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 INTRODUÇÃO 

 

O que são áreas verdes? Por que são importantes? São perguntas que costumam 

aparecer em reflexões que tratam à qualidade de vida no espaço urbano. Na verdade, muito se 

diz a respeito de áreas verdes, sobre seus usos e funções e sobre o que vem a ser uma, mas ainda 

falta um consenso na literatura sobre o conceito (DORIGO e col., 2015). 

Oliveira (1996, apud DORIGO e col., 2015) postula que áreas verdes seriam áreas 

abertas e permeáveis de uso público ou privado. A cobertura vegetal de árvores e arbustos 

devem produzir um microclima, aliviando altas temperaturas e a poluição urbana, além de 

outras funções que contribuem para o bem-estar humano. Também considera questões urbanas 

importantes, a estabilidade geomorfológica, suporte à fauna urbana e questões estéticas 

(paisagem). Por outro lado, os autores Cavalheiro, Nucci, Guzzo e Rocha (1999, apud DORIGO 

e col., 2015) dizem que é simplesmente um lugar livre e vegetado que, essencialmente, deve 

cumprir funções ecoambientais, estéticas e de lazer, servindo à coletividade tanto em uso quanto 

recreação. Dorigo e colegas (2015) discorre ainda sobre tal conceito dizendo que este ambiente 

proporciona elo entre as pessoas e, consequentemente, com a natureza, contribuindo com a 

conservação da biodiversidade. Sem mencionar questões que são imensuráveis para cada 

indivíduo.  

Todavia, é inegável que a crescente urbanização resulta em um aumento da população 

nas cidades e que a vida no ambiente urbano, além de reduzir o acesso à natureza1, também 

favorece a exposição da população a riscos ambientais, como poluição do ar e sonora 

(LACERDA e col., 2005; PAES e col. 2020). 

Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2021) destaca que os espaços 

verdes e outras soluções baseadas no contato com a natureza favorecem o aumento da qualidade 

dos ambientes urbanos, além de aumentar a resiliência local e promover estilos de vida mais 

sustentáveis, o que melhora a saúde e o bem-estar dos residentes urbanos. O que inclui também 

a manutenção da biodiversidade urbana, a diminuição dos riscos ambientais, como poluição do 

ar ou ruído, e a mitigação dos impactos de eventos climáticos extremos, por exemplo, ondas de 

calor, chuvas extremas ou inundações. 

 
1 Palavras como meio ambiente e natureza possuem diferentes sentidos para alguns autores inclusive são considerados como 
construções sociais (RIBEIRO e CAVASSAN, 2013). No presente estudo adotou-se o termo “natureza” no que se refere aos 
recursos naturais propriamente dito (fauna, flora, ecossistemas etc.) ou o contato com o verde e o termo meio ambiente quando 
a discussão envolve o ambiente transformado, bem como aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos. 
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Sendo assim, serviços comuns fornecidos por uma cidade, tais como praças, parques ou 

vegetação em locais públicos e privados, precisam ser facilmente acessíveis para todos os 

grupos populacionais e distribuídos de forma equitativa nas cidades. 

Dentro dessa perspectiva, será aprofundada a reflexão em torno de praças públicas, área 

verde objeto de estudo do presente trabalho. 

 

1.1. Praças Públicas 

 

Todas as sociedades ou grupos sociais têm o que costumamos chamar de “ditados 

populares”, cuja origem muitas vezes se perde no tempo à medida que são passados de geração 

para geração, mas que procuram perpetuar uma espécie de conhecimento ou senso comum para 

as gerações mais novas. Neste sentido, por várias vezes e por diferentes motivos ouve-se o 

ditado popular “A rua é pública”, mas, o que isso quer dizer? O debate pode ser longo, mas um 

dos sentidos comumente dado é que o local é um espaço de todos, sem dono, o que em um 

contexto democrático é importante. Por outro lado, em sociedades capitalistas a expressão pode 

também representar um novo sentido, o da nossa dificuldade cada vez maior de estabelecer 

vínculos ou de nos co-responsabilizarmos pelos impactos socioambientais, ou seja, onde os 

problemas vinculados ao meio ambiente e ambientes públicos são tratados como um problema 

apenas do Outro2 e o Outro deve resolver e responsabilizar-se, de forma que não haja 

“culpados”, senão as instituições públicas, pela geração de resíduos descartados incorretamente 

ou pela depredação. Para Cândido (2008), este problema pode estar no fato que o ir e vir na 

pós-modernidade é cada vez mais agitado e individualista. Não dá tempo de se vincular, não dá 

tempo de perceber, portanto, não haveria a percepção da co-responsabilidade no espaço público. 

E, estando a praça localizada neste espaço, seria então sua preservação somente de 

responsabilidade da prefeitura. 

Outra questão que também precisa ser levada em consideração é que, ao longo do nosso 

desenvolvimento, utilizamos as praças para expressão artística, socialização e entretenimento, 

mas normalmente não somos ensinados sobre a importância desses lugares e que, assim como 

nossa casa, esse espaço precisa se manter limpo e organizado. Um dos motivos também pode 

estar na Educação Ambiental praticada nas escolas que, segundo Brugger (1994) e Farias 

(2017), é um processo ainda predominantemente comportamentalista e de adestramento, 

tratando-se de uma forma de adequação dos indivíduos ao sistema social vigente. Portanto, não 

 
2 A palavra “Outro” é aqui utilizada em um sentido próximo do termo francês “Autre”, cuja origem é do latim alter, de “alteridade”. 
Já a palavra “outro” com a primeira letra minúscula refere-se ao que é semelhante ou próximo. 
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haveria uma problematização mais profunda e sensível a respeito da nossa relação com o meio 

ambiente, não havendo, então, o desenvolvimento do sentimento de pertencimento, 

fundamental na topofilia (conceito que irá ser aprofundado adiante). 

É nesse contexto dinâmico e, por vezes, caótico, que se inserem as praças públicas, cujo 

adjetivo “público” pode situar este local no imaginário da população como sendo um local do 

Outro, não incluindo um sentimento de pertencimento. Na verdade, as praças públicas já 

possuíram diferentes sentidos e múltiplos usos e funções ao longo da história, os quais foram 

sendo ressignificados à medida que as sociedades também foram se modificando. Contudo, de 

uma maneira geral, há um consenso que independe do uso praças são locais públicos 

pertencentes ao ambiente urbanizado.  

De acordo com o ensaio feito por Lima (2008), destaca-se que ocorreram em praças as 

maiores e mais significativas reuniões e rebeliões na história. Há um esforço em resgatar a força 

cívica e histórica das praças como as “ágora gregas” e dos “fóruns romanos”3, espaços que 

posteriormente também foram importantes historicamente na Europa Medieval. Nas ágoras, por 

exemplo, Sócrates foi posto sob processo e, na sequência histórica, nasceu o Império homônimo 

no fórum de Roma. Podemos ainda citar a Praça de T’ien-Na-Men (Praça da Paz Celestial), em 

Pequim, grande marco daqueles em busca de democracia e liberdade na primavera de 1989, 

dentre outros diversos exemplos citados por Lima (2008). Com isso, vemos que inicialmente 

as praças eram locais de reorganização social e discussões ou reuniões em prol da comunidade. 

Dentro dessa perspectiva, tal como em diferentes partes do mundo, na realidade 

brasileira as praças também diferem em características e usos. Praças com grandes espaços são 

utilizadas para jogos e esportes, semelhantemente à praça São Bento, que possui um tabuleiro 

de xadrez imenso, com grandes peças, ou ainda as que possuem pistas de skate. Em centros 

maiores, é também comum a realização de “bailes” e negócios irregulares como tráfico de 

drogas, o qual comumente é relatado em notícias veiculadas em jornais ou na internet4. Já em 

cidades do interior, é possível ainda notar que as praças são um grande ponto de encontro, onde 

ocorrem quermesses, feirinhas livres etc. (LIMA, 2008).  

Todavia, atualmente muitas praças em municípios brasileiros não possuem 

infraestrutura ou um aspecto convidativo para os moradores, foram mal planejadas e/ou 

deixadas de lado sem manutenção ou obras de melhorias (MINDA, 2009). O abandono desses 

locais nas cidades não é uma ocorrência incomum, particularmente nas periferias. 

 
3 Definidos como espaços polivalentes, descritos pela existência de manifestações populares (LIMA,2008). 
4 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/uso-e-trafico-de-drogas-em-pracas-de-esporte-em-campinas-
geram-inseguranca-e-funcionarios-sao-alvo-de-ameacas.ghtml. Acesso em: 13 fev. 2021. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/uso-e-trafico-de-drogas-em-pracas-de-esporte-em-campinas-geram-inseguranca-e-funcionarios-sao-alvo-de-ameacas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/uso-e-trafico-de-drogas-em-pracas-de-esporte-em-campinas-geram-inseguranca-e-funcionarios-sao-alvo-de-ameacas.ghtml
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Conforme discutem Gomes e Martins (2017), as condições atuais de inúmeras praças 

públicas evidenciam a queda de sua qualidade e a perda de suas funções, além de poderem 

oferecer riscos a seus frequentadores ou transeuntes. Não é incomum, também, notícias 

veiculadas a respeito de ambientes públicos, como ruas, praças, pequenos cursos d’água, entre 

outros, que se tornam depósitos de resíduos e entulhos5. Segundo Melazo (2005), a pressão 

econômica e social que espaços públicos e seres humanos vêm sofrendo ao longo dos anos, 

vem interferindo na conduta social, assim como na cultura e na nossa relação com o meio 

ambiente. Entretanto, ainda devemos ver as cidades como um espaço somado ao ambiente 

natural, para que seus processos e dinâmicas sejam vistos como as partes de um todo, 

aumentando a percepção ambiental do indivíduo. 

Porém, independentemente do uso e função inicial, além das condições atuais de comum 

abandono, esses ambientes são importantes, pois também contribuem para a amenização das 

altas temperaturas proporcionadas pelo concreto e asfalto de grandes cidades (MARTELLI; 

BARBOSA JUNIOR, 2011), criam zonas de permeabilidade do solo, servem de alimentação e 

abrigo para a aves urbanas (SZYMCZAK e col., 2012), além de terem a capacidade de 

reestabelecer uma relação entre o ser humano e meio natural (SANTOS, 2006). Desse modo, 

entender qual a percepção ambiental de um determinado grupo com relação a praças públicas 

pode contribuir para o desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental mais efetivos, no 

sentido de conseguirem estabelecer um vínculo afetivo maior com relação a esses locais e a 

população do seu entorno. 

 

1.2. Percepção Ambiental 

 

Estudos a respeito da Percepção Ambiental (PA) vêm sendo desenvolvidos, não apenas 

na Psicologia Ambiental, mas também em outras áreas do conhecimento, como na Geografia 

Humana, Arquitetura, Urbanismo e Educação Ambiental. Ou seja, está se tornando evidente 

que compreender a percepção que cada indivíduo tem a respeito do meio ambiente e do seu 

entorno favorece a elaboração de ações dentro do campo da Educação Ambiental, que consigam 

trabalhar valores neste indivíduo, além do estabelecimento de um maior vínculo afetivo com a 

natureza (HELBEL, 2017). 

Por este ângulo, é importante ser levado em consideração que na interação ser humano-

natureza ocorre mútua transformação e cada interação (humana) reflete uma natureza 

 
5 Disponível em: https://g1.globo.com/ Acesso em: 16 nov. /2021. 

https://g1.globo.com/


5 

modificada, pois nela se somam pré-criações antes inexistentes e repercute também em um ser 

humano já modificado. Portanto, há a modificação de acordo com nossas necessidades, 

conhecimentos e vontades, fazendo parte da história daquele lugar e da nossa história, 

acompanhando a nossa evolução e crescimento, fazendo com que o lugar se torne como meu 

espaço de crescimento e desenvolvimento (HENGLER e col., 2014). Sendo assim, “o meio 

ambiente nos forma, nos deforma e nos transforma, pelo menos tanto quanto nós o forçamos, o 

deformamos e, o transformamos” (SAUVÉ, 2005, p. 36). Ainda segundo Sauvé (2005, p. 41): 

“deve-se conhecer o seu meio de vida e conhecer-se melhor em relação a ele”. Trata-se, deste 

modo, de termos no horizonte da nossa percepção uma visão integrada dos fatores biofísicos, 

econômicos, culturais e sociais que formam o ambiente, para além somente da dimensão 

natural. Para melhor entender a dinâmica de transformação desses lugares, um importante modo 

é pela paisagem urbana, que além de contemplar o aspecto geológico e biológico, também é o 

registro histórico das ações antrópicas e do desenvolvimento das sociedades humanas.  

É neste sentido que estudos de percepção ambiental6 vêm contribuindo, pois é preciso 

antes de tudo percebermos para fazermos diferente. Todavia, vale destacar que alguns autores 

também defendem que a percepção humana, apesar de ser dirigida pelos sentidos, também 

possui relação direta com o contexto sociocultural, sendo, portanto, fundamental incluir na 

avaliação da percepção, a relação do ser humano com o ambiente, a partir do que o indivíduo 

considera como sendo o mundo ao seu redor (DORIGO e col., 2015). 

Dentro dessa perspectiva, um exemplo de estudo conduzido à luz teórica da percepção 

ambiental foi o realizado no Rio de Janeiro por Pedrini (e col., 2010), no qual os pesquisadores 

buscaram identificar as representações sobre o meio ambiente em uma pesquisa de percepção 

ambiental, com crianças de um instituto privado, entre quatro a doze anos e em vulnerabilidade 

social. A metodologia utilizada foi o desenho, por meio do qual buscaram responder à questão: 

“O que é meio ambiente para você?”. Os elementos nos desenhos foram classificados como 

concretos ou abstratos e naturais ou artificiais, sendo observado que 85,6% dos desenhos eram 

de macrocompartimentos ambientais e, dentro dessa parcela, houve maior densidade nos 

elementos faunísticos (40,6%). Um estudo similar tinha sido realizado anteriormente por 

Zeponne (1999) apud Pedrini (e col., 2010), em uma escola periférica. Na avaliação dos 

desenhos, notou-se maior percepção de elementos artificiais (65%), o que o autor associou ao 

fato dos alunos estarem em uma sala de aula. Entretanto, quando as autoras Reigada e Tozoni-

 
6 Destaca-se que estudos conduzidos pela perspectiva da percepção ambiental são diversos e conduzidos em diferentes áreas 
do conhecimento, conforme apontado ao longo do texto anteriormente. Portanto, também são diversas as metodologias e 
referencias teóricos utilizados. Tuan e seu conceito de topofilia é uma delas, dentre as inúmeras existentes. 
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Reis (2004) replicaram o estudo com crianças urbanas de um bairro vulnerável no interior de 

São Paulo, constataram que em sua maioria os desenhos possuíam elementos naturais. Isso 

levou as autoras a refletirem que as crianças não pensavam sobre a questão levada a elas, só 

desenhavam por divertimento. Com isso, as autoras passaram a incluir a presença do ser 

humano no trabalho de Educação Ambiental.   

Em estudo realizado por Costa e Colesanti (2011), buscou-se avaliar a contribuição da 

percepção ambiental nos estudos de áreas verdes e observou-se que estudos com base na 

percepção buscam conhecer o modo que nós, seres humanos, respondemos ao nosso ambiente 

físico, além do valor que atribuímos a ele. Humanos se diferenciam dos demais animais pelo 

processo mental, no qual nós temos a capacidade de atribuir um simbolismo (COSTA; 

COLESANTI, 2011). Para Tuan (1983) um símbolo é um conjunto de significados e esses vêm 

das vivências mais profundas e significativas acumuladas através do tempo. Costa e Colesanti 

(2011) ainda afirmam que a principal contribuição do estudo de percepção aplicado a áreas 

verdes está em conhecer as aspirações e anseios dos usuários desses espaços. O estudo permite 

o entendimento de que a mente humana possui variedade de interpretações do ambiente ao 

entorno. Mesmo aqueles que vivem na mesma cidade e bairro percebem mundos distintos.  

Sendo assim, os resultados obtidos nesses estudos, bem como em inúmeros outros 

relatados na literatura, vêm contribuindo para a consolidação da importância de estudos de 

percepção e representação sobre meio ambiente, conforme posteriormente destacado no 

Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA (PEDRINI e col., 2010). Portanto, 

estudos de percepção ambiental em espaços verdes de regiões urbanas são cada vez mais 

frequentes e importantes, pois contribuem para ampliar o nosso conhecimento a respeito de 

como nos relacionamos e vinculamos ao meio ambiente, a partir de uma compreensão mais 

ampla do que seria este7.  

Neste contexto, um referencial teórico muito utilizado em estudos de percepção 

ambiental e  pode contribuir no entendimento do fenômeno que o presente trabalho se propõe 

a discutir, é o conceito de Topofilia de Tuan (1983), pois o autor argumenta que a origem da 

questão estaria provavelmente na falta de um vínculo afetivo maior da comunidade com relação 

 
7 Conforme destacado em nota anterior, natureza e meio ambiente são também construções que podem ir se modificando ao 

longo do tempo. Para Leff (2010), por exemplo, natureza e meio ambiente são comumente utilizados de maneira equivocada 
como sinônimos. Para este autor, o conceito meio ambiente não é a ecologia ou ainda a paisagem transformada, mas inclui a 
complexidade do mundo. Em seu conceito, inclui as dimensões históricas, políticas, culturais e econômicas, por entender que as 
formas de apropriação do mundo e da natureza através das relações de poder também se inscreveram nas formas dominantes 
de conhecimento e, portanto, na percepção que temos de meio ambiente. 
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a um determinado local, o que pode também levar à população a não se sentir responsável pelo 

espaço público. 

 

1.3. Da Topofilia 

 

Compreender a nossa filia8 com relação a algo ou alguém é complexo, o que para Ana 

e col. (2006) incluiria também adentrar ao pensamento filosófico, considerando reflexões em 

torno da fenomenologia, existencialismo, idealismo e hermenêutica, de modo a favorecer que 

o indivíduo aprofunde o seu pensar sobre a realidade, bem como seu impacto no mundo. 

Neste sentido, compreender a nossa filia com relação à natureza e ao meio ambiente 

também não é algo simples. A dificuldade começa no estabelecimento de uma compreensão 

comum com relação ao sentido de expressões ou palavras que nos ajudam a comunicar a nossa 

relação com este “entorno”. Para Tuan (1983), por exemplo, há diferenças entre o significado 

de lugar e espaço, apesar de serem termos comumente utilizados como sinônimos no senso 

comum. Para este autor, o conceito de “lugar” é mais complexo do que espaço, pois envolve 

valores afetivos desenvolvidos pelos indivíduos com relação ao seu entorno, ou seja, lugar é 

muito mais do que suas modificações ao longo do tempo e geografia, é a história somada às 

suas modificações e acontecimentos e os significados construídos a partir disso: um lugar é um 

núcleo de acepções arquitetados pela experiência (TUAN, 1983). Sendo assim, ao serem 

também associados à localidade, memórias afetivas relacionadas com a história do indivíduo, 

o “espaço” possibilita o surgimento do “lugar”, pois são intensificados os sentimentos de 

pertencimento (TUAN, 1983). A este processo, o autor denominou de topofilia. 

Segundo Tuan (1983, p. 117), portanto, o conceito de topofilia se refere a percepção, 

atitudes e valores do meio ambiente, conforme define: 

A palavra “topofilia” é um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido 
amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente 
material. Estes diferem profundamente em intensidade, sutileza e modo de expressão. 
A resposta ao meio ambiente pode ser basicamente estética: em seguida pode variar 
do efêmero prazer que se tem de uma vista, até a sensação de beleza, igualmente fugaz, 
mas muito mais intensa, que é subitamente revelada. A resposta pode ser tátil: o deleite 
ao sentir o ar, água, terra. Mais permanentes e mais difíceis de expressar, são os 
sentimentos que temos para com o lugar, por ser o lar, o lócus de reminiscência e o 
meio de se ganhar a vida. 
 

Logo, para além dos aspectos cognitivos e racionais, também deve-se levar em 

consideração a sensibilidade afetiva e criatividade, pois é disso que trata o conceito de topofilia 

 
8  Termo que se origina do grego Philia (em grego: φιλíα; romaniz.: philia, filia), sendo traduzido geralmente como "amizade" e, 
às vezes, também como "amor". 
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(TUAN, 1983). Isso pode favorecer a integração de indivíduos que compartilham um mesmo 

espaço, bem como a aquisição de conhecimentos e práticas em que verdadeiramente há o 

desenvolvimento de ações comunitárias, visando qualidade de vida (HENGLER, 2014). 

Contudo, para Tuan (1983) os opostos topofilia e a topofobia existem e coexistem, como 

tudo no mundo, prótons e elétrons, bem e mal e assim por diante. Em sua abrangência, a 

topofilia une laços afetivos na relação ser humano e matéria e, ao agregar isso a tradições 

culturais juntamente a um plano de fundo, a paisagem, criam memórias, estabelecendo uma 

ligação. Logo, o ser, ao se lembrar de um acontecimento, ou ritual tradicional, ligará o lugar 

àquela memória, gerando, assim, sentimentos de pertença. O mesmo ocorre com relação à 

topofobia, porém com memórias negativas.  

Para Tuan (1983), toda ação ou comportamento do ser humano também tem origem a 

partir da sua percepção de mundo, causando um impacto no meio e vice-versa. Assim, ao 

observamos a realidade atual urbana, particularmente ao que se refere a espaços verdes, esta 

também pode ser entendida como sendo um reflexo da percepção que os indivíduos possuem 

sobre áreas verdes. Portanto, o modo como o indivíduo se relacionará com estes locais, 

atribuindo um sentido de “espaço” ou de “lugar” vai depender da inter-relação que se 

estabelecerá entre a percepção e a topofilia. 

Ainda de acordo com Tuan (1983), quando estudamos a vinculação a um determinado 

local, deve-se levar em consideração a existência de dois grupos que se distinguem e que podem 

ser classificados como o visitante e o nativo, os quais percebem o mesmo ambiente de formas 

diferentes. Para o autor, a percepção do visitante e do nativo possuem importância, dada a alta 

mobilidade social.  

De forma geral, o visitante apresenta uma percepção mais simplista, prática e estética, 

como se compusesse um quadro onde é facilmente anunciado seu ponto de vista, julgando pela 

aparência e beleza do local, podendo destacar seu ponto de vista pelo que mais chamou atenção 

ou causou incômodo. Em contrapartida, o nativo, que, no caso da praça, seriam os moradores, 

possuem uma percepção mais complexa que se origina da sua imersão e vivência cotidiana no 

local. Essa complexidade da percepção do nativo também envolve os filtros que estão 

relacionados ao estilo de vida e comportamento do indivíduo, seu conhecimento, suas crenças 

ou mitos e, ainda, por seu emocional. Assim, ao consideramos essas informações, podemos 

dizer que para o visitante um dia de divertimento com sua família, por exemplo, pode gerar 

uma memória positiva ao ambiente e, quando replicada por mais dias, pode gerar um sentimento 

de topofilia. Contudo, se existe um elevado grau de violência, depredação, resíduos sólidos e, 

atualmente, a pandemia, outro vínculo pode se estabelecer, o da topofobia.  
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No caso de uma praça, por exemplo, para o nativo, pode também existir sentimentos de 

posse envolvidos, como se a praça fosse uma extensão de sua casa. A partir disso, dependendo 

da maneira que as situações ocorrem e são percebidas, com aprovação ou desaprovação, o 

nativo pode gerar e nutrir sentimentos de topofilia ou topofobia, podendo passar essas 

percepções e sentimentos para seus filhos também.   

 Vale destacar que, para Tuan (1983), a topofilia não é o sentimento mais forte dos seres 

humanos; sendo assim, é razoável se pensar que o de topofobia também não. Logo, acredita-se 

que os sentimentos de pertencimento podem ser reavaliados e transformados.  

Por fim, a partir do entendimento que as praças públicas são espaços verdes 

fundamentais nas cidades, devemos ter em mente a importância de uma Educação Ambiental 

ética, de maneira a instrumentalizar a população com recursos que a faça perceber os problemas 

relacionados ao meio ambiente como um todo, mas também com relação ao seu entorno. É 

necessário a formação de ecocidadãos (BRUGUER, 1994; LOUREIRO, 2015).  

Além disso, há também a urgência de uma Educação Ambiental sensível, de modo a 

favorecer o desenvolvimento do afeto e a vinculação com o natural, diminuindo a distância 

entre nós e a natureza, o que alguns autores vêm chamando de Déficit de Natureza, conceito 

introduzido pelo escritor norte-americano Richard Louv em seu livro “A Última Criança na 

Natureza” (2016).  

Todavia, isso só pode ser atingido com uma nova forma de Educação Ambiental, uma 

que não “adestre” os indivíduos de uma sociedade a responder automaticamente a padrões 

impostos e que, em vez disso, os ajude a pensar por si próprios, considerando diferentes 

aspectos da questão socioambiental, além de considerar as diferentes dimensões do ser humano, 

contribuindo para a formação de indivíduos mais sensíveis e afetivos. 
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2. OBJETIVOS E QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Objetivo geral 

 

O objetivo do presente estudo foi identificar o uso a que se destina uma praça pública 

na zona norte de São Paulo, por meio da avaliação da percepção ambiental da população do 

entorno. 

 

Objetivos específicos 

 

• Avaliar as condições atuais do uso da praça, bem como avaliar se ela está sendo utilizada 

tal como a sua função9 pensada inicialmente. 

• Avaliar se possíveis sentimentos topofílicos ou topofóbicos na população do entorno da 

Praça Arlindo Luz, de maneira a favorecer futuros projetos de Educação Ambiental. 

 

Questão de Investigação 

 

A questão de investigação que se colocou no presente estudo foi a seguinte: caso existam 

sentimentos topofílicos com relação à Praça Arlindo Luz entre a população que mora na região, 

estes seriam predominantes entre os participantes do estudo? 

 

Partiu-se do entendimento inicial que, havendo a predominância de sentimentos 

topofílicos, estes facilitariam a execução e/ou aderência da população do entorno Praça Arlindo 

Luz com relação a futuros projetos de Educação Ambiental a serem realizados. 

 

 

 

 

  

 
9 Conforme consulta realizada à subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme (ANEXOS I e II), a finalidade a que se destina a praça 
Arlindo Luz é a dinamização da fauna por meio da flora e aproximação da população para a convivência social e de lazer. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho teve caráter qualitativo exploratório na forma de um estudo de caso 

e visou avaliar o grau de percepção e sentimentos topofílicos da população no entorno da Praça 

Arlindo Luz, no bairro Jardim Brasil, na zona norte do município de São Paulo (SP).  

Para se compreender o que acontecimentos e situações significam para as pessoas, usa-

se a pesquisa qualitativa (SILVA, 2005). Muitos que usam a abordagem qualitativa afeiçoam-

se à perspectiva fenomenológica10, contudo, segundo Bicudo (2000), no estudo apresentado por 

Silva (2005), esta perspectiva está relacionada e trabalha junto ao qualitativo, pois mantem o 

foco no que se é significativo e relevante neste contexto, em que a percepção e a manifestação 

ocorrem. 

Para Godoy (1995), a pesquisa qualitativa tem como fonte de dados, o ambiente natural 

e, como instrumento de coleta de dados, o pesquisador. O foco fundamental é o estudo e a 

análise do mundo empírico e seu ambiente natural. É valorizado o contato direto e prolongado 

do pesquisador com a questão de investigação e ambiente estudado, pois, para ele, é mais válido 

observar e compreender o fenômeno no contexto do qual faz parte.  

Por sua vez, a análise qualitativa necessita de um método diferente ao das pesquisas 

quantitativas. Sendo assim, a análise de conteúdo vem sendo usada amplamente, a fim de se 

obter respostas à pesquisa qualitativa. Neste sentido, a abordagem qualitativa é importante, 

tendo em vista meios exploratórios, ou seja, usa-se esta técnica quando há pouco material acerca 

do assunto. Nesta abordagem, busca-se conhecer e interpretar sem alterar ou intervir. Assim, 

este tipo de pesquisa tem por finalidade encontrar e notar fenômenos, com o intuito de descrevê-

los, classificá-los e interpretá-los (SILVA e col., 2015). 

O estudo teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp, tendo como 

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 44331521.0.0000.5505/ Número do 

Parecer: 4.697.113, e todos os participantes, antes de responderem ao questionário (APÊNDICE 

A), leram, consentiram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B). 

 

 

 
10 Segundo Bogdan e Bikklen (1994, apud Silva, 2005), existe o uso de um conjunto de asserções que diferem das que se 
utilizam quando se estuda o comportamento humano com o objetivo de descobrir fatos e causas. Visa a compreensão 
interpretativa das interações humanas. 



12 

3.1 Do local de estudo 

 

A Praça Arlindo Luz possui um diâmetro de 50 metros, está localizada no bairro Jardim 

Brasil (Zona Norte), distrito Vila Maria, pertencendo ao município de São Paulo (Figura 1). Na 

região, existem empresas e estabelecimentos comerciais de diversos ramos de atividade, sendo 

que a praça recebe muitos frequentadores de diferentes faixas etárias e abriga muitas árvores e 

pássaros.  

A história do bairro Jardim Brasil teve início na década de 1910, sendo que o processo 

de urbanização se acelerou a partir da década de 1940. Em seu aniversário de 102 anos de 

fundação, realizaram-se inúmeras atividades de comemoração, dentre elas, a revitalização de 

quatros praças que estavam bastante degradadas, sendo uma delas a Arlindo Luz.11. 

 

Figura 1 – Imagem aérea da Praça Arlindo Luz. 

 

Fonte: Adaptado de Google Maps. 

 

3.2 Do instrumento e da coleta de dados  

 

Para a coleta de dados, foram adotados dois métodos, sendo o primeiro relativo a um 

questionário estruturado (APÊNDICE A), dividido em Bloco I (perfil dos participantes) e Bloco 

II (percepção ambiental e relação com a Praça Arlindo Luz). A elaboração do instrumento 

também contou com a avaliação por um juiz (APÊNDICE C), que consiste em uma prática 

comum e reconhecida no campo da psicologia, na qual o questionário é incialmente avaliado 

por um juiz (indivíduo ou indivíduos sem ligação com o estudo), objetivando avaliar o nível de 

concordância e compreensão em relação ao instrumento. 

O questionário estruturado foi aplicado via on-line e ficou disponível no período de 17 

de maio a 20 de junho de 2021 no Google Forms. A intenção inicial era fazer as entrevistas de 

 
11 Fonte: <https://www.gazetazn.com.br/index1.asp?bm=m&ed=248&s=253&ma=2264&c=0&m=0>. Acesso em: 23 nov. 2021. 

https://www.gazetazn.com.br/index1.asp?bm=m&ed=248&s=253&ma=2264&c=0&m=0
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forma presencial, mas o período coincidiu com o início da pandemia pelo coronavírus (covid-

19), o que inviabilizou a estratégia.  

Para a coleta de dados e fonte de informações, foi criado um perfil na mídia social 

Facebook®12, com a temática “O que te traz a praça Arlindo Luz?”. O Facebook foi eleito por 

ser mais amplamente utilizado na vizinhança13 e para manter o distanciamento social exigido. 

Contudo, para atingir o máximo de participantes possível, usou-se também outras redes sociais 

de escolha do entrevistado, comoWhatsApp®, onde houve compartilhamento do link do 

formulário. Foram convidados vizinhos, pessoas que utilizam a praça (com diversas 

finalidades) e as que moram nas proximidades do local. Também foram publicações periódicas 

na rede social com a intenção de atrair mais pessoas do entorno da praça ou que a frequentem, 

além de publicações periódicas incentivando a responder os questionários on-line, que foram a 

fonte da coleta de dados. 

O segundo método adotado para a coleta de dados foi a observação participante, com o 

objetivo de avaliar os usos da praça, bem como facilitar o entendimento do comportamento 

social dos frequentadores do local. A localidade Praça Arlindo Luz, foi observada em horários 

e períodos aleatórios ao longo do dia inclusive, de madrugada, por um mês. 

A observação participante permitiu registrar os eventos em um diário de campo, 

deixando o observador livre para mudar o foco das observações e comparar sem tirar conclusões 

precipitadas (SILVA e col., 2015). O critério para o uso desta metodologia se deu por permitir 

utilizar o contexto sociocultural adquirido pela pesquisadora para explicar padrões observados 

no contexto social, inserindo-a no grupo observado.  

Durante a observação, foi possível analisar conversas e trocas, havendo espaço para 

partilhar conhecimentos do cotidiano e entender o que significa estar naquela realidade. A partir 

disso, pode-se fazer uma narrativa densa de linguagem livre, dando a pesquisadora margem 

para uma compreensão mais profunda de situações vivenciadas, facilitando a análise do tema 

(MARIETTO, 2018). Ouvir opiniões e questões rotineiras da comunidade fez com que a 

pesquisadora pudesse distinguir visões dos frequentadores da praça.  

A observação participante foi realizada no período de 24 de maio a 30 de junho de 2021, 

quando as condições sanitárias permitiram e todos os cuidados necessários foram adotados. A 

pesquisadora foi até a praça em diferentes períodos do dia, bem como diferentes dias da semana, 

a fim de avaliar possíveis modificações no perfil dos frequentadores e possíveis usos do local. 

 

 
12 Acesso ao grupo: https://www.facebook.com/groups/786908428626796 
13  A estudante responsável pelo presente trabalho é moradora da região e conhece os moradores do entorno da praça. 
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3.3 Da análise dos resultados 

 

Para análise dos resultados, usou-se estatística descritiva no formato de tabelas e 

gráficos e, para as perguntas dissertativas, foram feitas análises de conteúdo, conforme propõe 

Bardin (1977). A análise de conteúdo pode ser definida, segundo Silva e Fossá (2015), como 

um conjunto de instrumentos metodológicos, que se presta a analisar diferentes fontes de 

conteúdo (verbais ou não-verbais, como observação participante). A interpretação do autor é 

fundamental e se guia por duas vertentes: objetividade e subjetividade. A técnica exige, 

principalmente, disciplina e tempo, sem deixar de lado o rigor e ética (SILVA e FOSSÁ, 2015). 

Como descrito por Bardin (1977), citado em um estudo de caso de Silva e Fossá (2015), 

o desenvolvimento de uma análise é dividido em três etapas, numa pesquisa qualitativa. A 

primeira diz respeito à pré-análise, na qual se faz um levantamento do referencial teórico, com 

uma leitura fluente acerca do tema e são definidas metas, hipóteses e objetivos, seguindo regras 

rigorosas de exaustividade, em que o pesquisador deve garantir a leitura do maior número 

possível de material, buscando representatividade e homogeneidade no número de amostra, os 

documentos escolhidos seguem um critério pré-definido e, por fim, a pertinência que se refere 

à coerência com o estudo proposto.  

A segunda fase é a exploratória, na qual o material adquirido a partir do texto dos 

entrevistados é categorizado de acordo com o tema e a abordagem, para depois ser resumido e 

chegar na categorização final, em que são destacadas palavras-chave, a fim de se obter um 

sentido à fala ou uma outra mensagem que os entrevistados possam querer passar. Nesta 

pesquisa, foram utilizados resumos para facilitar a descrição dos resultados, para, 

posteriormente, serem realocados para a tabela com determinadas categorizações. Dessa 

maneira, foi possível condensar informações que mereciam destaques das mais triviais, 

possibilitando uma análise objetiva.  

Na última etapa, faz-se o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, tendo como 

objetivo apreender os conteúdos de todo o material coletado (entrevistas, documentos e 

observação). Faz-se a análise com o objetivo de se comparar o material, sobrepondo resultados 

das categorias em cada análise, ressaltando semelhanças e diferenças.  

Por fim, também foi elaborado um gráfico no formato de uma “Nuvem de Palavras”, no 

qual as palavras são agrupadas e organizadas graficamente em função da sua frequência. Para 

Camargo e Justo (2013), é uma forma lexical simples, mas que graficamente fornece 

informações que destacam palavras comumente associadas ao objeto de estudo, o que, no 

presente trabalho, facilitará apreender os possíveis sentidos atribuídos à Praça Arlindo Luz. O 
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gráfico para elaboração da “Nuvem de Palavras” foi elaborado a partir do software on-line 

WordClouds14. 

 

  

 
14 Disponível em: <https://www.wordclouds.com/>.  

https://www.wordclouds.com/
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 RESULTADOS 

 

 

4.1.1 Perfil dos participantes e sua relação com a Praça Arlindo Luz 

 

O quadro 1 apresenta uma caracterização do perfil dos entrevistados, além trazer algumas 

percepções com relação à praça Arlindo Luz e o seu uso. 

Quadro 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa (n = 22). 

Usuários/Frequentadores/Passantes da Praça Arlindo Luz 

Idade Média Grupo Feminino Grupo Masculino 

26 anos 28% 72 % 

Nível de Escolaridade 

Fundamental 

I e II 

Ensino Médio 

(completo/incompleto) 

Ensino Superior 

(completo/incompleto) 

4% 30% 66% 

Frequentador(a) da Praça Há quanto tempo frequenta a Praça 

Sim Não 1 – 2 anos 
3 a 5 

anos 

Mais de 5 

anos 

Não 

Frequenta 

91% 9% 9% 30% 48% 13% 

Observação: formação e atuação profissional em diferentes áreas. 

A Praça tem condição de uso Periodicidade com que frequenta a Praça 

Sim Não Todos os Dias 
De 1 a 2 vezes por 

semana 

Finais de 

Semana 

41% 59% 9% 30% 61% 

Interação da Comunidade com a 

Praça 

Participação em um Provável Mutirão para 

Revitalização 

Inexistente Moderado 
Altamente 

Envolvido(a) 

Pouco  

Provável 

Moderadamente 

Provável 

Altamente  

Provável 

32% 64% 4% 19% 54% 27% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.1.2 Percepção ambiental dos participantes 

 

Partindo do entendimento que estudos sobre a percepção ambiental podem nos revelar 

as características da relação que se estabelece entre o indivíduo e o seu entorno, além de permitir 

também estabelecer quais os valores que estão embasando o agir humano em sua interação com 

o meio ambiente (OLIVEIRA; CORONA, 2008), algumas questões do questionário buscavam 

avaliar qual a percepção ambiental dos frequentadores da Praça Arlindo Luz.  

A questão sete solicitava aos participantes que definissem o que é meio ambiente. Neste 

sentido, é importante destacar que termos como “meio ambiente” e “natureza” são normalmente 

utilizados como sinônimos pelo senso comum, mas, na verdade, são polissêmicos, possuindo 

diferentes conceituações que vão desde as mais ecológicas, até as mais amplas, como termos 

que seriam socialmente construídos (LIMA; OLIVEIRA, 2011). Essa diversidade de 

interpretações pode ser observada nos resultados. Além disso, no presente estudo, as 

conceituações trazidas pelos participantes puderam ser categorizadas em três representações de 

meio ambiente, segundo Reigota (2007), conforme destacado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Categorias para a definição de meio ambiente, segundo os participantes da pesquisa 

(n = 22). 

Categorias Frequência 

absoluta 

1 Naturalista 13 

Exemplo: “Preservação animal” (N.M., 25 anos). 

2 Antropocêntrica 1 

Exemplo: “Algo necessário, e que é dever de todos cuidar” (L., 26 anos). 

3 Globalizante 8 

Exemplo: “Meio ambiente é o local onde todos estamos inseridos. Um local 

“emprestado” pela vida, compartilhado, do qual temos o dever de cuidar e 

manter” (C.B., 27 anos). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O predomínio foi de uma visão ingênua de meio ambiente, na classificação de Reigota 

(2007). Contudo, ainda que não tenham sido respostas mais elaboradas conforme a 

conceituação dada pelo autor, 41% dos participantes deram respostas que se aproximaram de 
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uma representação mais globalizante de meio ambiente, na qual o ser humano é parte integrada 

do ambiente. 

Por sua vez, partindo de um entendimento mais integral de meio ambiente, no qual este, 

seja em seu estado natural ou transformado, precisa oferecer as condições necessárias para uma 

convivência mais harmoniosa entre todos os elementos que o compõem, foi perguntado aos 

participantes como eles definiriam um meio ambiente saudável (questão oito). 

Foram obtidas 22 respostas, das quais foi possível extrair três categorias (Tabela 2), 

conforme preconizado por Bardin (1977). 

 

Tabela 2 – Categorias para a definição de meio ambiente saudável, segundo os participantes da 

pesquisa (n = 22). 

Categorias Frequência 

absoluta 

1 Sem resíduos/poluição 15 

Exemplo: “Sem sujeira sem bagunça e todo mundo se respeita” (P., 21 anos). 

2 Estético 1 

Exemplo: “Ambiente colorido” (R.C., 25 anos). 

3 Conexão com a natureza 6 

Exemplo: “Um lugar com vegetação farta, com animais podendo circular sem 

interferência do homem” (L., 26 anos). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sendo que os elementos norteadores para a categorização das respostas foram: 

1. Os participantes deram destaque para a questões de resíduos e poluição de uma 

forma geral. 

2. Os participantes deram destaque para uma provável harmonia estética. 

3. Respostas nas quais foi possível perceber que os participantes destacaram 

aspectos ecológicos e conexão com a natureza. 

 

A questão nove trazia a pergunta sobre o que os participantes entendiam por 

responsabilidade socioambiental15. Esta questão é importante, haja vista um possível 

 
15 Ainda que a expressão “responsabilidade socioambiental” seja mais utilizada para o comprometimento de empresas, optou-
se por esta expressão no presente trabalho para se avaliar a ecocidadania por frequentadores da praça Arlindo Luz. Entende-se 
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desdobramento deste trabalho, que é mobilizar os frequentadores da Praça Arlindo Luz para o 

desenvolvimento de ações futuras de Educação Ambiental, que objetivam a conservação e 

estabelecimento de vínculo com o lugar, de acordo com a concepção de Tuan 1983). Esse 

diagnóstico contribuirá para o estabelecimento de um plano de ação claro e específico para o 

grupo social (frequentadores) e o meio ambiente (praça). 

Foram obtidas 22 respostas, das quais foi possível extrair três categorias (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Categorias para definição de responsabilidade socioambiental, segundo os 

participantes da pesquisa (n = 22). 

Categorias Frequência 

absoluta 

1 Cuidado e respeito para com outro (vivo e não vivo) 6 

Exemplo: “Sempre tratar as pessoas bem e nunca bagunçar o ambiente” (P., 

21 anos). 

2 Visão comportamentalista 12 

Exemplo: “Cuidar da própria sujeira a descartando em local adequado, 

colaborar com projetos socioambientais e não apenas apoiá-los” (D.G.J., 24 

anos). 

3 Coletividade e sustentabilidade 4 

Exemplo: “É cuidar do patrimônio dessa e de gerações futuras” (J.S.S, 28 

anos). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sendo que os elementos norteadores para a escolha dessas categorias foram: 

1. Os participantes deram destaque para uma convivência mais harmoniosa e 

respeitosa entre todos e o meio. 

2. Os participantes deram destaque a comportamentos específicos, notadamente o 

descarte correto de resíduos. 

3. Respostas nas quais foi possível perceber que os participantes também 

destacaram a responsabilidade com as futuras gerações. 

 

 
que a expressão “responsabilidade socioambiental” provoca um efeito de sentido no indívido referente ao seu próprio 
comprometimento com a questão socioambiental. 
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4.1.3 Das representações e sentidos da Praça Arlindo Luz 

 

Todo espaço social traz associado a si imagens e narrativas; portanto, conhecer os 

sentidos sociais construídos e compartilhados de um espaço, que ao longo da sua história se 

transforma em lugar, podem fornecer informações importantes para se compreender os 

possíveis sentimentos topofílicos associados a um lugar, bem como entender as narrativas 

construídas em torno deste (TUAN, 1983). Sendo assim, na Figura 2, é possível observar as 

principais palavras associadas à Praça Arlindo Luz, que podem ajudar na elucidação dos 

sentidos atribuídos ao local. 

De uma maneira geral, os termos se dividiram em dois grupos predominantes de 

palavras, que se aproximam de um mesmo sentido social entre si e que, basicamente, estão 

relacionadas com as questões 13 (usos da praça) e 15 (condições de uso) do questionário. De 

um lado, temos palavras que remetem à função de integração, sociabilidade e contato com o 

“verde”, tais como jogos, recreação e natureza. De outro lado, palavras que remetem a um 

espaço “abandonado”, tais como descaso, resíduos e drogas. 

 

Figura 2 – Palavras evocadas pelos participantes da pesquisa, a partir do termo indutor 

Arlindo Luz. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados, mediante uso do programa 

WordClouds. 

 

Na Tabela 4, que trata da categorização das respostas da questão 18, que solicitava aos 

participantes para descreverem a Praça Arlindo Luz e seu entorno, pode-se confirmar os 
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sentidos atribuídos às palavras evocadas a partir da solicitação trazida pela questão 16 (Figura 

2). 

 

Tabela 4 – Categorias para a descrição da Praça Arlindo Luz, segundo os participantes da 

pesquisa (n = 22). 

Categorias Frequência 

absoluta 

1 Aspectos utilitários/descritivos  6 

Exemplo: “Ela é perto de um depósito de gás, um mercadinho de bairro, 

casas e muitas ruas” (L., 26 anos). 

2 Coexistência entre diferentes grupos 5 

Exemplo: “Bastante Noia e fim de semana crianças e famílias utilizando o 

espaço” (R.C., 25 anos). 

3 Aspectos estéticos 8 

Exemplo: “Uma praça bonita, bem arborizada, com poucas lixeiras, muito 

lixo no chão, um visível descaso dos moradores e visitantes” (J.F., 26 anos). 

4 Aspectos de segurança 3 

Exemplo: “Acho um ambiente pouco seguro, certamente barulhento por 

conta da movimentação de carros e ônibus. Mas a praça tem alto potencial 

pra se tornar um ponto equilibrado.” (C.B., 27 anos). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sendo que os elementos norteadores para a escolha dessas categorias foram: 

1. Os participantes elaboraram somente uma descrição dos elementos que 

compõem a praça e seu entorno e/ou destacaram a utilidade que o lugar tem. 

2. Os participantes deram destaque aos diferentes grupos de indivíduos que 

frequentam a Praça Arlindo Luz. 

3. Há uma descrição dos elementos que compõem a praça, mas trazendo adjetivos. 

4. Respostas que deram destaque ao aspecto de segurança do lugar, para além da 

descrição dos elementos que compõem a praça e região. 

 

Por fim, a experiência de um espaço se tornar um lugar, conforme preconiza Tuan 

(1983), pode ser incentivada pela imaginação, que comumente tem associada a si emoções e 



22 

sentimentos, de maneira a orientar como os indivíduos circulam e sentem um determinado 

lugar, que, no caso do presente trabalho, é a praça Arlindo Luz. Neste sentido, na questão 19, 

foi solicitado aos participantes que descrevessem a praça ideal (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Categorias para a descrição da Praça Arlindo Luz ideal, segundo os participantes da 

pesquisa (n = 22). 

Categorias Frequência 

absoluta 

1 Praça limpa e coexistência pacífica 2 

Exemplo: “Sem brigas sem sujeira no chão e todo mundo conversando” (P., 

21 anos). 

2 Aspectos de segurança reforçados 4 

Exemplo: “Policiamento mais frequente, placas de ciencia que o espaço é 

público e deve ser mantida a ordem, em geral.” (R.C., 25 anos). 

3 Aspectos estéticos e naturais positivos 16 

Exemplo: “Uma praça limpa, iluminada, com sinalização sobre preservação 

e consciência de consumo.” (J.R, 26 anos). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sendo que os elementos norteadores da escolha dessas categorias foram: 

1. Os participantes deram destaque para a harmonia que deveria existir entre os 

diferentes grupos que frequentam a praça. 

2. Os participantes deram destaque também para aspectos de segurança, como 

policiamento. 

3. As respostas focaram somente nos aspectos estéticos e naturais. 

 

4.1.4 Da observação participante 

 

Porque o fenômeno no presente estudo não vem “descolado” da realidade física que o 

criou, entendeu-se que a observação participante na Praça Arlindo Luz seria fundamental para 

integrar os resultados obtidos com a aplicação do questionário. 

Neste sentido, dá-se sequência na descrição dos resultados com a apresentação do que 

foi observado e anotado no diário de campo.  
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Fonte: Elaboração própria a partir da observação direta (2021). 

 

• Das funções e usos atribuídos à praça  

 

Ao iniciar este estudo, foi requisitado à subprefeitura da Vila Maria, por meio do 

Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC)17, um esclarecimento sobre o uso / 

função inicial destinados à Praça Arlindo Luz (ANEXO A). Após o prazo estimado de trinta 

dias, o Sr. Coordenador de obras respondeu (ANEXO B), por meio do chefe de gabinete, 

esclarecendo que, pelo fato de a praça se localizar em uma zona mais árida (inexistência de 

vegetação) da região do perímetro da subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme, trata-se de 

uma ilha de calor dentro de uma ilha de calor, de acordo com o Atlas Ambiental da Cidade de 

São Paulo. A princípio, a praça tinha como função ser um catalisador da fauna18, por meio da 

sua flora, e aproximar a população para a convivência social e lazer. Completou a informação 

dizendo que, em função dos sentimentos topofílicos, por não existir praticamente praças neste 

setor, a população local adere cem por cento ao local, principalmente aos finais de semana. 

Também trouxe mais informações sobre o processo de revitalização que ocorreu há dois anos, 

informando que foram instalados ATIs para uso de pessoas da terceira idade e playground para 

crianças.   

Todavia, a partir dos resultados obtidos no presente estudo, constatou-se uma 

divergência de informações, pois há duas praças próximas à Praça Arlindo Luz, com cobertura 

vegetal arbórea e arbustiva, sendo que uma delas pode ser vista da Arlindo Luz e a outra fica a 

apenas quatro quarteirões (de 5 a 7 minutos a pé) de distância. Além dessas que estão realmente 

próximas, há mais duas praças na região, que ajudam a amenizar o clima da capital. Em questão 

dos sentimentos topofílicos, esse não pode ser definido pela existência de uma ou mais praças. 

Isso mostra que a própria prefeitura possui dados desatualizados da situação atual das praças na 

região.  

Durante o período de observação, viu-se uma praça movimentada e quase nunca sem a 

ausência de pessoas. Mesmo em noite frias, dias chuvosos e nos períodos iniciais do dia (1 às 

5 horas da manhã), havia pessoas. Somente em três momentos no período de um mês, 

encontrou-se a praça vazia: em uma manhã chuvosa (6 horas), de madrugada (4 horas) e à noite 

(22 horas), em dias diferentes, destacando-se que eram noites chuvosas e de frio. Os períodos 

menos movimentados observados foram pela manhã durante a semana, sempre com poucas 

 
17 http://esic.prefeitura.sp.gov.br/ 
18 A prefeitura não especificou a que tipo de fauna se referia.  
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pessoas (duas a quatro, no máximo), sendo que algumas faziam exercícios nos aparelhos de 

ginástica para idosos, outras mexiam no telefone celular e alguns idosos apenas estavam 

sentados, observando o movimento ou conversavam com alguém. Sabe-se que no período pré-

pandemia havia grupos de idosos que se encontravam para fazer caminhada e aulas de zumba 

na praça.  

A partir da hora do almoço (das 11h às 14 horas), o movimento sobe, principalmente 

por crianças e usuários de Cannabis. Ao observar as vestimentas (uniformes e roupa social), 

percebe-se que alguns usam a praça no intervalo de almoço de seus trabalhos. O playground é 

muito utilizado pelas crianças nos dias da semana, com ênfase no período da tarde; contudo, no 

início da noite (em menor número), também há crianças brincando, sendo que a grande maioria 

fica no playground e algumas andam de bicicleta. 

Já no fim da tarde, há aumento substancial do número de pessoas (das 18 horas à zero 

hora), sendo o horário mais frequentado durante os dias úteis da semana. Os grupos se espalham 

pela praça, os que possuem filhos sempre estão na área de playground ou nas mesas na parte 

mais iluminada da praça. Os usuários de Cannabis costumam ocupar a área de equipamentos 

de idosos e as mesas da parte menos iluminada da praça. Os mais jovens (16-18 anos) usam a 

praça para se encontrar, conversar, jogarem jogos no celular ou fumar maconha.  

Observou-se também que, em geral, entre 12h e 13 horas chegavam alguns garotos de 

bicicleta e se reuniam na área de equipamentos de idosos, ficando por ali por cerca de uma hora. 

Em alguns dias, sentiu-se cheiro de Cannabis em toda a praça. Essa relação entre usuários de 

Cannabis e os demais frequentadores da praça, incluindo os pais das crianças, aparenta ser 

tranquila, o que parece se confirmar também a partir das respostas obtidas por meio do 

questionário, pois somente um participante reclamou do mal cheiro.  

À noite, o movimento é reduzido, prevalecendo os jovens adultos (20-30 anos), que 

fazem fogueira, jogam ao celular ou jogos de cartas, consomem bebidas e entorpecentes. Ao 

entrar a madrugada (foram observados durante o mês três dias em horários diferentes da 

madrugada), o movimento é praticamente inexistente. Há muitos casais que vão à praça, sendo 

que, em todos os períodos, há pelo menos um casal no local. Em uma das observações durante 

a madrugada (aproximadamente às 4h30min) foi avistado um casal sozinho na praça, 

consumindo bebida alcoólica e conversando. 

Por outro lado, os finais de semana são os mais movimentados e com maior número de 

pessoas na praça (Figura 9). Desde os primeiros horários do dia até o fim da noite, até mesmo 

em dias frios. Logo pela manhã, já se observa um número muito maior de pessoas do que em 

dias da semana, especialmente de crianças (Figura 10). Muitas destas brincam no playground, 
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mesmo havendo apenas três brinquedos; há também aquelas que andam de bicicleta e patins e, 

ainda, as que empinam pipas. São vistos também muitos animais com seus donos, às vezes, 

soltos; outras vezes, com coleira. Todavia, nesse período que se estende até as primeiras horas 

da noite, não se veem muitos usuários de Cannabis e, sim, mais adultos cuidando das crianças. 

 

Figura 9 - Volume de frequentadores da Praça Arlindo Luz (São Paulo – SP) nos sábados à 

tarde. 

 

Fonte: Autoria própria a partir da observação direta (2021). 
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Figura 10 - Volume de crianças na Praça Arlindo Luz (São Paulo – SP), em um sábado à tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria a partir da observação direta (2021). 

 

Quando chega o anoitecer aos finais de semana, o movimento de jovens e jovens adultos 

aumenta, conforme também foi observado nos dias da semana (Figura 11), mas a frequência e 

o tamanho dos grupos de amigos são maiores. Durante a semana, observam-se grupos de até 

seis pessoas, já nos finais de semana os grupos são de oito até dez pessoas. Alguns usam a praça 

como ponto de encontro para saírem para outros locais; outros usam a praça como o próprio 

“rolê”19,  reunindo-se em torno de bancos e mesas. Levam caixinhas de som, bebidas, jogos e 

ficam por lá até o meio da madrugada ou amanhecer. Nesses momentos, a fogueira é o centro 

das reuniões. Todavia, esse movimento é mais visto aos sábados. Nos domingos à noite, o 

movimento da praça se limita a fogueira com um grupo de amigos e alguns usuários de 

Cannabis frequentes na praça. 

 

 

 

 

 

 

 
19 Rolê se refere a dar uma volta, passear, sair com os amigos e ainda ponto ou lugar de encontro. 
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Figura 11 - Frequência na Praça Arlindo Luz (São Paulo – SP), aos sábados à noite. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria a partir da observação direta (2021). 

 

O clima pareceu ser a mais importante variável, se não a única, que influenciou 

diretamente nos horários e locais de maior frequência de pessoas na praça. Dentre os finais de 

semana observados em dois domingos, quando o dia era frio e nublado, com garoa ou chuva, a 

praça ficava mais vazia, exceto por algumas pessoas que passavam por lá e uma ou outra que 

se sentava nos bancos, mesmo com chuva. Já aos domingos de sol, observa-se durante o dia um 

número muito maior de pessoas, mais até que os sábados à tarde. Algumas pessoas até levam 

sem próprios bancos para a praça e tomam sol. 

As áreas do equipamento de idosos e mesas da parte mais iluminada são as mais 

procuradas em dias de sol (durante o inverno), por haver maior área de clareira e, 

consequentemente, maior incidência de luz solar. Comparando os números de sábado e 

domingo, notou-se maior movimento durante as manhãs e tardes de domingos, quando o clima 

estava agradável, bem como maior movimento nas noites de sábado. 

A divisão de frequentadores por faixa etária também ficou evidente, sendo a praça no 

fim de tarde e noite (em todos os dias) mais frequentada por jovens entre 20-40 anos e as manhãs 

e tardes por crianças e adolescentes entre 4-15 anos, além de pessoas acima de 40 anos.  

Durante a observação alguns eventos e cenários também chamaram a atenção. O 

policiamento é diário e, em diferentes períodos da observação, viu-se uma viatura da polícia 
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4.2 DISCUSSÃO 

 

Pensar a praça pública enquanto lugar fundamental para manutenção da qualidade de 

vida em centros urbanos é também pensar suas contradições, disputas, sentidos e 

ressignificações em uma dinâmica dialógica, também constituída de fluxos vivos e não vivos 

no que antes era somente espaço. Isso nos leva a perguntar: quando um espaço se torna um 

lugar? Para Tuan (1983), lugar é a segurança do familiar e as memórias afetivas, podendo ser o 

nosso bairro antigo, a cidade na qual morávamos quando criança ou a praça para a qual íamos 

brincar, paquerar, conversar com os amigos ou somente observar os transeuntes. Por sua vez, 

espaço é o que ainda não foi internalizado, sentido ou explorado, mesmo que os nossos passos 

tenham percorrido um determinado local. 

Dentro dessa perspectiva, o que seria a Praça Arlindo Luz para os participantes do 

presente estudo: um espaço ou lugar? Para responder a esta questão é necessário antes 

entendermos a dinâmica que se estabelece no cotidiano entre a praça e seus frequentadores. 

Sendo assim, foi possível constatar que dentre os participantes, 91% frequentavam a praça com 

regularidade, há pelo menos três anos ou mais (78%), particularmente aos finais de semana 

(61%), o que foi posteriormente confirmado, a partir da observação participante durante a qual 

se constatou aumento considerável de frequentadores aos finais de semana. 

Contudo, quando questionados se havia uma interação da comunidade com a praça, 64% 

responderam que percebiam esta interação como sendo moderada. Neste sentido, se 

entendermos comunidade a partir de um ponto de vista mais ampliado, ou seja, como sendo um 

grupo de indivíduos que compartilham algo, seja uma história, um objetivo ou lugar, o resultado 

obtido parece se aproximar do que Whyte (1980) definiu como sendo um espaço público, isto 

é, o local onde estranho desfruta de uma experiência compartilhada. Esse resultado pode indicar 

também uma possível dificuldade de adesão a um projeto que objetive fazer um mutirão para 

revitalizar/conservar a praça, o que no presente estudo ficou evidente nas respostas dadas à 

questão “Qual seria a probabilidade de você participar de mutirões para a revitalização e 

manutenção da praça Arlindo Luz?”, para qual 54% responderam que a probabilidade seria 

moderada. Resultado posteriormente, confirmado na observação participante, a partir do olhar 

do frequentador Snow, que, fazia a limpeza da praça de forma solitária, contando apenas com a 

ajuda esporádica de catadores. 

Nessa perspectiva, se faz importante resgatar o conceito de topofilia de Tuan (1983), 

para o qual sentimentos topofílicos envolvem os laços afetivos entre seres humanos com o meio 

ambiente material, contudo, diferindo de um indivíduo para o outro em intensidade, sutileza e 
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modo de expressão. No presente estudo, os resultados obtidos não evidenciaram a presença de 

sentimentos topofílicos com relação à Praça Arlindo Luz e o comportamento dos frequentadores 

se aproximou do que o Tuan (1983) chamou de “visitantes”, o qual apresenta uma percepção 

mais simplista, prática e estética do local. 

Isto ficou evidente a partir das respostas dadas para as questões “descreva a Praça 

Arlindo Luz e o seu entorno” e “como seria a praça Arlindo Luz ideal para você”. Não há 

memórias afetivas, somente descrições cognitivas do momento atual, sugerindo que a praça 

ainda é um espaço para a maioria dos participantes. Isso também responde à questão de 

investigação do presente estudo: “caso existam sentimentos topofílicos com relação à praça 

Arlindo Luz entre a população que mora na região, estes seriam predominantes entre os 

participantes do estudo?”. Ficou evidente que não. 

Sendo assim, os resultados obtidos podem ser refletidos a partir de duas dimensões 

diferentes: a coletiva/políticas públicas e a individual. Na primeira, tendo-se o entendimento 

que as praças são componentes importantes nos espaços urbanos, estas não podem ser pensadas 

de forma desarticulada do espaço público, ou seja, do seu entorno. Para Pacheco (2017), por 

exemplo, existem dez princípios para conectar indivíduos e ruas, destacando que a atratividade 

pública depende da vitalidade dos espaços públicos, incluindo os seguintes fatores: a) 

diversidade de usos; b) fachadas ativas; c) dimensão social e vitalidade urbana; d) escala 

humana; e) iluminação; f) estímulo à economia local; g) identidade local; h) ruas completas; i) 

áreas verdes; k) participação social. 

Tirando o fato que as praças fazem parte do princípio “áreas verdes”, quatro outros 

princípios, dentre os dez listados por Pacheco (2017), podem estar afetando no desenvolvimento 

de sentimentos topofílicos com relação à Praça Arlindo Luz. O primeiro deles seria a 

“diversidade de usos”, a qual combinaria áreas residenciais, de escritórios e comerciais, como 

bares, restaurantes, cafés e comércio local, o que atrairia pessoas e tornaria o meio ambiente 

mais seguro e amigável. De fato, no entorno da Praça Arlindo Luz existem empresas e 

estabelecimentos comerciais de diversos ramos de atividade, mas talvez não atrativos o 

suficiente, o que ficou evidente em algumas respostas que apareceram para a questão que 

solicitava descrever a praça e seu entorno.  

Outro princípio que parece estar impactando na percepção que os frequentadores têm 

da praça é o princípio da “identidade local”. Os espaços públicos devem ser planejados para os 

pequenos negócios que caracterizam o bairro. Grandes empreendimentos (como supermercados 

ou outras redes) podem contribuir para a economia em geral, mas não traduzem a identidade da 

região. Nessa perspectiva, pareceu haver uma impessoalidade nas descrições da Praça Arlindo 
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Luz e seu entorno, não parecendo haver memórias afetivas envolvendo a região ou elementos 

que favoreçam o processo identificatório. 

Por sua vez, o princípio da “iluminação” preconiza que uma iluminação eficiente e 

orientada para as pessoas facilita a ocupação dos espaços públicos à noite, passando uma 

sensação de segurança. Neste sentido, apesar de poucos relatos com relação à Praça Arlindo 

Luz ser um ambiente pouco seguro, durante a observação participante foi constatado que havia 

uma iluminação irregular no local, o que pode passar uma sensação de pouca segurança e que 

esta precisava ser mantida pelo policiamento na região.  

Por último, o princípio da participação social que, para Pacheco (2017), significa 

envolver os moradores da região na concepção, planejamento e administração dos espaços 

públicos urbanos ou dos bairros em que vivem, pois, segundo o autor, isso seria fundamental 

para se conseguir manter a qualidade desses espaços. Isto posto, é importante também destacar 

que os espaços públicos têm diferentes usos e significados em cada bairro e comunidade. Caso 

um espaço não reflita as demandas e desejos da população local, ele não será usado ou mantido. 

Isso pode explicar o fato de que a revitalização, feita quando da comemoração dos 102 anos da 

Praça Arlindo Luz, tenha se perdido. 

Por outro lado, apesar da dimensão coletiva/políticas públicas ser fundamental, é 

também necessário levar em consideração a dimensão individual para que haja uma 

compreensão mais integrada e profunda do fenômeno estudado. Pois conforme reflete Sodré 

(2015), as dimensões individual e social interpenetram-se e constituem-se dialeticamente, 

distinguindo-se no tempo oportuno enquanto função. Isso vale para grupos e indivíduos de 

qualquer latitude civilizatória. Esse processo, que é dinâmico, vai ter impacto em duas 

dimensões principais: na constituição identitária e no sentimento de pertencimento do 

indivíduo, pois este retira do grupo as bases de sustentação da vida psíquica individual, mas 

também na manutenção do status quo, ao localizar o mesmo indivíduo em uma espécie de 

“lugar” num território ao mesmo tempo singular e social. 

Neste caso, os resultados obtidos no presente estudo que tratam da dimensão subjetiva 

dos participantes, revelaram a coexistência de duas visões predominantes de meio ambiente: a 

naturalista e a globalizante, com predomínio da primeira (59%). Nesse tipo de visão, segundo 

Reigota (2007), tem-se uma visão mais ecologizada e romantizada de meio ambiente, na qual a 

natureza (fauna e flora) devem ser preservadas, sem a presença do ser humano. Por sua vez, na 

visão globalizante, tem-se o entendimento mais ampliado e crítico, bem como a compreensão 

das diferentes inter-relações que se estabelecem entre os seres vivos e não vivos, entre o 
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ambiente natural ou transformado. Sendo o ser humano parte integrante desse processo 

dinâmico.  

Apesar de ambas valorizarem o meio ambiente/natureza, a visão naturalista predispõe a 

uma atuação mais ingênua e comportamentalista dos indivíduos, não havendo um protagonismo 

transformador e crítico que se espera de um ecocidadão, que responsabiliza, mas também se co-

responsabiliza. 

Nesse sentido, o impacto do predomínio dessa visão mais ingênua pode ser visto nos 

resultados obtidos para as questões “defina meio ambiente saudável” e “definição de 

responsabilidade socioambiental”. Para a maioria, meio ambiente saudável é aquele sem 

resíduo e poluição, bem como responsabilidade socioambiental refere-se principalmente a 

atitudes comportamentalistas, tais como cuidar dos próprios resíduos, descartando-os em locais 

adequados. Não há a reflexão integrada expressiva da questão nem autopercepção, pois é grande 

o volume de resíduos jogados na praça, além de vandalismo, o que levou 59% dos participantes 

responderem que a Praça Arlindo Luz não apresenta condições de uso. 

Esse resultado, somado aos anteriores já citados, podem estar dificultando o surgimento 

de sentimentos topofílicos, o que também dificultaria a transição de espaço para lugar da praça, 

enquanto dimensão simbólica, destacando-se que, para Tuan (1983), os lugares são locais aos 

quais atribuímos valor, onde são atendidas necessidades diversas, entre as quais as afetivas, 

relacionais ou de conexão. Portanto, a Praça Arlindo Luz não sendo um lugar, também não é 

lhe atribuído um valor que levaria ao cuidado por parte dos frequentadores. 

Parece haver uma percepção dicotômica com relação à Praça Arlindo Luz, expressa na 

Figura 2, pois, de um lado aparecem associações, tais como contato com a natureza, lazer, 

recreação. De outro lado, uma associação com descaso, um espaço “abandonado”, resíduos e 

drogas, sugerindo que possíveis sentimentos topofóbicos podem vir a se desenvolver. 

Por fim, essa percepção dicotômica parece também se subdividir em demarcações 

territoriais identificadas durante a observação participante e registradas na Figura 4, como 

sendo a área mais iluminada da praça, a área de ginástica dos idosos, a área dos usuários de 

Cannabis, a área da fogueira e a área de playground das crianças. Essas demarcações revelam 

a coexistência (aparentemente pacífica) de diferentes grupos que compartilham a experiência 

da Praça Arlindo Luz, a qual medeia as diferentes atividades sociais: do passeio com o animal 

de estimação ao uso de entorpecentes, passando pela brincadeira das crianças, pela ginástica do 

idoso, pela cantoria dos jovens ou pelos passos apressados do simples transeunte. Esse aspecto  

merece atenção e detalhamento em estudos futuros. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio do presente estudo foi possível constatar que a praça cumpre com sua função 

incialmente pensada, ela de fato é utilizada para diversos fins recreativos, auxilia na amenização 

do microclima local e ainda abriga alguns animais urbanos como, pássaros, pombas e cachorros 

de rua. 

Todavia, não foi possível constatar a presença de sentimentos topofílicos com relação à 

praça entre os entrevistados, tendo estes mais o perfil de “visitantes”. Nesta perspectiva, por 

haver espaços para plantio na praça e na rua em sua volta, uma ação que poderia despertar 

pertencimento e aproximação das pessoas seria o plantio de mudas arbóreas principalmente 

com crianças. Os. resultados obtidos evidenciam a necessidade de uma Educação Ambiental 

que, para além dos aspectos de cidadania, também favoreça os aspectos afetivos, tornando o 

espaço “praça Arlindo Luz” um lugar de memórias, história e identidade 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

 

Bloco I 

1) Nome ou nome social: 

2) Gênero (o qual se identifica): 

3) Idade: 

4) Rede Social (Facebook ou E-mail): 

5) Escolaridade: 

6) Área de estudo ou trabalho: 

Bloco II 

7) Defina o que é meio ambiente para você? 

8) O que você consideraria como sendo um ambiente saudável? 

9) Defina o que seria responsabilidade socioambiental para você.  

10)  Você frequenta a praça Arlindo Luz? (____) SIM (____) NÃO 

11)  Caso tenha respondido sim à questão anterior, há quanto tempo frequenta a praça? 

12)  Como definiria a frequência que vai a praça. 

(  ) 1 á 2 vezes por semana (  ) 3 à 4 vezes por semana  (  ) Finais de semana  (  ) todos os 

dias 

13)  Para que fins usa a praça? 

14)  Na sua percepção a praça está em condições de uso?  

15)  Caso tenha respondido não à questão anterior, descreva o motivo para não estar em 

condições de uso. 

16)  Cite cinco palavras que lhe vêm à mente quando pensa na praça Arlindo Luz. 

17)  Escreva uma frase utilizando essas cinco palavras. 

18)  Descreva a Praça Arlindo Luz e o seu entorno. 

19)  Como seria a praça Arlindo Luz ideal para você? 

20)  Como você definiria o seu comprometimento com a manutenção da praça. 

(   ) inexistente   (     ) pouco envolvido  (     ) moderadamente envolvido  (    ) altamente 

envolvido 

21)  Como você vê a atual interação da comunidade com a praça? 

(   ) inexistente   (     ) pouco envolvida  (     ) moderadamente envolvida  (    ) altamente 

envolvida 
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22)  Qual seria a probabilidade de você participar de mutirões para a revitalização e 

manutenção da praça Arlindo Luz? 

(   ) não participaria  (     ) pouco provável  (     ) moderadamente provável (    ) 

altamente provável 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto de Pesquisa: QUANDO PERCEBER FAZ TODA A DIFERENÇA: 

REFLEXÃO SOBRE TOPOFILIA EM RELAÇÃO À PRAÇA ARLINDO LUZ NO 

BAIRRO JARDIM BRASIL NA ZONA NORTE DE SÃO PAULO 

Pesquisador responsável: Vitória Andreassi 

Orientador Responsável: Profa. Dra. Luciana Farias  

Local onde será realizada a pesquisa: Praça Arlindo Luz – Jardim Brasil – São Paulo (SP). 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima especificada. 

O convite está sendo feito a você porque é importante para a área de Ciências Ambientais 

conhecer que sentido atribuem para espaços urbanos tal como praças públicas. Sua contribuição 

é importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque esta pesquisa 

está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e 

desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores 

esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não 

será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

responsável Vitória Andreassi, pelo e-mail vitoria.cardoso@unifesp.br. Este estudo foi 

analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar 

dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos 

aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, 

os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas 

e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com 

a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 

04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às 

segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br.  

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 

divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua 

mailto:cep@unifesp.br
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identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados 

apenas para esta pesquisa.  

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar 

fazer parte como voluntário(a), você deverá clicar em aceito participar. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 

PESQUISA 

 Ter melhor compreensão da importância de aprofundar em novas estratégias, que 

possam ser utilizadas na abordagem da educação ambiental, ou até mesmo que possam 

despertar em pessoas que não se sensibilizam com as causas ambientais o interesse.  

Objetivos da pesquisa: O objetivo do presente estudo é identificar o uso a que se destina uma 

praça pública na zona norte de São Paulo, bem como avaliar a percepção ambiental da 

população do entorno da praça. 

População da pesquisa: Frequentadores da praça de 18 à 30 anos 

Procedimentos aos quais será submetido(a): será aplicado um questionário estruturado online, 

e a análise será feita através de tabelas e gráficos, e nas perguntas dissertativas a análise de 

conteúdo.  

Riscos em participar da pesquisa: os riscos são mínimos e referem-se mais à uma possível 

dificuldade de compreensão em relação à alguma questão ou constrangimento em responder. 

Todavia, conforme destacado anteriormente, o(a) participante pode desistir de participar em 

qualquer momento.  

Benefícios em participar da pesquisa: contribuir para a melhoria dos estudos em Educação 

Ambiental e ajudar na base de futuros projetos. 

Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de 

forma anônima, com privacidade e confidencialidade.  

Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: destaca-se que o (a) participante tem o 

direito, caso solicite, a ter acesso aos resultados da pesquisa. 

Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve custos, 

tampouco compensações financeiras. 
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APÊNDICE C 

 

TÍTULO PROJETO: QUANDO PERCEBER FAZ TODA A DIFERENÇA: REFLEXÃO 

SOBRE TOPOFILIA EM RELAÇÃO À PRAÇA ARLINDO LUZ NO BAIRRO JARDIM 

BRASIL NA ZONA NORTE DE SÃO PAULO 

 

Cara (o) Juíza (o) 

 

Segue anexo o questionário (autoadministrado) que faz parte de um estudo cujo objetivo é 

identificar o uso a que se destina uma praça pública na zona norte de São Paulo, bem como 

avaliar a percepção ambiental da população do entorno da praça. Sendo que a pesquisa será 

direcionada a frequentadores da praça Arlindo Luz e buscará responder a seguinte questão de 

investigação: existiriam sentimentos topofílicos em relação à praça entre a população que mora 

na região? 

Como objetivos específicos, a proposta buscará avaliar as condições atuais do uso da praça, 

bem como avaliar se ela está sendo utilizada tal como a sua função pensada inicialmente. Além 

de avaliar se existem sentimentos topofílicos entre a população do entorno de forma a favorecer 

futuros projetos de Educação Ambiental. 

O questionário foi estruturado com perguntas pré-elaboradas e sequencialmente dispostas em 

itens que contemplam a questão investigativa da pesquisa. O link de acesso ao questionário 

digital será distribuído mediante o aceite na participação da pesquisa. 

1) Leia cada um dos itens encontrados no questionário e indique se você concorda de uma 

maneira geral com os conteúdos dos Blocos, bem como qual o nível de concordância. A 

pontuação “cinco” é a mais alta e indica uma alta qualidade formal do bloco (correção sintática, 

clareza semântica, adequação da linguagem usada para a população, por exemplo). 

Enquanto a pontuação “um” representa uma baixa clareza do bloco e uma recomendação 

implícita para sua reformulação, conforme sugestão enviada. 

2) Caso veja a necessidade de comentar algo em relação a algum item de um bloco 

específico, por favor, o destaque na primeira coluna da tabela. 
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 Concordo Nível de 

Concordância 

 

 

conteúdo do Observações  (aspectos 

formais 1-5) 

BLOCOS Bloco 

 

  

 SIM NÃO   

Bloco   I    

X (com 

ressalvas)  4 

Item 4 (Facebook): sugiro mudar para 

“redes sociais” com exemplos delas entre 

parênteses. A resposta que se espera é o 

atalho para a rede social? Se for, talvez 

seja bom deixar claro, para evitar respostas 

“sim/não”.  

 

Itens 7 a 9: como já se referem à interação 

das pessoas com a Praça, achei 

deslocados do bloco de dados pessoais. 

Acho que estariam melhor inseridos no 

Bloco II. 

     

     

Bloco II –  

X  5 

Os objetivos do trabalho indicados no texto 

introdutório estão de forma geral 

contemplados nas questões apresentadas. 

A única questão apontada nos objetivos 

específicos que não aparece claramente no 

questionário seria sobre as condições de 

uso da praça (estão contemplados os tipos 

de uso e o envolvimento da comunidade, 

mas não as condições de uso).  

 

Deixo uma sugestão de reavaliarem a 

ordem das questões. As questões 12 a 14, 

que se referem a conceitos amplos 

poderiam estar no início ou no final, sem 

interromper o fluxo das questões sobre a 

Praça Arlindo Luz.   
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ANEXO B 

 

 

 

 

 


