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Resumo: Este estudo foi desenvolvido na tese que etnografou a paisagem conforme

experiência e representação social. A paisagem foi apreciada por uma perspectiva

multidisciplinar  que encaminhou o estudo da paisagem,  primeiro,  como tema da

Antropologia e, depois, da Geografia Cultural e da Psicologia Social. Em vista disto,

observamos  esse  fenômeno  de  cultura  como  construção  social  emergente  da

experiência  direta  em estruturas  materiais  de  mediação.  A Teoria  da  Instalação,

assim, possibilitou-nos a interpretação da paisagem de parques urbanos enquanto

experiência que aciona a formulação da instalação topográfica e psicossocial  do

lugar. Os estudos de caso deram-se no contexto do Parque Ibirapuera, localizado na

cidade de São Paulo, e no Lago das Rosas e no Bosque dos Buritis, situados em

Goiânia,  Goiás.  A  produção  desta  tese  foi  acompanhada  pelo  exame  quanti-
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qualitativo  de  evocações  coletadas  pela  aplicação  de  questionários  em dois  parques

goianienses e no maior parque paulistano. Em seguida, a segunda fase do estudo de

caso voltou-se para a interpretação das experiências paisagísticas de dois participantes

que  se  apropriaram  do  Parque  Ibirapuera  pela  captação  de  imagens  fotográficas,

videogravadas  (subcam),  desenhadas  e  narradas  em  entrevistas  semiestruturadas.

Diante dos delineamentos interpretativos desta pesquisa, podemos inferir que, embora a

paisagem seja polissêmica, ela também possui um campo de representações socialmente

limitado,  estável  e  organizado.  Compreendemos,  então,  que  a  paisagem  somente

comportou análises mediadas pela Teoria das Representações Sociais e pela Teoria da

Instalação porque é construída física, psicológica e socialmente e, portanto, usufrui de

estabilidade e organização no contexto dos parques urbanos que foram pesquisados.

Palavras-chave:  Etnografia  da  paisagem;  Parques  urbanos  brasileiros;  Experiência

paisagística; Representação Social.

1. Uma etnografia da paisagem em parques

Esta  pesquisa  etnográfica  aborda  a  paisagem  polissêmica  porque  há  muito

tempo ela tem sido o resultado da multi-experienciação discursiva,  tornando-se então

manifestação, projeto, emblema, lugar, imagem, instalação, esboço, marca, sonho, matriz,

inscrição  ou  representação.  Por  entender  que  se  trata  de  um  fenômeno  de  cultura

vinculado à experiência, sua significação é antevista aqui como resultado da interação de

indivíduos  e  coletivos  no  ambiente  social  porque,  mesmo  diante  da  sua  fluidez  e

dinâmica, esse fenômeno não deixa de possuir estabilidade, organização e uma estrutura

central geradora de significados numa determinada direção. A marcação denotativa da

representação  social  da  paisagem  é  operacionalizada  por  uma  estrutura  central,  no

desenvolvimento de opiniões ou conceitos, os quais evocam a ação consciente mediante

a apropriação personalizada dentro das mais diversas configurações sociais. 

Sendo experienciada tanto na leitura quanto na comunicação de rótulos, crenças

e  orientações,  e  colaborando  com  a  composição  ou  transformação  de  ideias  e

perspectivas em algo concreto, a paisagem é vista aqui como instalação persistente no

contexto social devido a um processo de caráter físico, psicológico e social. Ou seja, uma

vez “cristalizada”, por possuir uma evocação contínua, a representação social concedida

à paisagem passa a concretizar-se e disseminar-se física, psicológica e socialmente como

se  fosse  o  “real”  daqueles  que  a  expressam.  Ao  passo  que  esta  pesquisa  trata  da



paisagem como ponto de orientação e lugar de referência, entra ainda em destaque a

necessidade  de  análise  da  sua  capacidade  inerente  de  emergência,  estabilidade  e

transformação  do  conjunto  que  esse  fenômeno  assimila,  com  fins  de  garantir  a

sobrevivência ou a persistência de uma representação social específica em determinado

ambiente de cultura. 

Ainda que haja correlação da representação com as histórias ou experiências

pessoais  do  sujeito,  evidenciamos  que  a  experienciação  em  contexto  social  garante

àquela elaboração particular certa limitação e estabilidade, a qual é totalmente necessária

para  comunicar  significados  válidos,  que  são  ou  se  tornarão  familiares  ao  grupo  de

pertencimento. Afinal, a transformação de representações sociais somente ocorre quando

grupos são forçados à adoção de práticas que estão em contradição com elementos que

foram sido cristalizados no amago da representação, isto é, em seu sistema central. No

geral, mesmo que haja uma alteração iminente e fundamental à sobrevivência de uma

ação específica para o grupo, ainda assim uma representação social  dificilmente será

alterada abruptamente, em particular, porque sua estabilidade, organização e coerência

são construídas em meio a procedimentos essencialmente gradativos e processuais. 

Visando apresentar  a  representação social  da  paisagem desvinculada de um

conjunto de eventos e processos puramente cognitivos ou mentais, este estudo interessa-

se por observar como se estabelece uma representação social da paisagem enquanto

organização ou estrutura, que é atravessada por diferentes dimensões estabelecidas pelo

elo  entre  ação  e  representação.  Isso  não  significa  que  serão  desconsiderados  na

pesquisa os aspectos que evocam o caráter afetivo e também subjetivo da paisagem,

uma  vez  que  estas  dimensões  serão  analisadas  à  luz  das  diferentes  situações  que

ativam, de modo normativo e funcional, os elementos que são mais ou menos carregados

de afetividades e subjetividades. 

Não sendo possível desprezar o fato de que são os indivíduos que produzem

uma avaliação do objeto de representação social, emerge dentro de tal lógica a máxima,

necessária ao desenho e à concretização desta pesquisa, segundo a qual Moscovici nos

deixou como legado uma “teoria do senso comum”. E é por saber da impossibilidade de

eliminar os conteúdos do senso comum, e mesmo por não almejarmos fazê-lo nesta tese,

que  se  tornou  imprescindível  conceder  tratamento  teórico  à  representação  social  da

paisagem experienciada com “polissemia limitada”. Em meio a caminhos teóricos que à

primeira vista poderiam ser considerados divergentes, é que se despontam os principais

motes de teorização desta pesquisa. Com efeito, podemos afirmar que é em meio a um

emaranhado de linhas teóricas, reunidas de maneira tênue, que este estudo torna-se um



espaço de convergências.  O que objetivamos de início é a apreciação dos contornos

multidisciplinares direcionados à paisagem – ou para algo bem semelhante a ela – dentro

do escopo teórico da Antropologia e da Geografia Cultural, dentre outras disciplinas que

perpassam a experiência da/na paisagem. 

Diante  disso,  é  que o método etnográfico amplia  aqui  o  nosso entendimento

sobre  as  possibilidades  interpretativas  da  paisagem  experienciada.  Entendemos  ser

importante iniciar esta tese compreendendo que as paisagens são fenômenos culturais

dinâmicos experimentando variadas “traduções”, de acordo com a história particular de

indivíduos e coletivos, e também em razão da apropriação teórico-metodológica que se

faz desses eventos e das práticas que os configuram. Neste estudo, portanto, a escrita

descritiva ou etnográfica visou os modos específicos de apropriação cultural  do lugar,

tarefa  esta  que  resultou  consequentemente  na  produção  de  paisagens  de  vida.  Do

exercício etnográfico, então, nasceram camadas de descrições em referência a paisagens

e representações.

Se, pela abordagem antropológica houve a  observação do vínculo individual e

grupal  com  fenômenos  absolutamente  interpretáveis,  a  perspectiva  renovada  da

Geografia Cultural desempenha um papel igualmente reflexivo e redirecionador, que nos

lembra da pluralidade dos sentidos que historicamente  são relacionados à  paisagem.

Dentro  de  um  movimento  de  absorção da  paisagem  em  sua  trajetória  polissêmica,

também  foram  expostas  as  formas  de  escrita  desse  fenômeno  de  cultura  ou

manifestação, na medida em que a paisagem resulta de interações históricas, sociais,

espaciais  e  culturais.  Assim,  a  paisagem,  como  elemento  imagético  e  simbólico

transformado  pelo  ambiente  de  cultura,  pode  ser  visualizada  segundo  as  formas  de

escrita que a acionam. 

Na mesma medida em que retomamos a atividade etnográfica para apresentar a

experienciação  dos  fenômenos  de  cultura,  também  buscamos  promover  a  leitura  da

renovação de estudos sobre a paisagem dentro da Geografia  Cultural.  Por  isso,  este

estudo  tornou-se  um  espaço  de  aglutinações.  Nele  propomos  que  a  Teoria  das

Representações Sociais  (TRS)  pode  refinar  nosso  olhar  para  o  modo consensual  de

funcionamento das experiências na paisagem. Assim, a teoria de Serge Moscovici (1976)

e  o  aprofundamento  teórico-metodológico  que  ela  desencadeou  passaram a  delinear

parte  desta  pesquisa.  Em  suma,  percorremos  a  Abordagem  Estrutural,  onde  uma

representação é definida por Jean-Claude Abric (1994) como organização atravessada

por diferentes dimensões, para retomarmos a paisagem como marca e matriz, segundo

Augustin Berque (1998), e segundo experiência social, conforme François Dubet (1996).



O  estado  atual  da  Teoria  das  Representações  Sociais  nos  serviu  de  aporte  para

redirecionamento do estudo que integra paisagem, experiência e representações sociais.  

Deste  modo,  houve  espaço  para  a  enunciação  de  um  novo  arranjo  teórico-

metodológico,  segundo  a  Teoria  da  Instalação  elaborada  pelo  psicólogo  social  Saadi

Lahlou  (2005;  2011),  pois  assim  o  fenômeno  de  cultura  paisagem  é  antevisto  como

estrutura material de mediação que está instalada em parques urbanos brasileiros. Na

verdade, a abordagem estrutural  da constituição sócio-cognitiva do objeto, conforme a

teoria de Lalhou, foi reunida aos pressupostos do geógrafo cultural Augustin Berque, para

o qual a paisagem é marca e matriz, e também à sociologia da experiência, de François

Dubet, que considera o indivíduo um ator que constrói uma experiência, que lhe pertence,

a  partir  de  lógicas  de  ação,  que  não  lhe  pertencem,  e  que  são  dadas  por  diversas

dimensões  do  sistema.  Por  fim,  Lahlou  e  Dubet,  mais  precisamente,  é  que  serão

emparelhados para alicerçar o  olhar abreviado para a paisagem experienciada em dois

parques urbanos situados na cidade Goiânia, em Goiás, e outro localizado na cidade de

São Paulo. 

Assumimos, pois, que nossa pesquisa teve um novo direcionamento quando se

interessou por avaliar a paisagem como objeto de construção sócio-cognitiva, que está

correlacionada ao mundo real, ou seja, ao mundo que é uma instalação. O estudo da

paisagem de parques foi sustentada pelo fato de que a paisagem é instalação que deve

ser pensada como um produto construído histórico, espacial e socialmente. O Bosque dos

Buritis e o Lago das Rosas, parques de uma matriz planejada – a cidade de Goiânia – e o

Parque  Ibirapuera,  um  dos  símbolos  da  entrada  da  metrópole  de  São  Paulo  na

modernidade,  são  vistos  conforme  elementos  visíveis  (materiais)  e  que  se

manifestam simbolicamente superficialmente em uma realidade física e estruturada.

Ademais, ao saber que a paisagem resulta de processos representacionais

que se  materializam no território,  também buscamos enfatizar  os  fatores  que  a

transformam em realidade. Estruturando-se em uma matriz, retendo-se em uma marca

e sendo representada socialmente, a paisagem é redirecionada a descrever crenças e

guiar  a  leitura  do  conhecimento  dentro  das  relações  sociais  que  a  configuram.

Promovemos,  porém,  uma  apreciação  das  práticas  sociais  vivenciadas  no  Parque

Ibirapuera, em São Paulo, e no Lago das Rosas e Bosque dos Buritis, em Goiânia, de

modo  que  as  paisagens  pudessem  ser  compreendidas  como  determinantes  das

representações ou como representações que determinam práticas e comportamentos,

apresentando ou não reciprocidade nesses dois movimentos. É bom esclarecer que as

representações sociais, definidas aqui enquanto modalidade de pensamento social, vão



nos direcionar neste estudo à compreensão de que a paisagem possui uma relação não

aleatória com as estruturas que lhe concedem significação. É por isso que a paisagem,

mesmo  sendo  polissêmica,  foi  apresentada  por  nós  como  representação  social

organizada, ainda que (ou talvez porque) elementos socioafetivos a perpassem.

 A paisagem, portanto, perpassa esta pesquisa como a vestimenta histórica do

território, onde permanecem escritas as mudanças, os dados e os roteiros encorpados no

tecido territorial. Ela também é uma elaboração, em que a objetividade e a subjetividade

sustentam  e  promovem  sua  tendência  à  representação  e  à  gestação  do  lugar.   A

paisagem,  então,  é  toda  ação  estruturada  no  território,  porque  ela  é  marca  e,

simultaneamente, matriz cultural que, para Berque (1998), revela o espaço como um texto

no qual se leem a sociedade e suas múltiplas interpretações da paisagem urbana.

Este  estudo  concede  especial  atenção  à  capacidade  de  simbolização  da

paisagem, primada na representação do lugar e na experienciação cultural do espaço e

do tempo, pois fomenta a leitura do universo público que abrange a reedição de práticas

culturais impregnadas no espaço. A nossa interpretação da paisagem está associada à

construção do olhar, primeiramente pela perspectiva de um exercício antropológico, que

prima pela descrição dos fenômenos culturais polissêmicos, e depois pela abordagem

psicossocial  de  uma  representação  do  lugar  estável  e  organizado  no  âmbito  das

sociedades. 

A pesquisa, portanto, foi o exercício convergente com uma proposta efetivamente

multidisciplinar,  que apresenta um percurso etnográfico em sua forma de composição

porque, sem dúvida,  baseia-se no contato intersubjetivo de uma antropóloga com um

objeto social  sustentado por  fronteiras de valores  e pela  subjetivação/objetivação das

relações  simbólicas.  Podemos  dizer,  finalmente,  que  o  estudo  é  por  si  uma  prática

discursiva  que  perpassa  e  congrega  um  amplo  campo  de  diversas  outras  práticas

discursivas. Cientes disso, entendemos que nosso papel é reunir e interpretar marcas,

matrizes  ou  instalações  físicas  e  psicossociais  que  correlacionam  representações  à

experiência paisagística do sujeito junto aos lugares e aos seus possíveis significados. 

2. Teoria da Instalação: a cultura é o sistema e o objeto é a representação

A interpretação da paisagem instalada no Parque Ibirapuera, no Lago das Rosas

e  no  Bosque  dos  Buritis é  um  empreendimento  desafiador  porque  volta

circunstancialmente  o  interesse  desta  pesquisa  para  a  análise  do  elo  entre  ação  e

representação, elo este que é determinado pela atividade localizada de forma tênue entre



a psicologia social e a ciência cognitiva. Mas, levando em consideração que se trata de

uma questão demasiado complexa,  é  que a Teoria  da  Instalação do psicólogo social

britânico Saadi Lahlou1 (2011) concede um novo direcionamento à pesquisa, pois também

é  de  nosso  interesse  avaliar  a  paisagem  como  uma  construção  sócio-cognitiva  dos

objetos, a qual se dá em um mundo real, ou seja, em um mundo que é uma instalação.

Logo de início, convém dizer que a Teoria da Instalação de Lahlou passou a ser mais

conhecida  no  Brasil  em  razão  da  sua  dupla  participação  na  41ª  Reunião  Anual  da

Sociedade Brasileira de Psicologia,  ocorrida na cidade de Belém do Pará, no ano de

2011. Neste evento, o teórico realizou a conferência “A Psicologia e a Construção Sócio-

Cognitiva  dos  Objetos”  e  o  curso  “A  utilização  de  Microcâmeras  (Subcam)  para

observação fina de comportamentos”, sendo que mais precisamente o texto referente à

conferência de Lahlou foi por mim traduzido com fins de abordar aqui a paisagem como

instalação, uma vez que não há publicações em português que abordem tão somente a

Teoria da Instalação que vem sendo estudada por este teórico.  

Devido ao percurso que se abre junto à Teoria da Instalação, é preciso esclarecer

que a paisagem deve ser  pensada como um produto histórico,  espacial  e  social  que

contém  elementos  visíveis  (materiais)  e  que  se  manifesta  superficialmente  em  uma

realidade física e estruturada. Ao entendemos a paisagem como resultado de processos

representacionais que se materializam no território, a ênfase agora é para os fatores que

a transformam em realidade. Estruturando-se em uma matriz, retendo-se em uma marca

e sendo representada socialmente, a paisagem é redirecionada neste capítulo para além

das  descrições,  requerendo  o  conhecimento  das  relações  sociais  que  a  configuram.

Seguindo pressupostos de Turri (2002), para o qual a paisagem é a vestimenta histórica

do território,  em que permanecem escritas  as mudanças como dados encorpados no

tecido  territorial,  e  perpassando  a  elaboração  de  Cosgrove  (1998),  para  quem  é  a

objetividade e a subjetividade da paisagem que promove sua tendência à representação e

à gestação do lugar, dá-se o encontro com Milton Santos (1996) e a construção social do

espaço geográfico com objetos e ações estruturadas no território para, por fim, possa ser

visualizada com nitidez a paisagem que é marca e, simultaneamente, matriz cultural para

Berque (1998), pois ela revela o espaço como um texto no qual se leem a sociedade e

suas múltiplas interpretações da paisagem urbana. 

Construindo socialmente o objeto, tornando-o marcado, e elegendo-o enquanto

matriz, os indivíduos estão reiterando representações sociais, pois “elas possuem uma

1  Saadi Lahlou é diretor do Instituto de Psicologia Social da London School of Economics and Political
Science e diretor de Pesquisa do Programa de Tecnologias Cognitivas da  Maison des Sciences de
l'Homme, Paris. Por mais de 15 anos atuou na gestão no campo industrial, com observação contínua e
realística de atividades, usando microcâmeras, para experimentos longitudinais de longo prazo. 



função constitutiva da realidade, da única realidade que conhecemos por experiência e na

qual a maioria das pessoas se movimenta” (Moscovici, 1976, p. 26-27, grifos nossos). Em

outras palavras, pode-se afirmar que o objeto é um elemento fundamental na psicologia

social, presente direta e indiretamente em qualquer relação, e é por saber disso que o

estudo da paisagem retoma a cultura como sistema e a representação como forma de

perceber o objeto. A paisagem é compreendida, portanto, enquanto instalação que produz

e determina comportamentos pela definição tanto da natureza dos diferentes estímulos

que cercam os indivíduos, quanto das respostas que devem ser dadas a eles. 

É neste sentido que dentro da perspectiva de Berque, um dos geógrafos que

notoriamente  mais  contribuiu  para  o  entendimento  da  simbologia  da  paisagem,  este

estudo prescreve o parque urbano do unitário ao global, e vice-versa. Há ainda que se

considerar que existe uma sociedade que transforma sua relação com o espaço e com a

natureza, concretamente, em uma visão da paisagem. Sendo o parque urbano, assim,

uma manifestação concreta dessa relação, em conformidade com Berque (1998, p. 84), “a

paisagem  pode  ser  objetivada  analiticamente  através  de  sua  relação  com  o  sujeito

coletivo”. Aliás, é pela manifestação concreta da relação com a sociedade, como espaço e

com a natureza que, na sua proposta, Berque considera a paisagem como marca, que

expressa a lógica da “ordenação” humana do espaço, e ao mesmo tempo como matriz,

porque é produto e produtora de cultura (pela percepção, concepção e ação). 

Deste  prisma,  o  Parque Ibirapuera,  em São Paulo,  e  o Lago das Rosas e  o

Bosque dos Buritis, em Goiânia, referem-se a contextos concretos e, ao mesmo tempo,

relacionam-se com a paisagem que é subjetiva,  porque evoca a experiência  fundada

também na socioafetividade. Seguindo os pressupostos de Berque (1998, p. 5), a análise

da paisagem que se desenha neste estudo não pode ser pautada apenas pelo aspecto

visível,  ou  seja,  pelo  seu  caráter  morfológico,  assim  como  não  deve  se  reduzir  aos

estudos psicológicos. Apesar da expressão paisagística ter sua especificidade na forma

como é observada, pelos motes da subjetividade, ela é mais do que um ponto de vista

ótico e um “espelho da alma”, que se refere a objetos concretos tais como os parques, os

quais possuem um suporte objetivo e encontram pontualmente na paisagem a medida de

integração do sujeito com o objeto. 

É importante lembrar, porém, que os estudos de Augustin Berque interessam a

esta pesquisa tanto pela abordagem simbólica da paisagem, quanto por utilizar forte base

etnográfica, aliada à ausência de preconceitos filosóficos, tornando-se uma alternativa às

questões epistemológicas tão polissêmicas como as que se encontram aqui acionadas.

Além disso, pela compreensão de que a paisagem é cercada por um quadro complexo,



totalmente implicado na experiência, é que este estudo pode percorrer, também em um

nível psicossocial, a proposta de Saadi Lahlou (2011) segundo a qual o objeto pode ser

interpretado de uma maneira simbólica, por meio da Teoria da Instalação que tem foco

nas “cognições” que tem conotações físicas e emocionais. Vale pontuar que nos interessa

perceber  as  cognições  emparelhadas  à  experienciação,  à  percepção,  à  ação  e  à

concepção, para que a perspectiva psicossocial demonstre que os objetos não existem

por si, em isolamento; eles são sempre representados por algum sujeito no contexto de

determinada cultura. Daí, as representações sociais da paisagem serem entendidas como

instalações que não são construídas independentemente, isto é, por um indivíduo isolado,

pois resultam da construção coletiva em um contexto cultural. 

Para Lahlou (2011), não é o objeto em si, mas sua representação, que irá guiar o

comportamento em relação ao ambiente, às pessoas ou às coisas. A construção do objeto

por sua representação na consciência do indivíduo tem em um filtro de representações

prévias para  sua referência.  A construção do objeto  ocorre literalmente quando ele  é

“construído”, feito no mundo físico ou real. A construção, nesse tempo, ocorre também

fisicamente  quando  o  objeto  físico  é  feito,  porque  então  está  sendo  construído  em

referência à representação. O parque urbano, no cerne da Teoria da Instalação, passa a

ser o artefato que se configura pela forma, em conformidade com o objeto de referência

que é a representação social  assumida. Portanto, a representação de um parque tem

impacto  direto  na  construção  do  mundo  real,  em  razão  de  seu  aspecto  tangível

(materialidade) e intangível (simbologia). 

A experiência  é  o  método de instalação para  Saadi  Lahlou,  uma vez  que ao

observamos a prática do mundo real, os objetos físicos emergem do passado e invadem o

campo da visão porque a vida cotidiana e um tecido cultural feito de práticas concretas.

Deve-se  levar  em  conta,  por  sua  vez,  que  os  objetos  materiais,  nas  análises  de

representações sociais, estão se comportando em relação a outros indivíduos e ao mundo

em geral.  Quase sempre,  surgem inúmeras dúvidas sobre  onde exatamente  se  deve

colocar esses objetos nos quadros referenciais teóricos. Casos semelhantes a fenômenos

de  cultura  tais  como  a  paisagem  dos  parques  urbanos,  por  exemplo,  conduzem  ao

problema  de  compreender  sua  posição  no  emblemático  triângulo  psicossocial  de

Moscovici,  segundo  o  qual  o  objeto  (material,  simbólico)  interconecta-se  ao  “ego”

(vertente individual) e ao “alter” (vertente social). 

A Teoria da Instalação de Lahlou (2011), assim, nos interessa demasiado neste

estudo porque também nasceu no percurso de indagações, não tão recentes, quanto as

seguintes: “Estamos falando sobre o objeto material ou sobre sua representação? E se os



dois são idênticos, o que devemos fazer com os objetos que têm um equipamento de

hardware importante?”.  Ocorre que, até agora, para Lahlou os estudos realizados tem

apontado  que,  quando  se  trata  de  representações,  a  maioria  dos  psicólogos  está

estudando o discurso e outros materiais verbais, e é devido a isso que o estudo da ação e

da prática torna qualquer abordagem muito mais difícil de ser sustentada. A sua proposta,

diante dessa situação, foi  abordar mais especificamente os mecanismos de “evolução

dessas entidades” e avaliar as funções sociais das representações e objetos. Segundo

propôs este autor, não houve pretensão de fornecer respostas definitivas nem ao estudo

da  evolução  das  entidades,  tampouco  para  as  funções  sociais  que  emparelham

representações  sociais  e  objetos.  Condizente  com  a  proposta  desta  tese,  Lahlou

interessou-se pelo estudo das representações sociais,  junto uma Teoria da Instalação,

visando inicialmente interpretar o mundo como uma instalação em que há a cultura como

um sistema de encorajamento, que recorre por consequência ao mecanismo de dupla

seleção cultural, que será explicado mais adiante. 

No entanto, a pesquisa de parques urbanos como instalações,  antes de tudo,

requer a apresentação de uma ampla estrutura de análise que integra os objetos a partir

de uma perspectiva social. E este quadro, onde a paisagem experienciada em parques

urbanos será encaixada, é a teoria do Mundo como instalação. Sendo a realidade muito

complexa  e  cheia  de  nuances,  assim  como  a  paisagem  polissêmica  o  é  enquanto

experiência psicossocial,  primeiro faz-se obrigatório relembrar que, na atualidade, uma

média um pouco superior de 50% da população global vive em áreas urbanas. A cidade,

um ambiente artificial instalado massivamente, encontra-se saturada de objetos materiais

construídos pelas mãos humanas. A sobrevivência a esses densos ambientes artificiais

impele  os  indivíduos  a  seguirem  regras  estritas  de  comportamento,  a  fim  de  limitar

conflitos e conceder acesso aos recursos. Isso explica a submissão a todo um conjunto

de regras sociais formais, que quase sempre convive com tendências individuais e até

instintivas do ser humano. A natureza aqui passou a ser um sistema de orientação do

comportamento moldado em uma perspectiva histórica e social de ação.

  O parque urbano é, desse ângulo, uma marca ou matriz instalada no tecido das

cidades, o qual representa uma demanda das sociedades estáveis e organizadas, que

acumularam  uma  massa  de  objetos  e  comportamentos  chamados  de  cultura,  e

tangenciaram toda  uma  gama  de  materialidade,  representações,  instituições.  O  olhar

debruçado  à  história  de  um  grupo  social  suscita  a  percepção  de  que  houve  ali

acumulação e evolução (adaptação) cultural às sempre ajustáveis demandas do ambiente

físico e social,  seja a curto,  médio ou longo prazo.  Equivale a dizer que os cérebros



humanos  permanecem  os  mesmos  com  os  seus  softwares em  constante  mudança,

porque o contexto contém muito mais sistemas de determinação e controle do que está

visível. 

Ao  considerarmos  o  parque  urbano  no  centro  de  todos  os  apontamentos

anteriores,  o  que  teremos  são  estruturas  mediadoras  que  tem  significativamente

adicionado mecanismos supostamente primitivos de influência social, suscitando todo um

arcabouço cultural de controle individual para o comportamento. O certo é que junto à

Teoria de Saadi Lahlou, mais propriamente, o percurso teórico que foi feito para configurar

uma possibilidade de análise dos ambientes artificiais conduz este estudo à aproximação

da paisagem dos parques urbanos ao resultado de uma construção progressiva, que tem

historicidade, espacialidade e sociabilidade interferindo, desde o começo, na distribuição

e determinação de comportamentos apropriados para aqueles contextos. O parque passa

a  ser  uma  instalação  assentada  na  ação  humana  e  no  contexto  (motivos,  objetivos,

preferências, hábitos, artefatos, regras e outras pessoas). A fala, o olhar, o sentir o espaço

no  parque  é,  então,  resultado  de  múltiplos  fatores  que  influenciam  e  selecionam os

comportamentos mais adequados ao ambiente de cultura, desde imposições implícitas ou

explicitas. A história individual, as expectativas, os critérios de adequação da experiência

espacial, principalmente, dão norte ao mecanismo que permite aos indivíduos cooperarem

e permutarem,  de maneira  bem sucedida,  com instalações semelhantes  aos parques

urbanos. 

Ao propor um modelo simplificado chamado  Teoria da Instalação,  baseado em

inquietações  oriundas  da  leitura  de  outras  teorias  e  não  sendo,  por  isso,  nada

revolucionário, Lahlou (2011) deliberadamente simplifica suas contribuições com fins de

uso  prático  para  profissionais  como  designers  ou  para  agências  governamentais  e

organizações. Apresentando os aspectos evolutivos desse modelo, este autor pretende

direcionar  suas  contribuições  pelos  aspectos  evolutivos  da  instalação.  Em  uma

perspectiva  operacional,  que  prevê  a  busca  de  entendimento  ou  influência  sobre  o

comportamento humano, Lahlou diz que o mundo pode ser considerado uma instalação

entendida aqui no sentido artístico, por padrões de montagem no espaço que modificam

nossa forma de conviver com uma situação. Uma instalação como o parque urbano, por

este  paradigma,  carrega  em  si  uma  dinâmica  própria,  podendo  ser  considerado  até

mesmo  uma  “ratoeira”,  porque  assim  como  o  rato  é  guiado  pela  instalação  a  um

comportamento específico, com consequências específicas, o ser humano também o é.

Ainda assim, a instalação não é algo meramente coercitivo ou incitativo, uma vez quase

sempre produz um resultado esperável, com cooperação do sujeito, baseado nos seus



processos psicológicos e sociais, até porque o desejo inicial do indivíduo nem sempre é o

que de fato acontece em última instância. 

O  parque,  como  uma  loja  de  sorvetes,  é  uma  instalação  que  produz  efeitos

esperados  bastante  sistemáticos.  Como  grande  parte  das  situações  do  dia-a-dia,  o

parque está arranjado para guiar seus participantes a um comportamento específico e

esperável, conforme veremos mais adiante nas interpretações que foram feitas a partir de

dados coletados em três parques urbanos brasileiros: Parque Ibirapuera, Lago das Rosas

e Bosque dos Buritis. Neste momento, o imprescindível é evidenciar que, do berço ao

túmulo, nós estamos continuamente nos comportando em instalações, pois o mundo em

si  já  pode  ser  compreendido  como  uma  instalação  gigante,  socialmente  construída,

composto de instalações específicas, pelas quais a sociedade nos mantém nos caminhos

“certos”.  Necessário,  porém, é sempre lembrar  que as instalações são continuamente

reconstruídas, sendo tanto o produto como o andaime da atividade humana. 

Em detalhes, pode-se dizer que instalações como os parques urbanos configuram

a paisagem como experiência em reedição. E isso ocorre porque tem início um processo

fundado na camada física do parque como um lugar  de fornecimento das guias para

performance e leitura dos objetos estruturados materialmente, o que deixa a interpretação

humana  dos  objetos  e  situações  experienciadas  sob  a  tutela  direta  de  um  controle

institucional.  Para  haver  mais  clareza  na  observação  desse  processo,  nos  cabe

considerar imprescindivelmente que a instalação do Mundo guia os indivíduos em sua

faixa de atividades em três níveis: físico, psicológico e social. Conforme pode ser notado

na figura seguinte, qualquer instalação existe simultaneamente em três camadas:

Figura 1. Teoria da Instalação com atividade em três níveis – físico, psicológico e social

Autor: Lahlou, 2011.

Em Lahlou (2011a), “physical space” ou nível físico refere-se à realidade material

dos objetos, porque fornece as possibilidades para a realização de atividades suportadas

por objetos semelhantes ao parque urbano, por exemplo. No nível físico, só se pode fazer

o  que  for  proporcionado  pelo  ambiente  material.  Esta  camada  da  instalação  que  é

distribuída  no  ambiente  material  pela  construção  da  infraestrutura  e  por  vários

mecanismos  distribuídos  no  espaço.  Por  ser  o  primeiro  nível,  é  fisicamente  que  são



determinados os esquemas de possíveis  comportamentos, porque nem tudo pode ser

realizado  na  instalação  que,  quando  efetivamente  planejada,  é  sempre  codificada  e

preparada para fornecer estímulos e aguardar respostas específicas. 

Aqui, a psicologia entre em jogo junto à tarefa de interpretar, amplamente ligada à

atividade etnográfica de narrar,  porque os indivíduos não só vivenciam como também

devem interpretar as situações experienciadas nas estruturas materiais de mediação, a

fim de que possam conceder sentidos conexos à formulação das paisagens que integra

instalações tão polissêmicas quanto os  parques urbanos.  No “mental  space”  ou  nível

psicológico,  portanto,  os  motivos,  as  representações  e  a  prática  fornecem  mapas

simbólicos  para  que  o  indivíduo  possa  atuar  como  cartógrafo  da  e  na  instalação,

primeiramente em nível físico, uma vez que a conexão entre o físico e mental reverbera

na matriz uma experiência que já está demarcada para a ocorrência de um extenso rol de

comportamentos extremamente precisos e esperados.

Sempre são os artefatos físicos que fornecem alguma sustentabilidade para a

efetivação de uma prática desejada, seja para a mediação da ioga, da leitura, do passeio,

do piquenique ou para o desempenho de uma atividade esportiva ou profissional  que

ambientes como os delineamentos do parque urbano podem propiciar.  Inseparável  do

nível físico, as representações incluem o manual prático de como utilizar os objetos, o que

permite ao indivíduo a elaboração e planejamento de comportamentos válidos para cada

contexto. O fundamental, quando se trata do nível psicológico, é não desconsiderar que a

instalação  é  distribuída,  percebida  e  concebida  por  cada  um  pela  experiência,  pela

educação e pela exposição ao discurso (mídia, anúncios, modelos comportamentais). 

Impossível, todavia, é dissociar as atividades que estão na faixa do nível físico às

que estão na camada psicológica. A interdependência do espaço físico (objetos) com o

espaço mental  (representações)  ao  mesmo tempo que  expande as  possibilidades de

aplicabilidade física do ambiente de cultura, também limita a ação. A representação no

espaço mental em geral torna-se organizada e coerente para atender às demandas de

respostas exigidas pela instalação. E isso limita a ação transformando espaços físicos

geralmente amplos, como os parques urbanos, em contexto de acesso restritivo e limitado

para grupos de indivíduos dispostos a atuarem no local  conforme lhes for coerente e

limitado.  Isto  mostra  que  todos  nós  compartilhamos  das  representações  de  uma

instalação que é assumida e etiquetada pela população,  que as distribui,  como disse

Moscovici,  revestidas  enquanto  Representações  Sociais  a  partir  de  guias  físicos  e

mentais de experienciação:



Figura 2. Espaço físico (objetos) e espaço mental (representações) 

Autor: Lahlou, 2011.

O fato é que nem tudo que é desejado tem possibilidade de ser executado na

instalação. E um terceiro nível de determinação social ou “social space” há um extrato que

“irá cortar ramos da árvore de comportamentos aceitáveis”, como bem rememora Lahlou

(2011a).  Assim  como  alguns  tipos  de  roupas  são  permitidos  ou  proibidos  devido  às

circunstâncias ou à cultura, o uso das instalações é um produto lapidado, derivado dos

códigos de conduta aceitáveis ou não no contexto físico. Experienciar a paisagem contida

em parques é, pois, uma atividade que requer a adequação da experiência paisagística

aos exemplos de condutas reincidentes naquele ambiente. Ações individuais produzem

externalidades, mas são limitadas pelo outro. As instituições são a solução para controlar

potencialmente as conformações dos fenômenos de cultura, tanto para estipular medidas

de  uso  como  de  abuso,  para  que  sejam  minimizados  os  custos  sociais  das  ditas

“externalidades  negativas”.  As  instituições,  em  nível  social,  estabelecem  convenções

comuns que permitem a cooperação, sendo que as regras já estão contidas nos aspectos

normativos  das  representações,  mas  são  somente  as  instituições  que  possuem  a

capacidade  potencial  de  “encorajar”  um comportamento,  por  meio  da  pressão  social,

meios diretos e limites que são estabelecidos normativamente.

Se em um dado momento o comportamento individual é determinado por uma

instalação  distribuída  (objetos  instalados  no  ambiente  físico,  sistemas  interpretativos

instalados em humanos ou instituições instaladas na sociedade),  isso confirma que o

papel da psicologia social em um estudo sobre paisagens confere à Teoria da Instalação

um caráter até mesmo esquemático para a interpretação das experiências vividas em

parques  urbanos.  Afinal,  a  orientação  dos  sistemas  que  sedimentam a  existência  de

parques em cidades reside em processos sócio-técnicos demonstrativos de que nenhuma

ação está limitada a somente uma camada de determinação. A instalação apropriada para

uma interpretação sistemática, assim, é composta em três camadas – ambiente físico, os

indivíduos motivados e as instituições relevantes.  O que está relegado atualmente ao

estudioso psicossocial é até mesmo a utilização das estratégias de como criar e distribuir



novos elementos na instalação. Quando é considerada a questão da necessária mudança

e adaptação (“evolução”) das sociedades, a manipulação da camada física para aquisição

de novos produtos comportamentais vem à tona, pois pode haver até o recrutamento de

instituições que assumam a parte educativa da instalação.

A compreensão de que os seres humanos nunca estão isolados e que vivem em

populações, significa para Saadi Lahlou (2011a) reconhecer que existe uma seleção de

comportamentos  que pode ser  apreciado pelo  “mecanismo de seleção dupla,  do  tipo

evolucionário galinha-e-ovo, mas que é mais complexo e mais eficiente que o mecanismo

de seleção natural descrito por Charles Darwin”. Mas, para compreender tal mecanismo,

antes  é  preciso  esclarecer  a  noção  de  representação  social  numa  perspectiva

evolucionária,  desde  a  sua  introdução  pelo  psicólogo  social  Serge  Moscovici  (1976),

segundo o qual as representações revelam aos indivíduos caminhos, para tomada de

ciência  das  situações  e  objetos  em termos  de  sua  conotação  de  atividade  ou  pelos

atrativos cognitivos da ação. Em uma tentativa de expansão teórica, Lahlou estabelece

que os seres humanos “abrigam populações de representações mentais individuais de

objetos”. Por exemplo, cada indivíduo tem uma representação do que é parque. Então,

como uma população biológica, esta população de representações se reproduz, mas faz

isso  de  forma  diferente  das  espécies  biológicas,  já  que  a  psicologia  ocidental  tem

estudado extensivamente como as representações se propagam por meio do discurso.

A linguagem, a educação e a mídia, por seu turno, encorajam a reprodução de

representações sociais, sobretudo, através dos objetos, que também são populações, e

se  reproduzem  sendo  distribuídos  pela  população  humana.  A  seguir  encontram-se

dispostas  imagens  colocadas  em  pares  para  demonstrarem  como  a  experiência  da

paisagem do Parque Ibirapuera, situado na cidade de São Paulo, pode ser observada

como  fenômeno  de  cultura  que  suscita  a  interpretação  das  estruturas  materiais  de

mediação.  Junto  à  Teoria  da  Instalação  de  Lahlou,  este  estudo  traz  fotografias  da

paisagem do Ibirapuera para demonstrar que o mundo é cheio de coleções de objetos,

assim  como  de  populações  de  representações.  Quase  sendo  semelhante  uma

aproximação  “epidemiológica”,  pode-se  dizer  que  a  Teoria  da  Instalação  esclarece  o

fornecimento  de  guias,  e  como  esses  guias  podem  mudar  ou  não,  nos  fornecendo

modelos para apropriação da instalação e leitura da mesma. 

O Parque Ibirapuera, conforme instalação que guiou os indivíduos em sua faixa

de atividades em nível físico, psicológico e social, deixou bem claro que aquele fenômeno

de cultura da paisagem é também um mundo cheio de coleções de objetos, assim como é

perpassado por diversas populações de representações sociais. A Teoria da Instalação



torna  viável  demonstrar  que  as  mudanças  ocorrem  sem  gratuidade,  mas  devido  ao

fornecimento de um modelo para “evolução” da instalação ou para adaptação na mesma.

Este modelo, em geral, descreve como uma das três camadas (objetos, representações

ou instituições) se desenvolve e prolifera suas respectivas relações, prevalecendo ou não

sobre  as  demais,  segundo  um movimento  de  permutas,  associações  ou  supressões,

conforme pode ser observado na imagem a seguir:  

Figura 6. A “evolução” ou adaptação de um comportamento na instalação

Autor: Lahlou, 2011.

Como  um  movimento  fluido,  as  camadas  permitem  ainda  mais  que  seja

examinada a evolução da instalação durante sua distribuição no espaço, no tempo e na

sociedade.  Em  suma,  as  fotografias  da  instalação  Parque  Ibirapuera,  outrora

apresentadas, nos servem mais precisamente para subsidiar uma interpretação que visa

demonstrar  as  representações  e  os  objetos  como  camadas  de  um  processo  de  co-

evolução.  Neste sentido,  a  partir  do que examinou Lahlou (2011a),  fica posto que os

parques urbanos  são  compreendidos neste  estudo como “representações  construídas

pela experiência prática que as pessoas têm dos objetos”. Deste prisma, se as pessoas

se apropriam do parque com menos frequência no inverno e passam a ter assiduidade

quando a instalação tem contornos físicos menos inóspitos de clima, na primavera, isso

significa  que  o  grupo  aprendeu  a  reeditar  práticas  na  instalação  compartilhando

experiências com outras pessoas que conhecem aquele ambiente físico. Em um patamar

discursivo complexo, ou seja, por mídias digitais ou quaisquer outras formas de inter-

relação verbal,  existe a distribuição de guias de leitura para polissemia da paisagem,

porque ali nem todos os sentidos serão válidos. 

O exemplo de apropriação do Parque Ibirapuera entre o inverno e a primeira, em

particular,  deixa  explicito  que  é  o  aspecto  prescritivo  e  convencional  de  qualquer

instalação que direciona a variabilidade de sentidos possíveis a uma limitação. Ainda que

as fronteiras para compreensão da paisagem sejam amplas, a base material do parque,

que está intrinsecamente vinculada à infraestrutura, ao clima, aos recursos naturais, às

atividades de esporte e lazer, por exemplo, torna-se um ancoradouro para as experiências



que ali serão vividas pelas práticas culturais. Ou seja, as representações sociais, como

conjunto  de crenças,  desenvolvidas na  história  do  grupo,  evidenciam que  objetos  da

realidade como os parques são instalações, que abrigam paisagens representadas; e ali

nem todo significado é aceito e os sentidos nunca são ilimitados. 

3. A construção social de três parques urbanos

A Teoria da Instalação, de Saadi Lahlou, adapta-se perfeitamente à perspectiva

estrutural para estudo das representações sociais, pois, juntamente com a que paisagem-

marca  e  paisagem-matriz,  de  Augustin  Berque,  nos  apresentam  um  parque  urbano

munido de “guias de leitura da realidade”. É como dizer que as representações sociais

são instâncias que atuam no sentido de propor significados limitados e com variabilidade

controlada pelos fluxos da prática diária. Por isso, a constituição social do objeto está

pautada invariavelmente na estruturação de representações e objetos físicos no corpus

do  real.  Afinal,  “o  mundo,  tal  como o  representamos como sujeitos,  é  constituído  de

objetos  e  de  outros  sujeitos,  que  se  relacionam  durante  atividades  práticas  da  vida

cotidiana”.  Sendo  assim,  a  realidade  é  um  elaborar  e  reelaborar  contínuo,  onde  a

produção da realidade torna-se histórica e coletiva, ao passo que “cada um de nós vem

ao mundo como um novo personagem que chega a uma história já iniciada – aliás, uma

história cujo fim esse personagem não verá” (Lahlou, 2005, p. 99). 

Novamente, pontuamos que é na especificidade das representações sociais que

elas  não  se  reduzem  ao  passado,  tão  somente,  tornando-se  simples  simulacros  ou

resíduos intelectuais, em relação a algum comportamento humano criador. Ao contrário,

relembrando Moscovici (1976, p. 26-27, grifos nossos), o estudo da paisagem configurada

em parques urbanos direciona-nos a evidenciar que as representações, que produzem e

reverberam paisagens, na verdade, “possuem uma  função constitutiva da realidade, da

única realidade que conhecemos por  experiência e na qual a maioria das pessoas se

movimenta”. 

Deste  modo,  a  construção  social  da  realidade  desemboca  na  questão  da

comunicação e da socialização do saber. Equivaleria a dizer que, diante da história de um

grupo, “o recém-chegado deve aprender sobre os personagens, sobre o que está em jogo

nessa história, aprender os objetos e até mesmo a língua” (Lahlou, 2005, p. 99). Afinal,

sem  a  mediação  do  saber,  não  existem  guias  de  leitura  sendo  distribuídos,  não  há

comportamento  sedimentado  em  convenções  (que  devem  ser  aprendidas)  e,

principalmente, não existe um ser humano. Relevante, pois, é deixar claro, de uma vez

por todas, que a socialização do saber não se faz em um vazio material, mas em conjunto



com o contexto de práticas concretas em um complexo material. O pensar a paisagem na

instalação, por sua vez, desvela representações sociais passando por uma fase material,

porque  não  são  intercambiadas  por  “transmissão  de  pensamento”,  mas  pela

materialização circunscrita no discurso oral,  textos,  imagens ou objetos que,  uma vez

percebidos pelos sujeitos, são instanciados e passam a compor blocos representacionais

que guiam o quase ininterrupto movimento de agir-pensar-agir.  

A  representação  social  que  constrói,  aglomera  e  prolifera  paisagens  pelos

parques urbanos tão logo são reproduzidas através de uma forma reificada,  ou  seja,

quando o abstrato torna a coisa real, concreta. No entanto, o foco na parte material é

somente  uma das fases  do ciclo  de  reprodução  da  representação social  de  parques

urbanos, em conformidade com a própria Teoria da Instalação. Para além do espaço físico

e mental,  as  representações reverberam pela  rede  de  normas que regem as  formas

materiais da cultura, as quais ficam latentes no espaço e na história. O parque urbano,

nesse sentido, pode ser enunciado como material ou como exterior das representações

governadas por  leis  e  submetidas a  testes  de realidade para  proliferarem ou não no

espaço  e  no  tempo.  Pensar,  portanto,  as  representações  sociais  e  os  objetos  para

compreensão do status de construção da realidade é mais um movimento com fins de

estudo dos mecanismos de socialização do saber, porque a interpretação da paisagem

como fenômeno de cultura torna fundamental perceber que as representações sociais se

encontram empiricamente arranjadas, e integram o senso comum. 

Em  um  universo  de  coleção  de  coisas,  estão  localizados  os  parques,

interpretados como paisagens que resultam de representações daquilo que ocupa lugar

no contexto material, mental e social. No plano individual, o objeto é percebido no sentido

amplo,  o  que  lhe  permite  comporta-se  em  relação  ao  objeto  e  ser  culturalmente

delimitado, convencionalizado e prescrito,  a fim de que as práticas cotidianas e/ou os

modos de comunicação contribuam para que a sociedade perdure. Para isto, é preciso

que cada um interprete a paisagem do parque de uma maneira compatível com a dos

outros, de maneira que pelo senso comum haja a reedição das experiências calcadas no

que  chamamos  de  cultura.  O  parque,  como  objeto  representado  que  é  portador  de

significações  socioafetivas,  traz  a  prescrição  de  comportamentos  aceitáveis  em  seu

conjunto estrutural para que as populações abriguem em suas “mentes” representações

individuais que são moldadas e lapidadas no extrato social. 

A rede triangular que reúne sujeitos, representações e objetos, antes de tudo,

deve ser visualizada à luz da construção social da paisagem do parque urbano em si,

para  que  os  aspectos  que  envolvem  o  sistema  “representações-humanos-objetos”



possam ser lidos como algo regido pelo mundo real. Sabendo que não há socialização do

saber em um vazio material,  imprescindível agora é retomar o parque urbano em três

contextos  materiais  específicos  que,  enquanto  espaços  de  práticas  concretas,  nos

direcionam a observar que os grupos humanos e as coleções de objetos materiais não se

dissociam. Em um primeiro nível, o Parque Ibirapuera, localizado na grande metrópole de

São Paulo, e o Lago das Rosas e o Bosque dos Buritis, ambos situados na cidade de

Goiânia, em Goiás, são tomados a partir da ideia de produção material no espaço e na

história. Então, em um segundo nível, seguindo a lógica da evolução do objeto em um

contexto social em que está exposto a testes de realidade, os três parques urbanos são

compreendidos como ecossistemas de representações, isto  é,  eles estão estruturados

fora da “mente”, num contexto de relações e permutas de sentidos. 

De início, a contextualização espacial e histórica dos parques faz-se emergente,

na  medida  em que  é  no  espaço  e  na  história  que  tais  objetos  ganharam amplitude

semântica e polissemia nas sociedades em que estão representados, reificados, vividos.

A experiência na instalação que tem corpo, e ocupa o espaço e o tempo, rememora-nos

que o parque é resultado de uma evolução interligada ao processo de criação de um

mundo de possíveis dentro da cidade viva e pulsante da atualidade. Mas, o ato de criar o

parque na cidade é demasiado prescritivo, e resultou de um sistema de representação

global que foi almejado para compor um lugar específico no tempo da cidade, a qual se

afastava da natureza devido à reverberação do concreto. 

Considerando  que  os  grupos  humanos  têm  interesses  comuns,  o  parque  é

consensual quando sobrevive aos crivos da experiência que perpassa o tempo. Embora,

discutir os modelos de urbanização e as formas de emergência das cidades na História

não seja o objetivo deste estudo, é importante apresentar o que diz Mumford (2004, p.

609-610) para o qual não podemos ignorar que “a missão ideal das cidades é incentivar o

processo de  circulação  e  difusão cultural”.  Ao funcionar  instanciada  por  uma rede,  a

cidade proporciona a difusão e a distribuição correlacional de práticas por meio de um

sistema funcional que permite que “unidades de diferentes tamanhos não só tomem parte,

mas também ofereçam suas vantagens particulares ao todo”. Assim, um parque urbano,

por  exemplo,  tem  uma  adequada  utilização  e  aplicação  com  finalidade  específica.

Conforme demonstrou o autor supracitado, o parque urbano é um expoente da unidade

interligada ao organismo que é a cidade, a qual se apresenta como “uma parte eficiente

do todo, fazendo exigências, comunicando desejos, influenciando em decisões, sem ser

engolida  pela  organização maior”,  pois,  com uma autonomia  “apropriada”,  a  pequena

instalação não impede – aliás, encoraja – os processos universais abrigados na cidade.



Para Mumford (2004, p. 610), o que existe agora é uma cidade invisível que, para

além da presença física de todos os seus participantes, exige também o desdobramento

de relações cada vez mais abstratas em seu conjunto. De acordo com este autor, tem

agora “um modelo para a nova constelação urbana, capaz de preservar as vantagens das

unidades  menores  e  de  gozar  o  alcance  da  organização  metropolitana  de  grandes

dimensões”. A cidade de pedra agora se funde à cidade invisível em que limites físicos,

políticos  e  culturais  incentivam  um  sistema  de  cooperação,  onde  cada  instituição,

organização  e  associação  que  compõe  a  cidade  precisa,  necessariamente,  ser

transformada e re-apresentada em favor da sobrevivência do organismo máximo que é a

cidade. O parque urbano, como elemento que instancia elementos físicos, psicológicos e

sociais  ilustram  o  que  para  Mumford  são  consideradas  unidades  “capazes  de  auto-

regeneração” em permuta com as facilidades mecânicas e eletrônicas da atualidade.

Neste sentido, como bem lembra Lahlou (2005,  p.  102),  “com a produção em

massa  de  bens  e  serviços,  a  época  recente  assistiu  ao  desenvolvimento  de  uma

verdadeira indústria  de modelagem da representação”.  Mas,  por  outro  lado,  devemos

considerar  também  que  nas  sociedades  em  que  há  a  escrita,  o  ecossistema  de

representações, ou seja, o meio em que elas residem, estende-se para fora das “mentes”

dos sujeitos. A representação social da paisagem abrigada em parques urbanos pode,

numa  certa  medida,  manter-se  e  propagar-se  sob  a  forma  escrita,  que  é  uma  das

principais formas materiais de representação, plenamente coincidente com a história dos

grupos  de  pertencimento.  Sendo  assim,  as  representações  sociais,  configuradas  em

objetos  materiais,  são  difundidas  de forma simbólica  e  reificada  pela  socialização do

saber no registro parcial da paisagem do Parque Ibirapuera na história da cidade de São

Paulo e, ainda, do Bosque dos Buritis e do Lago das Rosas, em parte da história de

Goiânia.

De algum modo, a contextualização do parque urbano no espaço e no tempo

tende a demonstrar que a paisagem, quando se reverbera materialmente em registros

escritos,  transforma  as  representações  individuais  que  a  constituem  em  populações:

“essa é a resposta social à mortalidade individual, que privaria o grupo do saber-fazer de

um  indivíduo,  com  sua  morte  física”  (Lahlou,  2005,  p.  105).  Considerando  que  as

sociedades  residentes  nos  organismos  que  são  cidades,  em  particular,  possuem  a

capacidade de aprender e são dotados de memória com dimensão cultural, sobremaneira,

a escrita da cidade visível e invisível na história passa a ser um instrumento técnico de

construção e difusão das representações que mereceu breves apontamentos no âmbito

deste estudo.  
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