Inglaterra, se incorporaram culturalmente numa 

sociedade de características mais restritas à recreação. Sociedade que carregava ainda um 
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passado no qual era imperioso vencer as barreiras selvagens, impondo um modelo de 

colonização, que lhes possibilitava a sobrevivência enquanto indivíduos e classes. 

Esse tipo de apreço ao mundo natural tinha seu gérmen, contudo, na degradação e 

conseqüente insalubridade das cidades, que favoreciam, entre outras coisas, a proliferação 

de epidemias, freqüentes na Europa, desde o período final da Idade Média. Também no 

Recife, uma epidemia mortal no séc. XVIII levou algumas famílias a adotarem conselhos 

de médicos europeus, afastando-se das aglomerações e submetendo-se ao banho, nos rios 

Capibaribe e Beberibe, especificamente nos trechos onde a água não estava ainda 

contaminada por grande quantidade de dejetos. 

O que começou como prescrição médica, transformou-se em um novo modo de afirmação 

do poder da classe dominante: a apropriação da natureza. Na medida em que aqui 

chegavam as noções burguesas de ‘saúde’, ‘higiene’ e ‘lazer’, nítidas na sociedade 

industrializada européia, em suas aprazíveis casas de campo,  intensificava-se o desejo da 

sociedade local em incorporar o novo comportamento.  

As regiões propícias para tal vivência, inicialmente os subúrbios verdejantes às margens do 

Capibaribe, tornavam-se cobiçadas enquanto domínio, no princípio delimitado apenas pelos 

telheiros de palha, mas depois sofisticado em faustosas construções, no padrão da época.  

Posteriormente, acompanhando a nova percepção do mar, o fenômeno se repetiu nas praias 

da cidade, de forma emblemática em Boa Viagem. Foi essa praia a que mais cumpriu seu 

destino de tornar-se o domínio territorial daquela classe. E esse domínio, como vimos, foi 

fundado solidamente nas condições de isolamento favoráveis à sua preservação em estado 

idílico, quando para lá então convergiram os interesses. 

Ambas as ocupações foram absorvidas posteriormente, pela cidade, com a distribuição de 

parte desses territórios para a classe média, grupo social que, tradicionalmente, almeja os 

valores da classe dominante, mas que os absorve já gastos, empalidecidos em seu valor de 

troca, transformados em sua representação, enquanto que esta procura novos valores 

exclusivos, que cumpram o papel de distingui-la enquanto grupo social.  

Em Boa Viagem, o espaço estratifica-se socialmente, por quadra, a contar da distância da 

praia. Distância horizontal, no que se refere à diminuição em seu valor de mercado, 

distância vertical no que se refere ao seu incremento. Hoje, nesse bairro, a suprema 

 136



apropriação da natureza é a panorâmica, vista do alto dos edifícios. Quanto mais alto, mais 

exclusiva a apropriação, até que se consagra na cobertura, o topo do simbolismo social, a 

‘fruição’ exclusiva da natureza, nos moldes que foram concebidos pelo capital.  

Nos bairros suburbanos a relação com o rio Capibaribe é cheia de conflitos, entre os 

habitantes e o rio, entre os habitantes e os promotores imobiliários e entre os pobres e os 

ricos. O passado ‘nobre’ dos tempos dos banhos de rio deixou uma marca indelével na 

representação destes, explicitada no engajamento da população de algumas localidades na 

proteção ferrenha do seu patrimônio natural e construído, contra o maciço investimento do 

capital imobiliário. 

Em ambos, rio e mar, incorrem a relação com o verde, de forma menos concentrada. Boa 

Viagem, depois de poucas décadas de ocupação, não tem mais a apropriação do ‘verde’ que 

tinha no tempo dos coqueirais e cajueiros. Já os bairros dos antigos subúrbios, possuem 

uma vívida representação do verde, que se embaralha com a representação de tranqüilidade 

e tradição. De fato, no mercado imobiliário se explicita esta relação: Boa Viagem – 

modernidade e ‘centro’ – tradição, onde ficam nítidas as imagens da natureza associadas. A 

primeira, com o caráter mais moderno da praia e a segunda com a herança ‘aristocrática’ do 

Capibaribe e das suas margens animadas.  

Diante do que vimos no percurso histórico da ocupação do Recife à luz da apropriação da 

natureza, não seria possível afirmar que grande parte do prestígio social de que bairros 

como Boa Viagem, Graças, Casa Forte e Jaqueira dispõem hoje, foram legadas, desde o 

séc. XVIII, pelas distintas percepções que seus ocupantes têm da natureza e da forma de se 

relacionar com ela?  

Atualmente, tratam-se de fato, de áreas extremamente requisitadas pelo mercado 

imobiliário, onde pudemos comprovar o uso da publicidade incorporando a natureza a 

diversos empreendimentos. Ressalta-se que a população que teve condições, de ao longo 

dos dois últimos séculos, apropriar-se das localidades urbanas mais privilegiadas do ponto 

de vista natural, foi a que detinha maiores recursos financeiros. E é também este grupo 

social aquele cujas transformações impostas ao espaço no seu atendimento se manifestam 

em caráter mais irreversível. 
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A promoção imobiliária, ao fundar-se na mediação entre a terra, o edifício (no caso a 

habitação) e o capital, consolida o destino de apropriação dessas áreas dentro do modo de 

produção capitalista. No Recife atual, atender aos grupos sociais que compõem a demanda 

pelos edifícios de uso habitacional é a “missão” do promotor imobiliário, que busca as 

localidades mais prestigiadas, as quais, por sua vez, lhe permitem auferir uma boa fatia de 

renda de monopólio.  

Essas localidades, em sua maioria, oferecem uma relação bem sucedida entre os confortos 

modernos (infra-estrutura de compras, educação, transporte) e uma paisagem agraciada 

pelos elementos naturais, representantes da idéia da natureza de consumo que são 

incorporadas aos empreendimentos imobiliários, permitindo aos usuários diversos níveis 

de apropriação. 

Evidencia-se, por fim, no recorte estudado, a partir da análise histórica da ocupação destas 

localidades, que a sua atratividade representa, por si própria uma ameaça à sua integridade, 

dadas as conseqüências desfavoráveis do ponto de vista de degradação e substituição, que 

vêm a se introduzir com a utilização maximizada que o mercado procura. A integridade dos 

elementos, por sua vez, está intimamente relacionada à idéia de natureza. Quanto mais 

íntegro, mais representa a natureza desejada, porquanto ainda se aceite a natureza possível. 

Essas conseqüências parecem mais desfavoráveis onde são mais visíveis, na poluição do 

rio, na invasão de suas margens por edifícios que dificilmente poderão ser removidos, na 

depredação da vegetação devido ao máximo aproveitamento dos terrenos visando oferecer 

mais vagas de garagem. Mas o próprio excesso de ocupação urbana modifica a paisagem 

natural que traz a população, no início de forma mais restrita, e depois, em massa, para uma 

localidade. Foi assim na Boa Viagem dos coqueirais, nos subúrbios do rio e dos sítios 

arborizados. 
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Ao longo deste trabalho, procuramos demonstrar como a natureza influencia a dinâmica 

espacial da cidade, por meio dos interesses do mercado imobiliário. 

Para isso, fez-se necessário, uma viagem histórico-filosófica no conceito de natureza, 

elaborada no Capítulo I, o qual foi abordado como uma idéia, pois se transforma junto com 

a sociedade, desde tempos imemoriais. 

É uma idéia composta de múltiplas faces, correspondentes a momentos históricos da 

sociedade, com seus condicionantes políticos, religiosos, científicos e econômicos, mas que 

não se restringem a esses momentos, interpenetrando-se e metamorfoseando-se em muitos 

outros significados. 

Dentre as faces abordadas, correspondentes a momentos-chave da cultura humana 

ocidental, analisamos como a natureza de consumo herdeira de muitas conseqüências 

geradas nas outras faces, da razão, da fé, do conhecimento e da catástrofe, é incorporada 

a tantos produtos comercializáveis, entre eles, a habitação. 

Essa associação se realiza para satisfazer uma necessidade, também elaborada pela 

sociedade ocidental, a partir dos séc. XVIII e XIX, de fruição da natureza, por meio da 

contemplação ou da recreação. Entretanto, por tratar-se de uma construção essencialmente 

burguesa, esta pressupõe certos condicionantes que distinguem as categorias sociais que 

poderão satisfazer aquela necessidade. 

No nosso tema, o condicionante refere-se à escolha das localizações de suas habitações, por 

parte dessas categorias, que compreendem, no Recife, a demanda por empreendimentos 

imobiliários. 

Para compreender como funcionam os mecanismos que regulam o mercado onde a natureza 

é incorporada ao edifício, precisamos nos aprofundar nas questões teóricas relativas às 

rendas do solo e das relações existentes no mercado imobiliário, que abordamos no 

Capítulo II. Contudo, sentimos necessidade de calcar essas relações num plano real, para 

sentir o efeito multiplicador dos interesses que existem no setor e conseqüentemente, os 

seus rebatimentos sobre aqueles específicos à incorporação da natureza aos produtos 
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imobiliários. Nesse sentido, lançamos mão da teoria, para compreender essas articulações 

no âmbito da política habitacional nacional. 

Entre as questões abordadas destacam-se as relacionadas à renda de monopólio, que se 

explica por meio da capacidade da demanda de definir um afastamento  entre o preço de 

produção e o preço de mercado, nos empreendimentos situados em localizações de grande 

valor para a mesma. Essa capacidade é usada para satisfazer uma necessidade e lhe confere 

um estatuto social. Assim ocorre também com os anseios pela fruição da natureza. 

Assim, com um maior domínio dos campos de conhecimento envolvidos, nos enfronhamos 

em analisar nosso estudo de caso. 

No Capítulo III, dividimos nossa análise em três partes principais. Na primeira, buscamos 

as evidências da necessidade da demanda pela fruição da natureza, procurando descobrir 

como esta se realizava. 

Demonstramos que, no Recife, essa necessidade se sacia na compra de empreendimentos 

imobiliários em determinadas localizações, dotadas de três elementos naturais significativos 

em sua paisagem: o mar, o rio Capibaribe e a vegetação.  

Nessas localizações, os usuários apropriam-se da natureza, como parte integrante da sua 

habitação, no ato da compra, tendo em vista que ao produto habitacional incorpora-se toda 

uma mensagem de fruição daquela. Essa apropriação se realiza em quatro níveis: o da 

apropriação virtual, o da apropriação territorial, o da apropriação visual e o da 

apropriação restrita, que podem se sobrepor acentuando as suas possibilidades de 

satisfazer a dita necessidade. 

Na segunda parte, procuramos os promotores imobiliários para desvendar os interesses no 

atendimento a essa necessidade. Por meio de entrevistas, pudemos descobrir que eles 

admitem essa necessidade por parte da demanda e conhecem o potencial da incorporação 

da natureza ao seu produto. Os números fornecidos mostraram que nessa incorporação, os 

entrevistados auferem um sobre-lucro, ao qual eles atribuem explicitamente à natureza, da 

ordem de até 263%, o qual advém da condição privilegiada dos terrenos, e que, com base 

nesse critério, pode ser reconhecido como renda de monopólio.  
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A renda de monopólio é dividida entre o promotor imobiliário e o proprietário fundiário, 

sendo que a este último cabe a maior fatia. Contudo, se beneficiam também o promotor 

imobiliário, que incrementa significativamente sua lucratividade e o usuário final, que tem 

atendidas as suas necessidades sociais. 

Na última parte do Capítulo III, procuramos abordar os condicionantes históricos que 

moldaram as representações das localizações do Recife, tendo como referência a natureza, 

consubstanciada nos elementos naturais que dotam essas áreas. Procuramos isolar os 

valores relacionados à natureza observando como sua articulação, nos locais de maior valor 

natural, com outros, provocando alguns fenômenos que se materializam na paisagem, o que 

configura a nossa última evidência do papel da natureza na sua dinâmica de ocupação. 

Para finalizar, contudo, faz-se necessário tecer algumas considerações e reflexões. 

A fruição consumista da praia, da vegetação, do mar, é uma construção social cujo 

gérmen, o trinômio ‘saúde – lazer – status, surgiu sob os moldes estipulados pela burguesia 

européia, particularmente a partir do final do séc. XVIII, quando a observação e apreciação 

de elementos e fenômenos naturais se popularizavam entre alguns indivíduos mais 

intelectualizados, legítimos representantes da natureza do conhecimento.  

O despertar dessa nova percepção calcou-se no solo, então, sob a forma das casas de 

veraneio, conforme o modelo importado. Então, aquela mesma burguesia que enriquecia 

em toda a sorte de atividades por meio das quais se erigem a força do capital, e que pouca 

atenção tinham com os recursos naturais, que não fosse da sua utilidade enquanto matéria-

prima, vinha a valorizá-los. Valorização acentuada ainda mais dados os prenúncios ainda 

embrionários da natureza da catástrofe, que surgia dos efeitos da crescente 

industrialização e degradação das cidades. 

Essa idéia, consolidada numa necessidade de fruição da natureza pela apropriação mantém-

se até os nossos dias, valorizando-se exponencialmente com a artificialização da vida. 

Mantém-se, mais do que nunca, na ocupação dos territórios plenos de significações da 

natureza, fracionados numa alta remuneração do capital, onde encontra rebatimento na 
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propriedade do solo. Transforma-se em monopólio nas mãos do capital, na natureza de 

consumo. 

Absorveu outras conotações, como a idéia do progresso principalmente, que justifica as 

transformações sem critérios na produção do espaço, em nome de um possível (ou 

pretenso) desenvolvimento da sociedade. Ou como a idéia do consumo, que justifica a 

desmedida renovação / destruição cultural da natureza, seja ela humana ou não. Ou até 

mesmo, como a idéia de preservação, que dá a esses lugares também o ideal de pureza num 

mundo apodrecido pela degradação. 

Esses valores, entretanto, em nada diminuíram a antiga necessidade. Ao contrário, a 

tornaram mais complexa, a transportaram para outros lugares, lugares do imaginário, onde 

paira a natureza pura e intocada, mas que tem na realidade urbana a sua representação 

possível, uma espécie de ‘reprodução’ da natureza, que se ancora na comercialização dos 

espaços urbanos. 

Ora, as localizações cujas condições naturais encontram-se com poucos sinais de 

degradação podem oferecer, sem dúvida, confortos ambientais, tais como temperatura 

agradável, pouca poluição atmosférica, ventilação, salubridade. Entretanto, o consumo 

acontece quando associamos à compra de eventuais produtos, a uma apropriação do 

recurso. Este passa a ser percebido como um bem, uma mercadoria e assim a possuir um 

valor de mercado. Reconhecer a natureza como uma mercadoria, carrega conseqüências 

amargas. 

A apropriação resulta num desgaste da natureza, pois, assim como outros produtos, precisa 

ser substituída, ‘reconsumida’, incorporada a novos produtos, possibilitando, assim, a 

reprodução constante do capital. Essa é a lógica das necessidades no capital, que se retro-

alimenta para permitir a expansão do sistema, então se não forem colocadas algumas 

barreiras, ou se não for modificado o seu funcionamento, a natureza será subsumida nas 

mercadorias à  qual foi incorporada. 

Quanto a este aspecto, tomando como base o estudo de caso, pudemos verificar nitidamente 

os rebatimentos da Lei dos 12 Bairros, que levaram alguns empresários a procurar 
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alternativas menos invasivas na ocupação do solo e a descobrirem que o próprio interesse 

da demanda pode tornar lucrativa uma outra atitude onde a edificação, em si, seja um 

elemento mais harmonioso com o meio em que se insere. 

A verdadeira fruição da natureza, entretanto, não demanda nenhum tipo de produto. Pode 

ser vivenciada em todas as possibilidades intrínsecas ao ser humano. O nascer, o crescer, o 

gerar, o morrer e tudo o que acontece nesse processo. 

O consumo é apenas mais uma necessidade, elaborada por mais um modelo de sociedade, e 

não pode estancar todas as possibilidades do ser humano de ser parte da natureza, sem que 

tenha que pagar por isso. É a filha pródiga do progresso, da acumulação material que a 

sociedade aspira avassaladoramente. E o progresso, como diz Matilde MELO “emergiu no 

interior do pensamento científico quando da revolução industrial, adquiriu primazia sobre 

todas as idéias anteriormente socialmente aceitas. Isto ocorreu com tal intensidade que 

outras idéias como as de felicidade, paz, igualdade, justiça, soberania, embora mais 

antigas que a idéia de progresso, passaram a ser vistas como uma de suas conseqüências” 

(2001, p.10). 

É fato que o homem não se sente parte integrante da natureza há longos séculos, mas 

também cabe lembrar que a natureza é uma idéia de inúmeras faces, e novas estão sendo 

construídas a cada momento. 

Assim cabe-nos, como viventes e sobreviventes, transpor as barreiras sociais, tecnológicas e 

científicas que construímos em nossa volta, isolando-nos de tudo o que existe, sob a égide 

da cultura, para nos permitirmos ser parte integrante da natureza e não um corpo estranho, 

falindo todo o organismo. Há que se romper o julgo do sistema econômico, que se 

redirecionar as forças produtivas, sem, com isso desprezar todo o caminhar da civilização, 

jogando-o no lixo. Há, sobretudo, que se romper o julgo do consumo, no qual as plantas e 

os animais enredaram-se como mercadorias, símbolos da natureza, ‘produtos’ em extinção, 

apropriados por meio de roupas, carros, pacotes turísticos ou empreendimentos 

imobiliários. Se não, resta agora ao homem, como BAUDRILLARD já preveniu, 

transformar-se ele próprio em mercadoria. 
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ANEXO 01 

 

QUADROS DOS ANÚNCIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SLOGAN OBSERVAÇÕES 
Edf. Cap Saint Tropez Aflitos Financie até 70% do valor e 

só pague quando estiver 
morando. 

  

 Edf. Leonardo da Vinci Tamarineira 2 quartos (+ 1 reversível) e 
60 meses para pagar. 

  

Edf Thaís Dias Madalena R R: a marca da segurança.   
Edf. Acácias Prince Boa Viagem Entre comprar um 

apartamente de qualidade e 
um bem localizado, fique com 
os dois. 

  

Edf. Acalantis Boa Viagem De norte a sul, todos prontos 
para morar, com até 100 
meses para pagar. 

  

Edf. Acantis Rosarinho Mude-se em maio e pague em 
100 meses. 

  

Edf. Aderbal Jurema Madalena Pronto para morar.   
Edf. Agave Casa Forte Casa Forte   
Edf. Akhinos Casa Forte 2 quartos em Casa Forte 

super espaçoso, com preço do 
tamanho do sue bolso. 

  

Edf. Alameda do 
Rosarinho 

Rosarinho A natureza a seu favor, faça 
chuva ou faça sol. 

Preservação ambiental. 

Edf. Alameda dos 
Flamboyants 

Torreão x   

Edf. Alameda dos 
Pinheiros 

Boa Viagem Perto de tudo inclusive do 
clássico sonho de morar bem. 

Vista para o mar e para o 
verde do manguezal. 

Edf. Alice Queirós Rosarinho Um clássico da Moura 
Dubeux sob medida para seus 
planos. 

  

Edf. Amália Rodrigues Boa Viagem Em cada canto a beleza se 
revela. 

De todos os quartos avista-
se o mar. 

Edf. Amarilis Residence Encruzilhada A Carrilho tem o que você 
precisa para começar uma 
vida nova. 

  

Edf. Ana Carolina Dias Boa Viagem R R: a marca da segurança.   
Edf. Antéia Campo Grande A partir de 69.900, com 100 

meses para pagar em 
parcelas decrescentes. 

  

Edf. Antonio Espindola Rosarinho Fundação concluída.   
Edf. Aquinos Casa Forte Para encontrar qualidade de 

vida, olhe para os dois lados. 
  

Edf. Athena Madalena É quase um aluguel. A 
diferença é que depois o 
apartamento é seu. 

  

Edf. Atlântico Prince Boa Viagem "Longe é um lugar que não 
existe". Richard Bach 

Foto do mar. 

Edf. Atrium Boa Viagem A natureza a seu favor, faça 
chuva ou faça sol. 

Preservação ambiental. 

 
 



EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SLOGAN OBSERVAÇÕES 
Edf. Aurora Rua da Aurora O rio e o mar vão se 

encontrar todos os dias na 
sua janela. 

Vista privilegiada para o 
Rio Capibaribe. 

Edf. Baronesa da Praça Casa Forte Casa Forte pronto para 
morar. 

  

Edf. Beira Rio Colonial Madalena Sucesso de vendas. Mais um 
lançamento da Carrilho... 

  

Edf. Belatrix Boa Viagem Fórmula econômica. O único 
plano onde você parcela seu 
apartamento e não se 
arrepende no final. 

  

Edf. Belém Colonial Encruzilhada A Carrilho tem o que você 
precisa para começar uma 
vida nova. 

  

Edf. Bouganville 
Residence 

Prado Pronto para morar.   

Edf. Brisa do Leste Boa Viagem Seja qual for a mudança da 
sua vida a Comlar 
acompanha. 

  

Edf. Canopus Torre ?   
Edf. Casa Blanca Boa Viagem Pode parar de procurar. A 

Comlar tem duas obras que 
preenchem todos os 
requisitos. 

  

Edf. Casa Rosada Rosarinho Prepare-se para morar na 
melhor casa do Rosarinho. 

  

Edf. Castello Dei 
Principe 

Boa Viagem A Sciortino tem as melhores 
opções para você. 

  

Edf. Castello Del Mare Boa Viagem A Sciortino tem as melhores 
opções para você. 

  

Edf. Castelo de Blois Boa Viagem Você pode comprar.   
Edf. Castelo de Botticelli Boa Viagem ?   
Edf. Celta Setúbal ?   
Edf. Christina Harley 
Lundgren 

Jaqueira Lançamento.  Infra-estrutura 
e sofisticação são 
importantes. Conforto é 
fundamental. 

Terreno de 6.392,36 m2. 
Grafismos e comunicação 
visual com plantas. 

Edf. Cidade de Barcelona Casa Amarela Financiamento garantido 
pela CAIXA 

  

Edf. Comendador José 
Lobo 

Apipucos Apipucos em grande estilo. 100.000m2 de área verde 
com 500 árvores 
preservadas. 

Edf. Consuelo Martins Boa Viagem 2 Qts. c/ garagem. Vista para 
o mar. Área 56m2. 

  

Edf. Costa Dourada Boa Viagem Quer um motivo para 
escolher a Vale do Ave? A 
gente lhe dá quatro. 

  

 



EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SLOGAN OBSERVAÇÕES 
Edf. Don Miguel Ignácio Madalena Você vai conhecer o conceito 

mais moderno de ser nobre. 
  

Edf. Elvira DIas Madalena R R: a marca da segurança.   
Edf. Engenho Madalena Madalena beira rio O visual do rio Capibaribe e 

a área verde em torno criam 
um ambiente sob medida 
para uma morada clássica e 
diferenciada. 

Foto do rio Capibaribe e a 
pista de cooper da Av. 
Beira Rio. 

Edf. Engenho Poeta Caxangá Vista para o Caxangá Golfe 
Clube. 

  

Edf. Enseada dos Ventos Parnamirim Oportunidade em 
Parnamirim. 

  

Edf. Esmeralda Casa Amarela Uma chance única. Ligue e 
confira! 

  

Edf. Estação Jaqueira Parnamirim À beira-rio e próximo de 
tudo. Vai ser difícil 
encontrar localização 
melhor. 

Foto do rio. 

Edf. Estação Monteiro Monteiro Viva bem em Casa Forte. 
Pare na 17 de agosto, 2666 e 
descubra o apartamento que é 
a sua cara. 

50% de área verde. 

Edf. Eternity Casa Forte Ele precisa de liberdade, 
você precisa de segurança. 
Perfeito. 

Foto de criança com bola 
de futebol e um fundo de 
vegetação. 

Edf. Farol da Barra Espinheiro No melhor da zona norte 
escolha seu 3 Qts. e pague em 
até 80 meses. 

  

Edf. Fernando Pessoa Boa Viagem Quer um motivo para 
escolher a Vale do Ave? A 
gente lhe dá quatro. 

  

Edf. Francisco Figueredo Boa Viagem Vista para o mar.   
Edf. Frans Post Madalena O nome já sugere uma 

paisagem encantadora. 
Excelente vista para o Rio 
Capibaribe. 

Edf. Girassóis Boa Viagem Nos melhores bairros tem 
sempre um Arcon perto de 
você. 

  

Edf. Golde Way Boa Viagem Qualidade golden de viver.   
Edf. Golden Gate Boa Viagem Venha viver momentos 

inesquecíveis. 
  

Edf. Golden Lake Boa Viagem Qualidade golden de viver.   
Edf. Golden One - Home 
Service 

Boa Viagem Parcelas menores que o 
salário mínimo. 

  

Edf. Golden Stone Boa Viagem 4 golden prontinhos para 
você viver com a qualidade 
Dallas. 

  

 
 



EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SLOGAN OBSERVAÇÕES 
Edf. Golden Summer Boa Viagem Seu home-service com uma 

localização golden. 
  

Edf. Guimarães Rosa Boa Viagem Perto de tudo que você 
precisa, por um preço que 
você nem imagina. 

  

Edf. Ilha de Milos Lagoa do Araçá Apartamentos a partir de 
R$58 mil. 

  

Edf. Jardim Botânico 
Residence 

Curado Aluguel nunca mais.   

Edf. Jardim das Acácias Boa Viagem Pronto para morar.   
Edf. jardim do 
Parnamirim 

Parnamirim Um ótimo lugar para 
começar a mudar de vida. 

  

Edf. Jardim Florença Iputinga Livre-se do aluguel e se mude 
hoje mesmo. 

  

Edf. Jardim Renascença Iputinga Livre-se do aluguel e se mude 
hoje mesmo. 

  

Edf. Jardins de Boa 
Viagem 

Boa Viagem Irresistível. O primeiro 
clássico com apartamento 
decorado pela própria Moura 
Dubeux. 

  

Edf. Joana Dhália Boa Viagem Vista para o mar no ponto 
mais clássico da Domingos 
Ferreira. 

  

Edf. João Francisco 
Bezerra 

Espinheiro No bairro nobre do 
Espinheiro um projeto p/ 
quem gosta de qualidade de 
vida. 

  

Edf. Joaquim de Brito Graças Acabamento perfeito, 2 
quartos e pronto para morar. 

  

Edf. José Eustácio Vieira Boa Viagem Com entrega em 2006 e 50 
meses pra pagar, você vai 
ficar de frente para o mar de 
bem com a vida. 

  

Edf. Juarez Vieira da 
Cunha 

Boa Viagem Todo mundo merece uma 
chance de morar bem. A 
Fama dá logo três. 

  

Edf. Karina Boa Viagem ?   
Edf. Laura Caúla Torre x   
Edf. Leonardo Da Vinci Tamarineira 2 quartos (1 suite) 1 

reversivel. 
  

Edf. Lila Casa Forte Casa Forte, qualidade e 
preço. 

  

Edf. Luar de Prata Boa Viagem O apartamento dos seus 
sonho, com a cozinha que 
você sonhava. 

  

 



EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SLOGAN OBSERVAÇÕES 
Edf. Luar do Rosarinho Rosarinho O apartamento dos seus 

sonho, com a cozinha que 
você sonhava. 

  

Edf. Lucas Aguiar Madalena Apartamentos ideais para 
uma família feliz como a sua. 

  

Edf. Madalena Colonial Torre A Carrilho tem o que você 
precisa para começar uma 
vida nova. 

  

Edf. Marcela Rodrigues Espinheiro Faça parte desta obra de 
arte. 

  

Edf. Maria Amélia Ilha do Retiro 70 meses pra pagar em 
excelente localização. 

Foto com grande área 
verde. 

Edf. Maria Antônia Boa Viagem Morar bem, perto de tudo, é 
uma questão de escolha. A 
CM tem duas          ótimas 
pra você.  

  

Edf. Maria Borba Prado 5 opções para você escolher e 
realizar o sonho de sua mãe. 

  

Edf. Maria Carmem 
Gouvea 

Madalena À beira-rio e próximo de 
tudo. Vai ser difícil 
encontrar localização 
melhor. 

Foto do rio. 

Edf. Maria Carolina Boa Viagem Boa Viagem espera por você. 
Casa Forte também. 

A uma quadra do mar 
(Maria Carolina). 

Edf. Maria Clementina 
Vianna 

Casa Forte Sua casa...seu escritório.   

Edf. Maria do Carmo 
Alves 

Jaqueira Verde é liberdade, saúde e 
harmonia. É ou não é uma 
mudança completa? 

  

Edf. Maria Elizabeth Boa Viagem Boa Viagem espera por você. 
Casa Forte também. 

  

Edf. Maria Flávia Casa Forte Venha morar onde o verde 
mora. 

  

Edf. Maria Genita Boa Viagem Últimas unidades para você 
morar pertinho do mar. 

  

Edf. Maria Heloísa Boa Viagem Boa Viagem com toda a 
estrutura que você merece. 

  

Edf. Maria Inês Casa Forte Tranquilidade é morar 
perto do verde com 70 
meses pra pagar. 

  

Edf. Maria Júlia e Edf. 
Maria da Graça 

Boa Viagem 100 mensais pra morar a 
duas quadras do mar. 

  

Edf. Maria Nice Boa Viagem A satisfação de morar em 
Boa Viagem está diante dos 
seus olhos. 

  

 



EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SLOGAN OBSERVAÇÕES 
Edf. Maria Sophie Parnamirim Pronto para você morar no 

Parnamirim, com 60 meses 
para pagar. 

  

Edf. Mariano Rodrigues Setúbal Entrega antecipada.   
Edf. Mário Saraiva Boa Viagem x   
Edf. Miguel Ignácio Madalena Você vai conhecer o conceito 

mais moderno de ser nobre. 
  

Edf. Monalisa Aflitos Nos melhores bairros tem 
sempre um Arcon perto de 
você. 

  

Edf. Montreal Espinheiro O melhor caminho para estar 
perto de tudo. 

  

Edf. Morada das 
Palmeiras 

Boa Viagem Comece o ano de 
apartamento novo!!! 

  

Edf. Morada do Conde Torre Sua família morando em 
grande estilo. 

  

Edf. Morada dos Ipês Prado Moderno, prático, versátil, 
feito pra você. 

  

Edf. Morada dos 
Rodrigues 

Cordeiro 6 opções para você escolher e 
realizar o sonho de sua mãe. 

  

Edf. Morada Francisco da 
Cunha 

Boa Viagem Oportunidades!   

Edf. Morada Imperial Torre Torre pronto para morar.   
Edf. Morada Recife 
Colonial 

San Martin Só mesmo a Carrilho para 
oferecer tanto por tão pouco. 

  

Edf. Morada São 
Salvador 

Graças Comece o ano de 
apartamento novo!!! 

  

Edf. Netuno Rosarinho É quase um aluguel. A 
diferença é que depois o 
apartamento é seu. 

  

Edf. Paço dos Arcos Boa Viagem Todo mundo merece uma 
chance de morar bem. A 
Fama dá logo três. 

  

Edf. Palácio de Queluz Setúbal Perto da praia. Perto de ficar 
pronto. Perto de suas 
condições de pagamento. 

  

Edf. Parnamirim Prince Casa Amarela O bairro do Parnamirim vai 
adorar ter você por perto. 

  

Edf. Pedra Brava Boa Viagem Plano forte: o único com 120 
meses direto com o 
incorporador. 

  

Edf. Pedra das Roseiras Rosarinho Plano forte: o único com 120 
meses direto com o 
incorporador. 

  

Edf. Pedra do Porto Boa Viagem Plano forte: o único com 120 
meses direto com o 
incorporador. 

  

Edf. Pégasus Boa Viagem Fórmula econômica.   



EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SLOGAN OBSERVAÇÕES 
Edf. Plaza Lafayette Boa Viagem Existem várias formas de 

viver bem, a sua será 
especial. 

  

Edf. Polux Boa Viagem Fórmula econômica.   
Edf. Portal Alameda dos 
Pássaros 

Várzea Residencial com clima de 
interior. 

  

Edf. Portal do Engenho Várzea Seja sócio deste 
empreendimento com 
qualidade atestada e 
totalmente s/ juros. 

  

Edf. Porto Imperial Rosarinho Viva o prazer de morar bem.   
Edf. Porto Real Espinheiro Viva no melhor.   
Edf. Porto Santa Maria Casa Forte Viva a sofisticação de morar 

em Casa Forte. 
  

Edf. Porto Seguro Aflitos Pronto para morar perto de 
tudo! 

  

Edf. Praia de Calhetas Graças More com a garantia GC 
Tenório 

  

Edf. Praia de Gamboa Boa Viagem More com a garantia GC 
Tenório. 

  

Edf. Praia de Geremias Boa Viagem More com a garantia GC 
Tenório 

  

Edf. Praia de Graúna Graças More com a garantia GC 
Tenório. 

  

Edf. Praia de Ibicuí Madalena More com a garantia GC 
Tenório. 

  

Edf. Praia de Iguaçú Tamarineira Mude agora e pague em até 
90 meses. Mora com a 
garantia GC Tenório. 

  

Edf. Praia de Imbituba Aflitos More com a garantia G.C. 
Tenório. 

  

Edf. Praia de Indaiatuba Aflitos More com a garantia GC 
Tenório 

  

Edf. Praia de Itaguaçú Setúbal More com a garantia GC 
Tenório 

  

Edf. Praia de Itaoca Encruzilhada Tenha muito mais por muito 
menos. 

  

Edf. Praia de 
Itaquitanduva 

Aflitos More com a garantia GC 
Tenório. 

  

Edf. Praia de Itaúnas Boa Viagem More com a garantia GC 
Tenório. 

  

Edf. Praia de Jundiaquara Tamarineira More com a garantia GC 
Tenório 

  

Edf. Praia de Maracaípe Aflitos Cozinha grátis até 25 de 
dezembro de 2005. 

  

Edf. Praia Farol da Barra Espinheiro No melhor da zona norte, 
escolha seu 3 quartos e pague 
em até 80 meses. 

  

Edf. Primavera Boa Viagem É tempo de investir no futuro.   
Edf. Princesa Isabel Boa Viagem Quer um motivo para 

escolher a Vale do Ave? A 
gente lhe dá quatro. 

  

 
 



EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SLOGAN OBSERVAÇÕES 
Edf. Professor Rinaldo 
Azevedo 

Espinheiro Sua liberdade no Espinheiro.   

Edf. Puerto Madero Boa Viagem Pronto para morar e com a 
maior área de lazer do 
Recife: a praia de Boa 
Viagem. 

  

Edf. Puerto Valencia Boa Viagem A oportunidade existe. A 
escolha é sua!! 

  

Edf. Quartier Saint 
Honoré 

Pina Você está prestes a realizar o 
seu grande sonho. 

Excelente vista. Foto da 
Bacia do Pina 

Edf. Quinta das Oliveiras Tamarineira O melhor 3 quartos da 
Tamarineira. 

  

Edf. Quinta do Algarve Encruzilhada More com a garantia GC 
Tenório. 

  

Edf. Quinta dos Vinhedos Espinheiro Entrega em agosto.   
Edf. Raízes II Arruda Livre-se do aluguel e se mude 

hoje mesmo. 
  

Edf. Raízes III Iputinga Livre-se do aluguel e se mude 
hoje mesmo. 

  

Edf. Residencial Matheus 
Maia 

Encruzilhada More com a garantia GC 
Tenório 

  

Edf. Rio dos Navegantes Boa Viagem O melhor três quartos da 
Navegantes pelo  menor 
preço. 

  

Edf. Rio Sena Boa Viagem Boa Viagem e pronto.   
Edf. Rio Vouga Madalena 4 quartos e 2 suítes sem 

igual. 
  

Edf. River Tower 
Residence 

Madalena O flat perfeito para você   

Edf. Rosarinho Prince Encruzilhada Liberdade, comodidade, 
praticidade. Aqui, tudo rima 
com felicidade. 

  

Edf. Rosita Hardman Jaqueira Na Jaqueira, perto de tudo.   
Edf. Saint Albert Torre Aperto está fora de moda: 

208m2, 4 suítes e pagamento 
em 84 meses***. 

Vista para o Parque da 
Jaqueira. 

Edf. Saint Andre Torre Aperto está fora de moda: 
208m2, 4 suítes e pagamento 
em 84 meses***. 

Vista para o Parque da 
Jaqueira. 

Edf. Saint Antoine Jaqueira A felicidade é colorida. Mas 
o verde do Parque da 
Jaqueira predomina. 

  

Edf. Saint Antoniori Boa Viagem Se você é do tipo que sabe 
bem o seu lugar, bem-vindo 
ao melhor de Boa Viagem. 

  

Edf. Saint Dominique Parnamirim Você merece a rua mais 
exclusiva da região do 
Parnamirim. 

  



EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SLOGAN OBSERVAÇÕES 
Edf. Saint Honoré Boa Viagem     
Edf. Saint James Espinheiro Quem escolhe morar no 

bairro mais arborizado 
merece a melhor planta. 

  

Edf. Saint Romain Jaqueira ?   
Edf. Saint Sebastien Parnamirim Quando a gente diz pra você 

mudar de vida agora, é agora 
mesmo. 

  

Edf. Saint Victor Aflitos Você não precisa se adaptar 
ao lugar. É o lugar que se 
adapta a você. 

  

Edf. San Giminiano Torre Pronto para nadar, correr, 
jogar bola, relaxar e, como se 
não bastasse, pronto para 
morar. 

  

Edf. San Telmo Casa Amarela Tranquilidade em dose dupla.   
Edf. San Tiago Casa Amarela Tranquilidade em dose dupla.   
Edf. Setúbal Prince Boa Viagem Aproveitamos todos os 

espaços para você aproveitar 
melhor a vida no seu 
apartamento 

  

Edf. Sineide Rodrigues Prado 7 opções para você escolher e 
realizar o sonho de sua mãe. 

  

Edf. Sítio Águas Claras Casa Forte Visite apt pronto.   
Edf. Sítio Beira Rio Graças Na beira do Capibaribe, um 

espaço com natureza 
qualidade e conforto. 

  

Edf. Solar Lumiére Madalena Na Madalena, um 
apartamento com 82m2, fino 
acabamento e localização 
privilegiada: próximo à 
Beira Rio. 

  

Edf. Solar Romaguera Graças Valorizado tanto no 
apartamento quanto na área 
de lazer. 

  

Edf. Tereza Novaes Boa Viagem foto do mar   
Edf. Terra Brasilis Casa Forte À beira-rio e próximo de 

tudo. Vai ser difícil 
encontrar localização 
melhor. 

Foto do rio. 

Edf. Thaís DIas Madalena O melhor se vê de longe, mas 
está bem perto de seu bolso. 

  

Edf. Thaís Dias Madalena Apartamentos ideais para 
uma família feliz como a sua. 

  

Edf. Trindade Prince Casa Amarela Pronto para você morar no 
Parnamirim, com 50 meses 
para pagar. 

  

Edf. Trinidad Setúbal Pode parar de procurar. A 
Comlar tem duas obras que 
preenchem todos os 
requisitos. 

  

 



EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO SLOGAN OBSERVAÇÕES 
Edf. Vereda do Mar Boa Viagem Pronto para morar. Na Av. 

Boa Viagem com todos os 4 
quartos de frente para o mar. 

Você vai poder ouvir da sua 
casa o canto dos pássaros e 
o barulho das ondas. 
Menciona a aprovação de um 
Parque a ser construído em 
Boa Viagem. 

Edf. Veronese Boa Viagem A mais nova obra de arte da 
De Paula R$3860,00/m2. 

  

Edf. Villa Célia Boa Vista O bairro é arborizado, o 
empreendimento tem mais de 
40% de área verde. 

  

Edf. Villa das Palmeiras Boa Viagem Um AC Cruz sempre combina 
com os estilos mais exigentes. 

Anúncio cercado de 
grafismos representando 
vegetação. 

Edf. Villa Izabel Madalena Você e a natureza cercados 
pelo que o Recife tem de 
melhor. 

  

Edf. Villa Magalhães Espinheiro  3.945m2 na Agamenon 
Magalhães, para você viver 
perto de tudo. Inclusive da 
natureza. 

Foto com um beija-flor. 

Edf. Village Tropical Jardim São Paulo Pronto para morar, só 
faltando você. 

A maior área verde, mais de 
400 árvores preservadas. 

Edf. Vivres Village Boa Viagem Padrão classe A de 
qualidade; localização 
privilegiada; equilíbrio 
perfeito. 

Foto com paisagem da orla 
de Boa Viagem. No melhor 
trecho da praia. 

Edf. Yvresse's Village Boa Viagem Pague em 12 anos.   
Edf. Zygmunt Katz Torre Cinco opções realmente 

originais para você morar 
com qualidade. 

  

Edfs. Ilha de Syros e Ilha 
de Andros 

Lagoa do Araçá O desafio de construir um 
imóvel que é o seu perfil 

  

Residencial Jardins de 
Monet 

Apipucos Residencial de casas com 
total segurança. 

60% de área verde. 

Residencial Privê 
Guarulhos 

Jardim São Paulo Muitas facilidades.   

Studio Boa Viagem Boa Viagem Seja qual for a mudança da 
sua vida, a Conlar 
acompanha. 

  

Studio Madison 
Residence 

Espinheiro  Sucesso. Quem faz mora 
aqui. 

  

Studio Parque Amorim Boa Vista Fórmula econômica.   
Studio Parque Amorim Boa Vista Fórmula econômica. O único 

plano onde você parcela seu 
apartamento e não se 
arrepende no final. 

  

Studio Portal dos Corais Boa Viagem Dois studios modernos junto 
ao mar. 

  

Studio Portal dos Mares Boa Viagem Dois studios modernos junto 
ao mar. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

 

MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 
SELECIONADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 

 

LISTAGEM DOS EMPREENDIMENTOS 

 SELECIONADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



EMPREENDIMENTO IDÉIA DE NATUREZA BAIRRO 
1 Alameda do Rosarinho       natureza Rosarinho 
2 Alameda dos Pinheiros verde mar     Boa Viagem 
3 Amalia Rodrigues   mar     Boa Viagem 
4 Atlantico Prince   mar     Boa Viagem 
5 Atrium       natureza Rosarinho 
6 Aurora   mar rio   Santo Antônio 
7 Comendador José Lobo verde       Apipucos 
8 Consuelo Martins   mar     Boa Viagem 
9 Engenho Madalena       natureza Madalena 
10 Engenho Poeta verde       Caxangá 
11 Estação Jaqueira     rio   Jaqueira 
12 Estação Monteiro verde       Monteiro 
13 Eternity verde       Casa Forte 
14 Fernando Pessoa   mar     Boa Viagem 
15 Francisco Figueredo   mar     Espinheiro 
16 Frans Post     rio   Madalena 
17 Jardins Christina Harley Ludgren verde       Jaqueira 
18 Joanna Dhália   mar     Boa Viagem 
19 João Francisco Bezerra verde       Espinheiro 
20 Jose Eustacio Vieira   mar     Pina 
21 Maria Amélia verde   rio   Ilha do Retiro 
22 Maria Carmem Gouveia     rio   Madalena 
23 Maria Carolina   mar     Boa Viagem 
24 Maria do Carmo Alves verde       Jaqueira 
25 Maria Flávia verde       Casa Forte 
26 Maria Genita   mar     Pina 
27 Maria Inês verde       Casa Forte 
28 Maria Julia e Maria da Graça   mar     Boa Viagem 
29 Palacio de Queluz   mar     Boa Viagem 
30 Princesa Isabel   mar     Boa Viagem 
31 Puerto Madero   mar     Boa Viagem 
32 Residencial Jardins de Monet verde       Apipucos 
33 Saint Albert verde       Torre 
34 Saint Andre verde       Torre 
35 Saint Antoine verde       Jaqueira 
36 Saint James verde       Espinheiro 
37 Sitio Beira Rio       natureza Graças 
38 Solar Lumière     rio   Torre 
39 Studio Portal dos Corais   mar     Boa Viagem 
40 Studio Portal dos Mares   mar     Boa Viagem 
41 Tereza Novaes   mar     Boa Viagem 
42 Terra Brasilis     rio   Casa Forte 
43 Vereda do Mar   mar     Boa Viagem 
44 Veronese   mar     Boa Viagem 
45 Villa Celia verde       Boa Vista 
46 Villa das Palmeiras verde mar     Boa Viagem 
47 Villa Izabel       natureza Madalena 



EMPREENDIMENTO IDÉIA DE NATUREZA BAIRRO 
48 Villa Magalhães       natureza Espinheiro 

49 Village Tropical verde       Jardim São 
Paulo 

50 Vivre's Village   mar     Boa Viagem 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

 

MODELO DAS ENTREVISTAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMEIRA PARTE – CONCEITO 
 

1. Qual o seu conceito de natureza? 
 
2. O que são elementos naturais? 
 
3. Dentre os itens abaixo, marque os elementos naturais: 

a. Matas 
b. Seres humanos 
c. Rios 
d. Relevo 
e. Edifícios 
f. Plantações 
g. Colméias das abelhas 
h. Clima 
i. Animais domésticos 
j. Mar 
k. Ruas e avenidas 
l. Parques 
m. Céu 
n. Animais selvagens 
o. Praças 
p. Solo 
q. Jardins 
r. Zoológicos 
s. Mangues 
t. Sol, lua, estrelas, cometas, etc. 
u. Sugestões 

 
 
SEGUNDA PARTE – MERCADO E NATUREZA 
 
 
4. Cite os três elementos naturais mais significativos do ponto de vista da atratividade 

pelo consumidor no mercado imobiliário: 
 

5. Quanto a mais (percentualmente) a interação com os elementos naturais apontados 
favorece a velocidade de venda, tomando como base o(s) empreendimento(s) em 
referência? 

 
6. Quanto a mais (percentualmente) a interação com os elementos naturais incrementa 

os preços oferecidos ao consumidor, tomando como base o(s) empreendimento(s) 
em referência? 

 
7. Quanto a mais (percentualmente) a sua empresa estaria disposta a pagar na compra 

de terrenos para a construção de empreendimentos onde estariam evidentes a 
interação com os elementos naturais apontados? 



TERCEIRA PARTE  
 
8. Ordene os diversos itens, numa escala classificatória, de 1 a 10, do mais ao menos 

relevante, do ponto de vista da sua atratividade no mercado imobiliário, tomando 
como base o(s) empreendimento(s) em referência: 

 
Distribuição interna da unidade (planta)  
Acessibilidade a centros de compras, áreas de lazer, escolas  
Associação com elementos naturais desejáveis  
Área (m2)  
Área de lazer   
Infra-estrutura urbana (sistema viário compatível, saneamento, transporte 
público, energia elétrica, etc) 

 

Padrão construtivo (beleza, acabamento nobre, etc)  
Serviços no edifício (gás, poço, gerador, internet)  
Vagas de garagem  
Valorização do bairro (vizinhança, tradição, sofisticação, etc.)  
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