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AFETIVIDADE PESSOA-AMBIENTE, BEM-ESTAR SUBJETIVO E 

COMPORTAMENTO PRÓ-AMBIENTAL NAS HORTAS 

COMUNITÁRIAS 

 

RESUMO 
 

As hortas comunitárias revelam uma opção para a produção de alimentos em pequena escala, 

com ênfase na participação da comunidade local. Possuem a característica de tecnologias 

sociais sustentáveis, com valoração estética e econômica. Nesta pesquisa, objetivou-se 

compreender a afetividade pessoa-ambiente, o bem-estar subjetivo e o comportamento pró-

ambiental em hortas comunitárias, por meio de estudo exploratório e descritivo. Participaram 

40 usuários, de ambos os sexos, com idade entre 45 e 85 anos, em três hortas comunitárias da 

cidade de Maringá, localizada no Estado do Paraná, sul do Brasil. Os dados foram coletados 

por meio de uma metodologia quanti-qualitativa (multimétodos). Aplicou-se o Instrumento 

Gerador dos Mapas Afetivos (IGMA) e as escalas de Afetos Positivos e Negativos (PANAS), 

Satisfação de Vida (ESV) e Comportamento Ecológico (ECE). Nos mapas, destacaram-se os 

sentimentos de agradabilidade, distração e restauração, e dentre os sentidos atribuídos 

verificou-se a conexão com a natureza (n=13) e o sentimento de pertencimento (n=6) na 

interação com a horta. A partir de uma análise exploratória e descritiva das escalas, os 

participantes demonstraram um nível de contentamento acima da média, predominância dos 

afetos positivos e baixos níveis de afetos negativos. Sobre o comportamento ecológico, 

verificou-se altos escores na economia de água e energia (M= 4,14), assim como na limpeza 

urbana (M= 4,62), escores medianos referentes à reciclagem (M=3,23) e baixos quanto ao 

ativismo e consumo (M= 2,59). Conclui-se que os usuários associam as hortas com fatores de 

agradabilidade e restauração psicológica, proporcionados pela conexão com a natureza e na 

relação de vizinhança. Tais variáveis estimulam o senso de comunidade e, consequentemente, 

quando estimuladas, podem contribuir para a conservação ambiental.  

 

Palavras-chave: ambientes positivos; afetos; psicologia ambiental; satisfação de vida; 

sustentabilidade urbana. 
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PERSON-ENVIRONMENT AFFECTIVITY, SUBJECTIVE WELL 

BEING AND PRO-ENVIRONMENT BEHAVIOR IN COMMUNITY 

KITCHEN GARDENS 

ABSTRACT 

 
Community kitchen gardens reveal an option for small-scale food production, highlighting the 

participation of the local community. They are characterized by sustainable social technologies, 

with an aesthetic and economic valuation. Current exploratory and descriptive study aims at 

understanding person-environment affectivity, subjective well-being and the pro-

environmental behavior in community kitchen gardens. Forty users, males and females, aged 

between 50 and 85 years, were interviewed about three community kitchen gardens in Maringá, 

state of Paraná, Brazil. Data were collected by a quantitative-qualitative methodology 

(multimethods) comprising the application of the Affective Maps Generator Instrument 

(AMGI),  Positive and Negative Affective Scale (PANAS), Life Satisfaction Scale (LSS) and 

Ecological Behavior Scale (EBS). Feelings of pleasantness, distraction and restoration were 

highlighted in the maps. Connection with nature (n = 13) and feelings of belonging (n = 6) were 

verified in their interaction with the kitchen garden. The exploratory and descriptive analysis 

of the scales revealed that participants demonstrated a level of contentment above the average 

prevalence of positive feelings coupled to low levels of negative affections. On ecological 

behavior, high scores were registered in water and energy savings (M = 4.14), as well as in 

disposal of urban waste (M = 4.62); median scores on recycling (M = 3.23) and activity and 

consumption (M = 2.59) were reported. Results show that users associate kitchen gardens with 

pleasantness and psychological restoration, provided by the connection with nature and 

neighborhood relationships. These variables stimulate a sense of community and, consequently, 

may contribute towards environmental conservation. 

 

Keywords: positive environments; affection; environmental psychology; life satisfaction; 

urban sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A contemporaneidade é um período de transição com transformações ambientais, 

sociais, econômicas e tecnológicas. Tais mudanças incidem sobre a maneira de ser da sociedade 

e nas interações afetivas entre os indivíduos e o mundo. A esfera que engloba todos estes 

aspectos é o meio ambiente, caracterizado como um espaço físico em meio à transição temporal. 

Nele todas as vivências humanas foram e serão construídas. 

Todavia, as disparidades relacionais entre o humano e a natureza, por meio do domínio, 

da exploração e dos problemas presentes no aumento populacional, compõem a crise ambiental 

vigente, experimentada no aquecimento global, no possível esgotamento de recursos naturais e 

no manejo inadequado dos resíduos sólidos e hídricos. Tais intercorrências conduziram 

diversos pesquisadores, de diferentes áreas de estudo, a explorar a temática ambiental, sob o 

enfoque da sustentabilidade. Entre as considerações teóricas, a relação pessoa-ambiente busca 

analisar e compreender os aspectos físicos, psicológicos e socioculturais. 

A Psicologia Ambiental representa a potencialidade da psicologia de contribuir nestes 

contextos e fornecer paralelos contributivos em diferentes frentes (WAPNER; DEMICK, 

2002). A partir do desenvolvimento desta área de estudos, diversos conceitos foram 

consolidados e buscam responder as dinâmicas transacionais no entorno. Nesses contextos 

socioambientais a afetividade é um atributo que revela um processo de interação e qualificação, 

quando somadas aos aspectos cognitivos, comportamentos e memórias constituem a identidade 

de lugar (MOURÃO; CAVALCANTE, 2011). A sincronicidade dos modos de ser de uma 

sociedade na intercorrência subjetiva se faz presente também nesta apropriação. O sociólogo 

Zygmunt Bauman (2008) propõe que as vivências que regem o dia-a-dia das pessoas, assim 

como seus laços afetivos na atualidade são construídas sob estruturas dinâmicas, flexíveis e 

moldadas de acordo com o utilitarismo e o consumismo. Não obstante, na natureza há um 

predomínio de “discursos” e faltam práticas que garantam a continuidade dos recursos entre as 

gerações (BAUMAN, 2008; CAVALCANTE; ELALI, 2011). Entre os resultados destes 

processos, a possível escassez dos recursos naturais e o aumento da produção de resíduos 

sólidos urbanos são exemplos “palpáveis”, que refletem a urgência de medidas mitigatórias e 

preventivas em função dos impactos ambientais. 

Entre as ações, o papel da psicologia para compreender tais fenômenos se esclarece, 

principalmente, a partir de autores que expressam a ideia de que a crise ambiental revela uma 

crise das pessoas-no-ambiente, o que advém sobre a construção de identidade e vínculos, 
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moldáveis ao ritmo do mercado, em que o simbólico fica em segundo plano, dada a urgência 

de adaptabilidade, expressa na angústia contemporânea, na falta de um sentido para a existência 

e na insegurança (CORRALIZA, 1997; POL, 1993 apud PINHEIRO, 1997; BAUMAN, 2009; 

JUNG 2011; LAGO; AMARAL; MÜHL, 2013; CENCI; BURMANN, 2013). Um exemplo 

está nas intercorrências dos discursos ecológicos que não garantem a conduta pró-ambiental, 

apesar de este estar presente no cotidiano das pessoas. Afinal, o que falta para que este discurso 

se efetive? Nesse cenário, não apenas a relação com natureza apresenta elementos dissociativos, 

mas também nos comportamentos pró-sociais, as relações de afeto e a percepção do indivíduo 

sobre si-mesmo. Essa perda de referencial dirige a ideia de que o progresso humano, no sentido 

compartilhado se resume na percepção de uma vivência limítrofe, resultando relações 

hedonistas e narcísicas. 

A interdependência pessoa-ambiente extrapola o utilitarismo, ao se estabelecer as 

relações de vínculo e a afetividade pessoa-ambiente, que proporcionam emoções, apego ao 

lugar, memórias e outros temas (ELALI; MEDEIROS, 2011). A função estética possui um 

papel singular na construção destes vínculos, dada a função contemplativa que permeia as 

sensações de bem-estar. Diversas pesquisas apontam que os espaços verdes são mediadores de 

vivências de afetos, uma vez que esses são expressões sociais, culturais, fisiológicas e 

dinâmicas, envolvendo a percepção do ambiente como gerador de conforto/desconforto ou 

bem-estar/mal-estar (MARSELLE et al., 2014; SANGUINETTI, 2014). É comum às pessoas 

buscarem preservar os ambientes por meio de ações pró-sociais e/ou pró-ambientais motivadas 

por afetos positivos, mantendo vínculos que necessitam de uma resposta diferenciada de 

cuidado, proteção e preservação. Ainda mais, tais atribuições foram compiladas no conceito de 

ambientes positivos, frequentemente associado à solução sustentável diante do uso dos recursos 

naturais (CORRAL-VERDUGO et al., 2014). 

Eventualmente, no contexto urbano, as hortas comunitárias revelam uma opção para a 

produção de alimentos em pequena escala, com ênfase na participação da comunidade local. 

Possuem a característica de tecnologias sociais sustentáveis com valoração estética e 

econômica. Contudo, será que permeiam o resgate de vínculos afetivos e tradições familiares 

ou comunitárias? De fato, as práticas da agroecologia buscam a agrobiodiversidade, 

principalmente no envolvimento das pessoas nestas interações, no melhoramento genético e 

consequentemente na revisão das tecnologias disponíveis. Um novo paradigma para a 

agricultura está em evidência e, conforme as orientações da Carta da Terra, trata-se de uma 
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proposta que pode contribuir para um novo sentido de interdependência (NODARI; GUERRA, 

2015; BOFF, 2015) 

O comportamento pró-ambiental é caracterizado como um conjunto de intenções 

conscientes e atitudes, resultados de um conjunto de variáveis, entre elas, a sensibilidade 

presente na relação afetiva como meio ambiente, a qualidade informacional e disposição de 

recursos, a solidariedade e o altruísmo (PATO; CAMPOS, 2011; AGUILAR‐LUZÓN et al., 

2012; CORRAL-VERDUGO, 2014). Dessa maneira, consoante com as tradições e no vínculo 

pessoa-ambiente são constituídos processos afetivos e simbólicos que promovem a elaboração 

de crenças e ações de conservação ambiental. 

Com o intuito de ampliar a compreensão sobre tais questões, neste estudo objetivou-se 

compreender a afetividade pessoa-ambiente, o bem-estar subjetivo e o comportamento pró-

ambiental de usuários das hortas comunitárias. Os ambientes fazem parte do programa “horta 

comunitária”, sendo selecionados três bairros da cidade de Maringá, Estado do Paraná, no sul 

do Brasil. Nessa cidade, tal programa é uma iniciativa do poder público para viabilizar a 

alimentação saudável e substituir terrenos baldios, que serviam como depósitos irregulares de 

resíduos sólidos. Nas hortas, as famílias usufruem da atividade de cultivo e consequentemente 

revendem ou partilham da produção (ALBUQUERQUE, 2011; ALCURE, 2015).  

Buscou-se com este estudo uma abordagem diferenciada para entender a afetividade 

pessoa-ambiente e o comportamento pró-ambiental, e levantar informações que possam servir 

de subsídio para programas de sensibilização ambiental, na perspectiva transformadora da 

educação ambiental, priorizando o indivíduo em sua participação cidadã; bem como para a 

gestão ambiental, por meio de políticas públicas que tenham por base tais imagens simbólicas, 

que expressam o vínculo e a identidade das pessoas e comunidades. Consequentemente, inspira-

se ampliar o ecocentrismo e zelar pela promoção de bem-estar e qualidade ambiental. 

A presente dissertação possui, além desta introdução, a fundamentação teórica, dividida 

pelos seguintes eixos temáticos: contextos e cenários da crise pessoas-nos-ambientes na 

sociedade contemporânea; seguido das hortas comunitárias enquanto tecnologias sociais e 

ambientes positivos; por fim os referenciais teóricos e pressupostos da Psicologia Ambiental, 

com ênfase na afetividade pessoa-ambiente e no comportamento pró-ambiental. Posteriormente 

são apresentados dois artigos, resultados do projeto intitulado “Afetividade pessoa-ambiente, 

bem-estar subjetivo e comportamento pró-ambiental nas hortas comunitárias”. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender a afetividade pessoa-ambiente, o bem-estar subjetivo e o comportamento 

pró-ambiental em hortas comunitárias. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar os significados simbólicos e afetivos dos usuários das hortas comunitárias; 

2. Descrever a satisfação de vida, os afetos e o comportamento pró-ambiental dos usuários 

das hortas; 

3. Analisar o vínculo afetivo dos usuários com a horta comunitária e o comportamento 

pró-ambiental. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

“Man feels himself isolated in the de cosmos, because he is no longer involved in 

nature (...) His contact with nature is gone, and with it has gone the profound 

emotional energy that this symbolic connection supplied” (JUNG, 1964, p. 95).1 

 

Para que se faça cumprir os princípios da sustentabilidade é fundamental compreender 

que as questões humano-ambientais refletem a crise das pessoas-nos-ambientes (PINHEIRO, 

1997). Tal possibilidade de análise incita o protagonismo das diferentes áreas de estudo para 

qualificar a dinâmica transacional e as complexidades inerentes ao tema. A seguir busca-se 

estabelecer um panorama holístico de um novo paradigma ecológico, por meio da 

caracterização do contexto urbano e a aquisição histórica das vicissitudes humanas que 

contextualizam um plano de fundo para o desenvolvimento desta pesquisa, seguido da 

apresentação de políticas e inserção transversal dos espaços verdes urbanos, sendo que as 

vivências do cotidiano nestes cenários apontam para os principais conceitos explorados, a 

afetividade, a satisfação de vida e o comportamento pró-ambiental, conceitos descritos a partir 

da Psicologia Ambiental no último tópico desta revisão. 

 

3.1 CONTEXTOS E CENÁRIOS DA CRISE PESSOAS-NOS-AMBIENTES NA 

CONTEMPORANEIDADE 

O meio ambiente na ótica da Psicologia Ambiental é considerado um fenômeno 

multidimensional. Nele as vivências humanas são compartilhadas em diversos níveis, tais como 

o físico (natural ou construído) e as condições psicológicas, sociais, econômicas, políticas e 

culturais. O humano não apenas vive neste ambiente, mas é constituído e o constitui de forma 

dialética. No decorrer do processo evolutivo as interações ambientais foram remodeladas a 

partir de orientações e de disposições psicológicas mediadas pelas tecnologias e pela 

apropriação dos recursos naturais (CAMPOS-DE-CARVALHO; CAVALCANTE; 

NÓBREGA, 2011). 

No estágio histórico ancestral, o humano permanece em um período de interpendência 

da natureza, em que a extração dos recursos naturais acontecia de acordo com o ciclo de vida. 

                                                           
1 “Os homens se sentem isolados do cosmos, uma vez que não estão mais incluídos com a natureza. 
O seu contato com a natureza se foi, e com ele também se foi a energia emocional que essa conexão 
simbólica supria” (JUNG, 1964, p.95). 
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Todo cosmos era contemplado em seus mistérios, sistematizados pelo potencial fantástico e 

criativo do humano e expressado no pensamento mito-poético. Tais representações 

permanecem em potencial e são atualizadas na contemporaneidade, por movimentos de 

contracultura, na tradição de povos autóctones e nos documentos oficiais em prol do meio 

ambiente, como a Agenda 21 (CNUMAD, 1995), que em sintonia com a ecologia profunda, 

incentiva a utilização e revisão das condutas tradicionais a favor da sustentabilidade e de uma 

nova postura humana diante da natureza (WATANABE, 2011; SILVA; SAMMARCO, 2015). 

De fato, desde a descoberta do fogo até o domínio da natureza e dos animais, o humano vivencia 

um estágio embrionário de predação ambiental, e é nestes contextos que se busca explorar, pela 

educação ambiental, agroecologia e outras estratégias, novos paradigmas de ação-no-mundo. 

Com o avanço tecnológico, nas criações dos campos, para a agropecuária e agricultura, 

a sociedade passou a simular ecossistemas, um dos eventos mais importantes em face do 

domínio cultural, mas também é neste período que a visão antropocêntrica começa a ser 

estabelecida. Essa maneira de ver e agir no mundo considera o humano como o maior ser da 

natureza, colocando-o em uma posição de domínio dada à sua relação de poder diante daquilo 

que é considerado inferior, principalmente na capacidade de domesticação da biodiversidade. 

A partir dessas apropriações a humanidade passou por avanços significativos para a organização 

das primeiras cidades (WATANABE, 2011; BOFF, 2015). 

As territorialidades nesses períodos revelam a primeira organização de um “lugar”, visto 

que imagens simbólicas passam a organizar a conduta dos grupos e das comunidades. 

Diferentemente dos espaços, marcados pela ausência de significado, pelo fim do processo 

migratório, estes lugares constituem a formação de pequenos vilarejos e/ou agrupamentos. Ao 

analisar os processos dialéticos presentes nestes âmbitos se faz presente aspectos funcionais e 

simbólicos que possibilitam o desenvolvimento psicológico (CAVALCANTE; NÓBREGA, 

2011). Em continuidade, tais atributos e adjetivos se fazem mais evidentes, na aspiração 

humana em visualizar na cidade elementos filosóficos, políticos e democráticos. O ser e estar 

nas cidades passa a ser sinônimo de civilização e de valores, facilitando a cisão entre natureza 

e meio urbano, presente na Idade Média e na ascensão da Era Industrial. Nesse período aqueles 

que habitavam nos campos eram vistos como “primitivos” ou “rústicos”.  

O êxodo rural revela a inconstância desenvolvimentista em prol da segurança, 

comodidade, bem-estar e qualidade de vida. A produção e o trabalho constituem no processo 

civilizatório a possibilidade de almejar as aspirações humanas. Na industrialização e 

organização do capitalismo os recursos naturais passam a ser explorados com apropriação e 
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velocidade que não possibilitaram à natureza o equilíbrio constante, ou seja, o consumismo 

superou a capacidade natural de regeneração. Este processo continua em vigência, desde a 

transação das cidades modernas para pós-modernas (BOMFIM, 2010). Ora, a produção humana 

atingiu níveis potenciais e sua identidade antrópica é definida, sempre a favor do “bem-estar” 

e do progresso. Uma vez associado com a globalização uma nova leitura de sociedade e de 

mundo revelaram uma série de processos que expressam a então denominada, crise ambiental 

(SILVA; SAMMARCO, 2015).  

Os principais temas ou sintomas destas dicotomias são: o aquecimento global, a 

desertificação, o derretimento das calotas polares, a extinção de organismos, a desigualdade 

social, a má disposição e o crescimento acelerado dos resíduos sólidos, entre outros (HESS, 

2011; LEFF, 2012; BOFF, 2015). Em síntese, além dos impactos ambientais, a motivação 

industrial alinhada aos avanços tecnológicos possibilitaram também o desenvolvimento das 

engenharias e demais ciências, com base na racionalidade, na universalidade, na diferenciação 

estrutural e na integração funcional. Contribuições positivas em função da instrumentalização 

e aquisição cognitiva sob os elementos naturais (DUAILIBE; BELCHIOR, 2010). Todavia o 

caráter progressista não possibilitou ao humano a resposta de suas principais interrogações e 

também impactou o meio ambiente, principalmente na questão que envolve a unilateralidade 

do patriarcado e a exploração massiva das terras. Neste sentido, a cisão entre urbano e rural é 

também uma questão econômica e transversal. 

As dualidades também estão presentes na percepção do ciclo de consumo nas grandes 

cidades, muitas vezes distantes da realidade em que se insere a cadeia produtiva. Os 

consumidores visualizam os produtos finais, disponíveis e aptos para serem descartados, sem 

ao menos considerar aspectos sistêmicos de sua atividade de consumo. Para que se faça cumprir 

os princípios da sustentabilidade, uma nova relação entre pessoa e ambiente é exigida e o 

desafio está pautado nas vivências contemporâneas, ilustradas no excesso de estímulos e nas 

falsas necessidades que ditam o mercado. Na relação do humano com a natureza, desde os 

períodos ancestrais, o consumir é uma das chaves para promover um ambiente saudável, e sua 

ressignificação é uma via essencial para restituir a relação natural frente os recursos naturais, 

sendo comportamento de consumir parte integral e compartilhada da humanidade atrelado à 

sobrevivência biológica (BAUMAN, 2007; BAUMAN, 2008). 

Nos diferentes estágios ou paradigmas do desenvolvimento histórico da comunidade 

humana, os reminiscentes afetivos presentes em contextos particulares, analogamente em 

contextos de crises, demonstram nuances em comum, como se a humanidade buscasse em si 
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possibilidade de agir de forma diferenciada e amorosa frente às colisões e ao caos. Em linhas 

gerais, a sociedade pós-guerra inspirou o renascimento de um humanismo ascendente, assim 

seguiu nos nuances da crise econômica, nos prelúdios de guerras nucleares e atualmente na 

“crise da sociedade global”. Bauman (2009) apresenta as cidades, após a globalização, como 

um depósito de problemas globais e, aos citadinos cabe a responsabilidade de resolver tais 

questões em níveis locais. É evidente que existe uma sobrecarga para as cidades e o autor, 

sabiamente pautado nos fenômenos transacionais apresenta que assim como nas atuais relações 

humanas, as vivências nestes locais e as responsabilidades neles são resolvidas pela simples 

mudança de localidade, flexibilizações e liquidez. 

Os vínculos na contemporaneidade se encontram frouxos, resultante de uma adaptação 

à realidade frágil e volátil em que os processos de construção de identidade são líquidos, dada 

a necessidade de corresponder às expectativas da sociedade de consumo, sempre atualizado e 

útil. Por resultado destas construções sociais se origina a sensação de insegurança e medo, 

amplamente conhecidas na contemporaneidade (BAUMAN, 2007). 

O tempo se flui, e o truque é se manter no ritmo das ondas. Se 

você não quer afundar, continue surfando, e isso significa mudar 

o guarda-roupa, a mobília, o papel de parede, a aparência, os 

hábitos – em suma você mesmo – tão frequentemente quanto 

consiga (BAUMAN, 2007, p. 108). 

Tais representações se tornam mais inquietantes quando é possível perceber o 

esvaecimento da responsabilidade coletiva e a necessidade de reestruturar vínculos. Possuímos 

informações suficientes, porém as atitudes, a mudança esperada e as novas soluções ainda 

permanecem aos cuidados da esperança, desprovidos de maturidade para caminharem por si 

mesmos. Conforme argumenta Capra (2006), estamos situados no ápice de uma cisão do 

modelo progressista e do patriarcado, porém ainda buscamos remediações pautados nestes 

mesmos moldes. 

A perspectiva patriarcal sustenta a disparidade do público e do privado e historicamente 

define a condição de poder ou não poder de determinados grupos sociais, alocados à margem 

da sociedade, privilegiando um caráter progressista e unilateral de desenvolvimento. Nesse 

cenário, também a natureza é abandonada, atitudes de cuidado e a garantia da continuidade da 

vida são vistas sob a ótica da não utilidade. As individualidades são ovacionadas, assim como 

a manutenção de discursos hegemônicos em prol de uma construção liberal, mantidos por um 

paradigma fragmentado, distante da realidade sistêmica e natural. Este contraste é apontado por 
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Guimarães (2016) como “armadilha paradigmática”. Nesse conceito, apesar dos educadores, 

pesquisadores e atores das diferentes áreas socioambientais estarem preocupados com a 

transformação social, ainda permanecem uma dicotomia epistemológica. A partir dessas 

considerações, questionou-se se novas perspectivas podem ser incentivadas por meio de 

tecnologias sociais, como as hortas comunitárias em espaços urbanos, principalmente ao 

considerar as dimensões afetivas, as memórias e os comportamentos ambientais, visto que tais 

potencialidades já se fazem presentes historicamente. 

Na antiguidade a cidade era sinônimo de civilidade, democracia e política. A 

participação do cidadão nos rumos da cidade era fundamental e o contato com as diferenças 

individuais permitia a construção de uma ética coletiva, dentro de seus limites históricos e 

sociais. Este modelo grego está evidentemente distante das construções presentes na atualidade 

(BOMFIM, 2010). Os cidadãos contemporâneos se aglomeram em meio às incertezas, nas 

promessas de qualidade de vida, de bem-estar absoluto e de segurança. Fatidicamente, ao não 

alcançar tais esferas, percebe-se espaços de insegurança, desigualdade e problemas ambientais 

que coabitam entre as ruas e avenidas (HESS, 2011). A vinculação do cidadão com a cidade 

ocorre por processos afetivos e que culminam na mediação da intersubjetividade. A 

racionalidade ético-afetiva estabelece uma comunicação criativo-dialética, do universal ou 

objetivo para o individual ou subjetivo. Trata-se de uma experiência rotineira, em que o afeto 

indica a presença de comportamentos pautados em uma perspectiva ética (BOMFIM, 2010).  

Afetos são mediatizados pelos estímulos presentes na percepção e visão de mundo, elucidando 

que a estética precede o elemento ético, considerações já feitas na filosofia, como ilustra Sêneca 

(2012, p.37): 

Vivo segundo a natureza, já que a ela me entreguei totalmente, já 

que sou seu admirador e servo. Entretanto a natureza quer que eu 

faça duas coisas: agir e dedicar-me a reflexão. Tanto uma quanto 

a outra realizo, pois não pode haver contemplação sem alguma 

forma de ação. 

O ambiente urbano, dessa maneira, não deve ser compreendido como “não natural”, mas 

sim uma construção da natureza humana e de sua capacidade criativa. Atualmente, a 

dissociação entre o natural e o urbano denotam um fator psicológico preocupante: a repressão 

da beleza, da estética e consequentemente dos afetos. A beleza é um aspecto, outrora 

fundamental para o psiquismo. Essa repressão conduz a uma perda de ação política e se faz 

necessário estimular a conexão com a natureza, em sua beleza, como possibilidade de promover 
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a saúde e a qualidade de vida (HILLMAN, 1993; BOMFIM, 2010; ZHANG; HOWELL; IYER, 

2014). Esse fator emergencial sugere a necessidade de compreender a identidade social urbano 

presente em diferentes contextos, como nos bairros, cidades e comunidades. O pertencimento 

representa um conjunto de valores, comportamentos e afetos comuns entre pessoas, atributo do 

compartilhamento simbólico do entorno ecossocial (MOURÃO; BOMFIM, 2011). Esta 

cosmovisão incentiva a interdisciplinaridade como uma proposta diferenciada, considerada na 

atualidade um novo paradigma científico e cultural (LEFF, 2012; BOFF, 2015). Em 

contrapartida, as especialidades, fragmentações, subáreas e áreas, temas e subtemas tendem a 

gerar “generalidades” e ainda se fazem presentes na academia até os dias de hoje, como salienta 

Pinheiro (1997), com base em Lovelock (1995), existem dificuldades na proximidade e 

integração entre campos de estudo em prol da questão ambiental. 

A natureza corresponde à um todo, integrante e compartilhado, em que se faz 

fundamental revitalizar as experiências afetivas e simbólicas do humano em suas interações 

ambientais. Entre as possibilidades, tais temas encontram sua expressividade nas hortas 

comunitárias, pelas aproximações entre comunidades e por sua capacidade de conter 

compreensões das variáveis inerentes aos afetos, contentamento e comportamento pró-

ambiental. Dessa maneira, compreender as dimensões psicossociais, culturais e ambientais 

podem contribuir com políticas ambientais que facilitem a emancipação, o sentir e o fazer 

ambiental crítico (ZACARIAS; HIGUCHI, 2017). A proximidade com a produção, também é 

uma via interessante nas cidades e pode ser incentivada pela participação da comunidade em 

grupos, estreitando a relação de vizinhança e conscientização, entre sentir e agir, das dinâmicas 

de produção e consumo. A seguir serão apresentadas perspectivas sobre as hortas comunitárias 

como tecnologias sociais sustentáveis e ambientes positivos no contexto urbano. 

  



24 
 

3.2 HORTAS COMUNITÁRIAS: TECNOLOGIAS SOCIAIS SUSTENTÁVEIS E 

AMBIENTES POSITIVOS 

 

 “My garden is an impression of me” 

(FREEMAN et al., 2012, p. 142).1 

 

Como ilustrado acerca das crises pessoas-nos-ambientes, as transições pessoas-nos-

ambientes foram marcadas por contrastes e transformações. O humano deixa de se comportar 

com ações migratórias e de caça para estabelecer-se em um determinado local, desenvolvendo 

práticas agrícolas e de subsídio. A partir dessas organizações criou-se a relação territorial e o 

início das primeiras cidades. A exploração adquire, com o avanço tecnológico, parâmetros de 

rápida transformação, em que a natureza não possui capacidade de regeneração (FALCÓN, 

2007).  Também foi possível identificar que as mudanças de paradigmas nas experiências 

assertivas e nas crises possibilitaram o desenvolvimento humano e estabeleceram marcos 

fundamentais para novas maneiras e visualizar as relações entre as pessoas e o meio, assim 

empreende-se esforços por uma sociedade mais justa e democrática.  

As necessidades de seguridade e preservação da vida foram temas de pesquisadores e 

movimentos sociais, principalmente entre as décadas de 60 e 90, motivados pelo impacto 

científico e político do Clube de Roma (Dec. 60), onde existe a promoção e sistematização de 

estudos na temática ambiental. Após este ponto de partida, diversos encontros marcaram o 

desenvolvimento dos conceitos e ações de conservação ambiental, entre eles os marcos 

históricos da Conferência de Estocolmo (Dec. 70), do Relatório de Brundtland (1987) e da 

Conferência Mundial ECO-92. Essa última trouxe a inserção de estratégias e políticas em prol 

da sustentabilidade, por meio da Agenda 21, com o objetivo de combater as crises ambientais 

emergentes com base na integração entre países desenvolvimentos e em desenvolvimento. A 

agenda é uma coletânea de ações a nível regional, nacional e internacional sobre sistemas 

sustentáveis de produção, de consumo, de educação e de gestão (MATOS et al., 2016; 

RODRIGUES, 2013). 

Atualmente a Organização Mundial das Nações Unidas (ONU, 2015) estabeleceu a 

Agenda 2030, com a proposta de uma parceria colaborativa entre países e instituições para a 

promoção da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental. Em destaque, as propostas 

transversais visam englobar aspectos de saúde, qualidade de vida, meio ambiente, 

                                                           
1 “O meu jardim é uma expressão de mim” (FREEMAN, et al., 2012, p. 142). 
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sustentabilidade e seguridade social. No Brasil, Mariano e Milani (2017) destacam a Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e a Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PNSAN) como importantes bases para a construção de estratégias coletivas que 

integram saúde e meio ambiente. Na primeira, as práticas de saúde devem ser pautadas em 

estratégias coletivas e individuais em prol empoderamento social, por meio da articulação entre 

diversos setores. Já a segunda refere-se ao acesso de alimentação saudável e a garantia do 

cultivo orgânico, descentralizado e com base agroecológica, favorecendo a participação social 

e a solidariedade nestes processos (BRASIL, 2006; BRASIL, 2010). 

Entre as ações e programas nesses cenários, as hortas comunitárias são propostas que 

ganharam destaque por suportar diversas perspectivas. Na cidade de Maringá, as hortas 

comunitárias se somam aos espaços verdes urbanos, como uma estratégia para promover a 

alimentação saudável, com inspiração da agroecologia e também com o caráter de preservação 

ambiental, uma vez que se priorizou a ocupação de terrenos baldios, antes ocupados como 

depósito irregular de resíduos sólidos, para a promoção de uma atividade geradora de saúde e 

bem-estar (ALBUQUERQUE, 2012). Nessa cidade as hortas foram desenvolvidas pelo setor 

público e com a participação da comunidade. Possuem múltiplos objetivos, que variam desde a 

perspectiva econômica até a promoção de saúde, seus canteiros geralmente são distribuídos 

entre as famílias de um zoneamento e recebem apoio técnico da prefeitura e instituições de 

ensino superior (BOMFIM, 2010; RODRIGUES, 2013).  

Em geral, as hortas comunitárias vêm sendo descritas como tecnologias sociais 

sustentáveis e são estudadas por diversas perspectivas: a) educação ambiental, em que se 

enfatizam os processos de sensibilização ambiental, do contato com a natureza e a preservação 

do meio ambiente (QUEVEDO et al., 2015); b) empoderamento social, em que se destaca o 

papel dos usuários em relação à autonomia econômica, coletividade e valorização pessoal 

(CALGARO; ALFONSO; ARAÚJO, 2013) e; c) contracultura, expressas nas ideias de 

ativismo em prol da agroecologia urbana ou permacultura (BRAGA; ZAMITH, 2014; 

OLIVEIRA et al., 2016). Em um estudo denominado "O meu jardim é uma expressão do eu" 

Freeman (et al., 2012) apresentam a prática de jardinagem associadas à qualidade de vida e à 

saúde mental. O autor discorre sobre a capacidade de criação, a maneira de expressão e o dos 

jardins, associadas com a identidade de seus responsáveis. A singularidade de apropriação do 

espaço, distribuição e manejo refletem as vivências, as memórias e a solidariedade, expressões 

além daquelas coletadas diretamente pela observadas, mas enrustidas na personalidade. 



26 
 

Nos diferentes usos das hortas, algumas qualidades corroboram para a associação desses 

contextos no modelo teórico ecológico dos ambientes positivos. Esse conceito foi estabelecido 

pelos pesquisadores Corral-Verdugo (et al., 2014) na busca de uma alternativa sustentável 

frente ao modelo tradicional, que visava a manifestação do bem-estar humano, sem garantir a 

conservação ambiental, uma perspectiva ainda reducionista e sem um balanço ecológico 

adequado. A partir de diversos experimentos, os autores compreenderam que os usos dos 

recursos naturais e sociais propiciam o bem-estar humano, marcado pela satisfação de vida e 

pelos afetos positivos. Tais sensações e vivências proporcionam dialeticamente o 

comportamento pró-ambiental e social, impactando na continuidade do sistema, como ilustrado 

na Figura 1 (CORRAL-VERDUGO et al., 2014). 

 
Figura 1. Modelo teórico dos ambientes positivos de Corral Verdugo (et al., 2014, p.09) 

Entre os ambientes positivos, diversos estudos apontam que os espaços verdes urbanos 

possibilitam a integração de aspectos fundamentais na sociedade contemporânea, tais como a 

coletividade, o pertencimento, a sustentabilidade, a formação de identidade, a qualidade de vida 

e a promoção de saúde (FALCÓN, 2007; MARSELLE; IRVINE; WARBER, 2014; 

SANGUINETTI, 2014). Tais ambientes também podem trazer benefícios para o meio 

ambiente, como a regulação da humidade e da temperatura, o controle de erosão, o filtro 

acústico. As contribuições psicológicas e sociais tendem a promover o intercâmbio cultural 

entre moradores, miscigenando personalidades distintas de indivíduos, atividades lúdicas e 

desportivas, assim como a redução de estresse e descanso (FREEMAN et al., 2012). 
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As associações entre bem-estar subjetivo e comportamento ecológico sustentam ações 

que contribuem para a preservação ambiental. Inerente a tais conceitos, o bem-estar é uma das 

variáveis importantes para propiciar o desenrolar de ações ecológicas, entre elas, o 

comportamento pró-ambiental. Tais temas, ao serem analisados pela Psicologia Ambiental 

permitem a aproximação de variáveis intersubjetivas da dialética socioambiental. 

 

3.3 PSICOLOGIA AMBIENTAL: AFETIVIDADE PESSOA-AMBIENTE, 

SATISFAÇÃO DE VIDA, E COMPORTAMENTO PRÓ-AMBIENTAL 

 

“O mundo não é aquilo que pensamos, mas o que vivemos, pois não o 

possuímos, apenas nos comunicamos com ele” (KUHNEN, 2011, p. 252). 

 

A Psicologia Ambiental, como sugere Pinheiro (2005), busca investigar as relações 

pessoa-ambiente na abordagem multimétodos, com ênfase neste duplo (pessoa e ambiente) 

como objetos de estudo, e a sustentabilidade como um background para a compreensão destes 

sujeitos. Dessa maneira a dinâmica holística é preservada em detrimento da necessidade de 

sistematização de processos, graus e temas complexos que são evocados nesta dialética. A 

seguir será apresentado o desenvolvimento deste campo de estudo, assim como os principais 

conceitos e temas a serem contemplados nesta investigação. 

3.3.1 Entre as psicologias: uma breve introdução sobre a Psicologia Ambiental 

As primeiras investigações da Psicologia Ambiental foram realizadas sobre os 

ambientes restauradores e estavam pautadas na quantificação de níveis estressores, assim como 

nas sensações prazerosas ou desprazerosas para o indivíduo. Por meio dos estudos de Stephen 

e Rachel Kaplan (1989) observou-se a possibilidade de intervenção psicológica diante de um 

elemento físico específico e suas particularidades, tais como cores, formas e sons. Nesse 

período duas teorias foram formuladas, a primeira desenvolvida por Ulrich (1983) abordou a 

redução psicofisiológica do estresse e a segunda, desenvolvida por Stephen e Rachel Kaplan 

(1989), sobre a restauração da atenção. Ambos estavam associados à uma análise quantitativa, 

revelando a urgência de se pensar sobre os processos psicológicos fundamentais à saúde mental 

(GRESSLER; GÜNTHER, 2013). 

A partir da mudança do paradigma ambiental e sob a influência da Teoria dos Sistemas, 

diversos setores como as ciências, as tecnologias e as políticas revisaram suas propostas. Na 
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Psicologia Ambiental, tais influências passaram a conduzir pesquisas para além da mensuração 

comportamental, principalmente pela ênfase nos processos psicossociais e culturais, 

contribuição direta da Psicologia Social que culminaram em temas específicos, tais como, o 

sentimento de pertença, a identidade, a subjetividade, os signos, as imagens e a afetividade. No 

caráter metodológico, a pesquisa qualitativa e a pesquisa-ação passaram a ser incorporadas 

(MOSER, 2003; KAMITSIS; FRANCIS, 2013).  

Atualmente, os principais temas estudados por essa disciplina correspondem às 

percepções, atitudes, afetos, processos cognitivos, representações sociais e comportamentos 

pró-ambientais (GIFFORD et al., 2011; GÜNTHER; PINHEIRO; GUZZO, 2006). O 

fundamento metodológico da Psicologia Ambiental consiste em analisar o comportamento in 

loco, ou seja, no ambiente em que ele ocorre, diferenciando-se das demais propostas da 

psicologia. Considera-se que as atitudes não podem ser analisadas em nível de laboratório, uma 

vez que a influência ambiental exercerá controle de variáveis. Compreende-se que o 

comportamento pró-ambiental, assim como as atitudes ambientais, ao serem analisadas 

isoladamente, podem ser enviesadas de acordo com convenções, valores ou normas sociais 

(KRUSE, 2005; GÜNTHER; ELALI; PINHEIRO, 2011).  

Para delimitar entre as possibilidades estudadas pela psicologia ambiental, este estudo 

abordou a afetividade pessoa-ambiente e o comportamento pró-ambiental, sendo que o primeiro 

é caracterizado a partir da premissa de que existe um entorno percebido pelo indivíduo, que 

enquanto produção simbólica permite a exposição de sentimentos e afetos atribuídos a sua ação 

no ambiente (KRUSE, 2005). O segundo, é compreendido como um conjunto de atitudes em 

favor do meio ambiente à nível consciente, associado a valores que evidenciam uma ética 

ambiental. As atitudes ambientais por sua vez, podem ser motivadas por fatores econômicos ou 

regulamentadores, não necessariamente relacionadas à preservação ambiental ou ações 

utilitárias (MILFONT, 2012). 

 

3.3.2 A afetividade pessoa-ambiente, bem-estar subjetivo e o comportamento pró-

ambiental 

O ambiente é assimilado pelo humano a partir do processo de personalização do espaço. 

Mecanismos de regulação e de controle permeiam a relação entre homem e ambiente, de um 

nível objetivo (atividades diárias) e subjetivo (sentimento de pertença e identidade). Assim 

como a identidade individual é construída, também o ambiente é dotado dessa singularidade e 
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por natureza tendem ao equilíbrio. Sua ausência incide em uma reação de defesa passiva ou 

ativa frente ao ambiente, uma vez que o ambiente extrínseco e intrínseco é representado 

(KUHNEN et al., 2010). As condições de congruência entre indivíduo e o ambiente remetem a 

qualidade de vida e ao bem-estar, como indicado no modelo dos ambientes positivos, sendo 

mediados pelas construções simbólicas e afetivas (CORRAL-VERDUGO et al., 2012; 

MARTÍNEZ-SOTO; LENA; VÁSQUEZ, 2014).  

Muitas vezes, os aspectos afetivos são associados como elementos passivos ou não 

relevantes para o cotidiano, porém quando analisados na conjuntura e nas interconexões, 

percebe-se que a afetividade está para além de uma mera variável reguladora (DEMÉTRIO; 

BARBOSA, 2016). Na perspectiva da psicologia ambiental, por exemplo, é possível 

contemplar a afetividade como um jogo de conexões que facilitam a identidade de lugar, a 

territorialidade e a disposição espacial das pessoas (CORRÊA; BASSANI., 2015). 

Para compreender as dinâmicas afetivas nos contextos ecossociais, buscou-se duas 

estratégias, a primeira a partir da Psicologia Positiva, referencial compartilhado por Corral-

Verdugo (et al., 2014), e a segunda, pela Psicologia Social, na possibilidade de representação 

por mapas afetivos (BOMFIM, 2010). Ambas as perspectivas estão presentes neste estudo e são 

reconhecidas na Psicologia Ambiental (CORRAL-VERDUGO et al., 2014; BOMFIM, 2010; 

SALES et al., 2012). 

Na Psicologia Positiva, os afetos e a satisfação da vida são fenômenos interligados. A 

percepção dos afetos positivos (alegria, satisfação, entusiasmo, entre outros) e negativos 

(tristeza, angústia, raiva, entre outros) revelam o nível de bem-estar subjetivo de uma pessoa. 

A função do contentamento é explicitamente crucial para a atividade humana, desde a 

perspectiva instintiva, pelos suprimentos das necessidades básicas, até para as premissas 

filosóficas mais clássicas (HUTZ; ZANON; BARDAGI, 2014). A vivência de afetos está 

atrelada ao bem-estar, eventos prazerosos e não prazerosos denotam experiências cotidianas, 

mediando comportamentos e atitudes, fato que motivou ampliar e compreender nesta pesquisa 

a dimensão cognitiva do bem-estar, a satisfação de vida, ou seja, como as pessoas percebem e 

refletem sobre suas disposições e motivações frente à própria vida (ZANON; HUTZ, 2014). 

Na segunda perspectiva, o sentir é inerente ao afeto e cada manifestação afetiva se faz 

na intersubjetividade, na dialética entre eu e o outro, assim o próprio ambiente nos afeta e pode 

nutrir mudanças cognitivas que culminam na indissociação entre sentir, significar e agir 

(TOMANIK, 2016). O estreitamento entre a percepção e os afetos também foram descritas por 
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Kuhnen (2011) ao designar o conceito de percepção ambiental, apresenta que os aspectos de 

realidade não estão apenas subordinados aos sentidos, mas mediam vivências e favorecem a 

construção da subjetividade. 

Baseado principalmente em pressupostos afetivos, o fenômeno da alteridade pode 

receber diversas tonalidades, uma vez que abrange o espaço entre o eu e o outro. Constitui-se 

na dialética de individualidades e coletividades, multifaces e diversidades. É importante objetar 

que os afetos não acontecem de forma unidirecional, mas são frequentemente contraditórios, 

como o amar e o odiar, a alegria e a tristeza (TOMANIK, 2016).  Por consequência, a 

necessidade de análise destes temas, com base na percepção de que o ser humano é um sujeito 

social, motivou Bomfim (2010) na criação dos mapas afetivos, instrumento inspirado nos 

conhecimentos do urbanismo sobre a disposição e organização mental das imagens. As cores 

das vivências do cotidiano são possíveis de análise e permitem explorar como um grupo social 

percebe, sente e atua no contexto. 

Dessa maneira, neste estudo serão abordadas as variáveis de afetividade pessoa-

ambiente e os aspectos informacionais ou cognitivos dessa relação, visto que a forma que os 

indivíduos identificam o lugar, ou seja, a simbolização do ambiente, permite a construção da 

subjetividade (KUHNEN; SILVEIRA, 2008; BOMFIM, 2010). É nesses processos que a 

aquisição de comportamento pró-ambiental se organiza e se concretiza nas cidades, por meio 

de suas estruturas físicas possibilitam o retraimento temporário dos indivíduos, possibilitado 

por suas residências ou ambientes positivos, o que revela a necessidade de proteção e aceitação 

dos citadinos (MONTAGNA, 2001; MOSER, 2001).  

Para estudar o comportamento pró-ambiental ou comportamento ecológico é importante 

averiguar aspectos que favorecem ou impedem essa conduta, segundo a Psicologia Ambiental 

os comportamentos são dependentes da cultura, tais como as normas sociais e as expressões 

culturais; de expressões subjetivas, representadas pelas crenças, significados, valores, entre 

outros; e da filogenética, mecanismos neurais básicos para a sobrevivência da espécie 

(KUHNEN et al., 2010). Analisar o comportamento se constitui um grande desafio, uma vez 

que a população possui informações sobre o meio ambiente e desejam expressar aquilo que é 

socialmente adequado, ou seja, aquilo que é pró-ambiental é reconhecido em seu discurso, 

todavia essa informação a nível comportamental não é expressa (GÜNTHER; ELALI; 

PINHEIRO, 2011; LARSON et al., 2015). 
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Os aspectos psicológicos referentes ao comportamento pró-ambiental estão associados 

a diversos constructos, como fatores extrínsecos: a disponibilidade de recursos, fatores 

econômicos ou ambientais; e intrínsecos: aspectos motivacionais e crenças ambientais. A 

reciclagem, por exemplo, está vinculada aos fatores altruístas, aos afetos, às percepções de 

consumo, e ao conhecimento sobre o meio ambiente, integrando esses fatores e revelando a 

complexidade desta conduta. Todavia é importante ressaltar que uma variável isolada não 

prediz a possibilidade de o comportamento ocorrer. Nem sempre o altruísmo indica condutas 

pró-ambientais, por exemplo, a pessoa altruísta pode dirigir sua atividade para outras áreas, 

além da conservação ambiental (LAYRARGURES, 2011; IZAGIRE-OLAIZOLA, 

FERNÁNDEZ-SAINZ; VICENTE MOLINA, 2015; ZELENSKI; DOPKO; CAPALDI, 2015).  

A seguir serão apresentados os resultados da investigação e as diferentes ênfases 

abordadas no decorrer deste estudo. Buscou-se demonstrar os aspectos metodológicos e 

resultados obtidos na seguinte ordem: o primeiro artigo retrata a afetividade pessoa-ambiente 

nas hortas comunitárias, por meio dos mapas afetivos, o segundo trata-se da análise quantitativa 

e apresenta os dados sobre o comportamento pró-ambiental, à satisfação de vida e aos afetos 

positivos e negativos dos participantes. 

  



32 
 

4. ARTIGO I 

 

4.1 NORMAS DA REVISTA DO ARTIGO I  

A revista Psicologia em Estudo tem publicado trabalhos na área da Psicologia e nas suas 

interfaces, problematizando a realidade atual, contribuindo para o desenvolvimento da 

psicologia, enquanto ciência e profissão. Possui qualis B1 nas ciências ambientais, A2 na área 

interdisciplinar e A1 em Psicologia. 

São aceitos artigos de pesquisas originais, com ênfase nos estudos qualitativos e no seguinte 

formato: 

 

l. Folha de rosto contendo: 

 

• 1.1. Título pleno em português, entre 10 e 12 palavras. 

• 1.2. Sugestão de título abreviado em português, para cabeçalho, não devendo 

exceder 4 palavras. 

• 1.3. Título pleno em inglês, compatível com o título em português. 

• 1.4. Título pleno em espanhol, compatível com o título em português. 

• 1.5. Sugestão de título abreviado em português, inglês e espanhol. 

 

2. Folha(s) contendo: 

 

• Resumo, em português. 

• Todos os textos inclusos nas categorias de 1 a 3 devem conter resumos com 150 a 

250 palavras. As demais categorias dispensam resumos. Ao resumo devem seguir 3 

palavras-chave (A primeira iniciando com letra maiúscula e as demais em letras 

minúsculas e separadas por ponto e vírgula).  

• Abstract e keywords, tradução do resumo e das palavras-chave em inglês. 

• Resumen e palabras clave, tradução do resumo e das palavras-chave em espanhol. 

 

3. Anexos e/ou Apêndices, apenas quando contiverem informação original importante, 

ou destaque indispensável para a compreensão de alguma seção do texto. Recomenda-se evitar 

anexos e apêndices. 
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4. Folha contendo títulos de todas as figuras, numeradas conforme indicado no texto. 

 

5. As figuras, tabelas e os gráficos deverão, além das instruções específicas a seguir, 

considerar que: serão aceitos o total de no máximo 5 (cinco), considerando-se a somatória 

dessas categorias. 

 

6. Figuras, incluindo legenda, uma por página em papel, colocadas ao término do texto, 

no mesmo arquivo, em seqüência às referências bibliográficas. Para assegurar qualidade de 

reprodução as figuras contendo desenhos deverão ser encaminhadas em qualidade para 

fotografia (resolução mínima de 300 dpi); Como a versão publicada não poderá exceder a 

largura de 11,5 cm para figuras, o autor deverá cuidar para que as legendas mantenham 

qualidade de leitura, caso redução seja necessária. 

 

7. Tabelas, incluindo título e notas, devem ser apresentadas uma por página, colocadas 

ao término do texto, no mesmo arquivo, em seqüência às referências bibliográficas. Na 

publicação impressa a tabela não poderá exceder 11,5 cm de largura x 17,5 cm de comprimento. 

O comprimento da tabela não deve exceder 55 linhas, incluindo título e rodapé(s). Para mais 

detalhamentos, especialmente em casos não contemplados nestas Normas o manual da APA 

deve ser consultado. 

 

8. Texto deverá apresentar: introdução, método, resultados e discussão e, considerações 

finais/conclusão – não sendo obrigatório utilizar estes termos como ítens. As notas de rodapé 

(no máximo 5 em todo o trabalho), se imprescindíveis, deverão ser colocadas ao pé das páginas, 

ordenadas por algarismos arábicos que deverão aparecer imediatamente após o segmento de 

texto ao qual se refere a nota. Os locais sugeridos para inserção de figuras e tabelas deverão ser 

indicados no texto. Não utilizar os termos apud, op. cit., id., ibidem e outros (eles não fazem 

parte das normas da APA). 

 

9. Referências não devem ultrapassar o limite de 30 (trinta), incluindo neste total até 

10% de citações referentes aos próprios autores. No mínimo, 40% do total devem referir-se aos 

últimos 5 anos. Salvo justificativa, estes limites serão revistos pelo Conselho Editorial, por 

exemplo, nos casos de artigos de revisão histórica. Alertamos os autores que a atualização do 

texto será avaliada pelos consultores 
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4.2 ARTIGO – PSICOLOGIA EM ESTUDO 

 

O artigo foi apresentado na seguinte quebra de página com o intuito de garantir a 

formatação exigida pela revista. Elementos estruturais como margens e número de páginas 

foram revisados e optou-se em manter o modelo de dissertação sugerido pelo Programa de Pós-

Graduação em Tecnologias Limpas (PPGTL). 
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AFETIVIDADE PESSOA-AMBIENTE NAS HORTAS COMUNITÁRIAS: 

PROMOÇÃO DE SAÚDE E DA SUSTENTABILIDADE1

 

PERSON-ENVIRONMENT AFFECTIVITY IN COMMUNITY KITCHEN 

GARDENS: ENHANCEMENT IN HEALTH AND SUSTAINABILITY 

 

AFETIVIDAD PERSONA-AMBIENTE EN LAS HORTAS COMUNITARIAS: 

PROMOCIÓN DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD 

 

AFETIVIDADE PESSOA-AMBIENTE NAS HORTAS 

PEOPLE-ENVIRONMENTAL AFFECTIVENESS IN GARDENS 

AFETIVIDAD PERSONA-AMBIENTE EN HORTAS 

  

                                                           
1 Apoio e financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Instituto 

Cesumar de Ciência, Tecnologia e Informação (ICETI) 



36 
 

RESUMO: As hortas comunitárias inspiradas em modelos agroecológicos já são tendências 

nas cidades que buscam estimular ambientes positivos. Entre as possíveis estratégias busca-se 

integrar políticas que visam a erradicação da fome, a garantia de qualidade alimentar e o 

aumento da economia familiar. Objetivou-se analisar os significados simbólicos e afetivos de 

usuários frente suas atividades em hortas comunitárias na cidade de Maringá, Estado do Paraná, 

sul do Brasil. Foram 40 entrevistados com idade média entre 45 e 80 anos, por meio de uma 

adaptação do Instrumento Gerador de Mapas Afetivos. A pesquisa foi realizada in locu e os 

participantes foram orientados a desenhar a horta, desse modo, as imagens foram analisadas a 

partir de suas estruturas, sentimentos e sentidos. Constatou-se que as vivências nesses 

ambientes são mediadas por sentimentos de agradabilidade, pertencimento, distração e 

restauração. Entre os principais sentidos atribuídos, a conexão com a natureza e a interação 

social são destaques, e revelam que tais dimensões estão presentes nas hortas estudadas, 

contribuindo para a saúde e preservação ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: mapas afetivos; psicologia ambiental; saúde ambiental. 

 

ABSTRACT: Community gardens, inspired by agro-ecological models, are already trendy in 

cities that stimulate positive environments. The integration of policies aiming at the eradication 

of hunger, guarantee of food quality and increase in family earnings are the strategies desired. 

Current study analyzes the symbolic and emotional meanings of users of community gardens 

in Maringá, state of Paraná, Brazil. Forty respondents, average age 60 years old, were analyzed 

by an adapted Affective Maps Generator Instrument. Survey was conducted in loco and the 

participants were asked to make a drawing of the garden. All drawings were analyzed according 

to structures, feelings and senses. Results show that the experiences in these environments are 

mediated by feelings of pleasantness, belonging, recreation and restoration. Among the main 

attributed senses, the connection with nature and social interaction is highlighted. They reveal 

that such dimensions are present in the gardens studied, qualifying health and environmental 

preservation. 

KEYWORDS: affective maps; environmental psychology; environmental health. 

 

RESUMEN: Las huertas comunitarias inspiradas en modelos agroecológicos ya son tendencias 

en las ciudades que buscan estimular ambientes positivos. Entre las posibles estrategias se busca 

integrar políticas que apunte a la erradicación del hambre, la garantía de calidad alimentaria y 

el aumento de la economía familiar. Este estudio tuvo como objetivo analizar los significados 

simbólicos y emocionales de los usuarios a través de sus actividades en los jardines de la 

comunidad de la ciudad de Maringá, en el estado de Paraná, sur de Brasil. Fueron 40 

entrevistados con edad media de 60 años, por medio de una adaptación del Instrumento 

Generador de Mapas Afectivos. La encuesta se llevó a cabo en el locus y se pidió a los 

participantes que dibujen el jardín, por lo tanto, las imágenes fueron analizados a partir de sus 

estructuras, sentimientos y sentidos. Se encontró que las experiencias en estos entornos son 

mediados por sentimientos de agrado, que pertenece, la distracción y la restauración. Entre los 

principales sentidos atribuidos, la conexión con la naturaleza y la interacción social son 

destaques, y revelan que tales dimensiones están presentes en las huertas estudiadas, calificando 

la salud y la preservación ambiental. 

KEYWORDS: mapas afectivos, psicología ambiental y salud ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

A agroecologia urbana é uma tendência nas cidades que buscam estimular ambientes 

positivos e integrar políticas que visam a erradicação da fome, a garantia de qualidade alimentar 

e o aumento da economia familiar. Entre as ações estratégicas nestes cenários, as hortas 

comunitárias são as propostas comuns em centros urbanos e podem trazer benefícios para o 

meio ambiente do nível local ao global. Geralmente a implementação e manutenção são de 

responsabilidade do poder público em conjunto com organizações não governamentais e 

instituições de ensino superior para o apoio técnico e logístico (Rodrigues, 2013; Carneiro; 

Pereira & Gonçalves, 2016).  

Tais espaços, ao serem incrementados nas cidades, favorecem a regulação climática e a 

biodiversidade (Cardona & Barreto, 2014; Lucena, Figueroa & Oliveira, 2015). Entre os 

métodos de manejo, considera-se que a prática agroecológica é uma das mais benéficas e 

sustentáveis, principalmente ao fomentar o ciclo de vida, a conservação do solo, a 

agrobiodiversidade e a preservação de recursos naturais. Em níveis estruturais, tendem a 

integrar as vivências sociogeográficas da cidade e podem garantir a congruência de políticas 

sistêmicas nos bairros. Como tecnologia social, viabilizam saúde à comunidade humana e 

contribuem diretamente na (re)construção de cidades para as pessoas, incentivando os aspectos 

produtivos, criativos e solidários (Cardona & Barreto, 2014; Costa, Sousa & Pereira, 2015a; 

Lucena et al., 2015; Carneiro et al., 2016). 

Nas pesquisas nesses ambientes é possível destacar três principais temas: o 

desenvolvimento da educação ambiental, o empoderamento social e a contracultura. O 

primeiro, por meio da educação ambiental transversalmente presente em disciplinas escolares 

ou acadêmicas se propõe a estimular o contato com a natureza, a estimulação de afetos, a 

preservação ambiental, a alimentação saudável e o aprendizado cognitivo em diferentes 

disciplinas, com ênfase na vivência, por meio de metodologias ativas e horizontais (Quevedo, 

Oliveira, Gayeski & Barros, 2015). O segundo abrange a autonomia econômica das 

comunidades e a força criativa dos processos de trabalho e destina-se a impulsionar a liberdade, 

a coletividade e a emancipação. O terceiro é comumente representado pelas organizações não 

governamentais e movimentos de contracultura. Suas principais atuações envolvem o ativismo 

ambiental na busca de fortalecer os princípios agroecológicos e/ou da permacultura na 

agricultura urbana, com o intuito de subverter o modelo econômico vigente por uma nova 

perspectiva que envolve o avanço político democrático e a responsabilidade socioambiental. 

Portanto, visam fortalecer experiências e romper com paradigmas antropocêntricos 
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hegemonicamente presentes na sociedade (Calgaro, Alfonso & Araújo, 2013; Braga & Zamith, 

2014). Nota-se uma lacuna dentre as temáticas estudadas, no que se refere ao campo das 

transições pessoas-nos-ambientes, e considera-se a Psicologia Ambiental, como um campo que 

estabelece pessoa e ambiente como sujeitos ativos e que interagem entre si dialeticamente. 

Dessa maneira, esse campo da Psicologia contribui para compreender como o humano percebe, 

sente e atua no espaço em que está situado. A Teoria das Representações Sociais sugere a 

possibilidade de análise científica desses temas, diante da tradução de como os indivíduos 

atuam e significam o mundo, uma vez que os contextos socioambientais instituem o sujeito 

individual e emergem da subjetividade, dificilmente compreende-se a dinâmica pessoa-

ambiente, sem o eixo da realidade social possibilitando as significações dessa ligação (Polli & 

Kuhnen, 2011). 

 Estima-se compreender o uso das hortas por meio de uma análise dos conteúdos 

simbólicos e afetivos dos usuários. Nesta perspectiva considera-se afetividade tudo o que afeta 

as pessoas, em destaque os sentimentos e as emoções. Os primeiros, atrelados às reações 

moderadas de prazer e desprazer, e o segundo, referem-se ao afeto intenso e centrado que 

irrompe o padrão de conduta dos indivíduos, eliciando novos comportamentos (Sawaia, 2004 

citado por Sales, Bandeira & Bomfim, 2012). 

Na Psicologia Ambiental, a propriedade do ambiente favorecer a manifestação de afetos 

foi motivo das primeiras investigações. Entre elas, os estudos de Stephen e Rachel Kaplan 

(1989), que buscavam as variáveis com potencial de minimizar os níveis estressores e eliciar 

sensações prazerosas, o que foi denominado de ambientes restauradores, cuja possibilidade de 

restaurar a atenção pode proporcionar a experiência de restauração psicológica, ou seja, facilitar 

a sensação de bem-estar minimizando estímulos estressores (Gressler & Günther, 2013). 

A vivência afetiva, tanto positiva, quanto negativa, necessariamente envolve respostas 

e, como resultado, os pesquisadores Corral-Verdugo, Frías, Romero, Fraijo, Fonllem e Frías 

(2014) apontam que a afetividade é uma variável significativa para condutas de cuidado 

ambiental. Esses atributos foram sistematizados e ilustrados no modelo teórico dos ambientes 

positivos, em que os pesquisadores descrevem que as experiências afetivas positivas, presentes 

na percepção de qualidade de vida e bem-estar, estão associadas com as respostas pró-sociais e 

pró-ambientais. O entorno e suas particularidades podem facilitar ou dificultar a manifestação 

de variáveis que envolvem tais atitudes. Entre elas, é possível destacar o altruísmo, a 

solidariedade inter e intrageracional, o respeito, a equidade, a preservação e restauração 
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ambiental, o suporte social e as normas coletivas. Em síntese, existe correlações entre o 

equilíbrio pessoal, relacional e ambiental (Pol, 2009). 

A partir desses temas, a clareza dos afetos presentes nas hortas pode viabilizar 

estratégias que integram fatores de proteção às pessoas e ao entorno, além de estimular a 

participação cidadã em prol do meio ambiente. O estreitamento entre a percepção e os afetos 

foi descrita por Kuhnen (2011) ao designar o conceito de percepção ambiental. Descreve que 

os aspectos de realidade não estão apenas subordinados aos sentidos, mas mediam vivências e 

favorecem a construção da subjetividade. Para tanto, volta-se ao tema das representações 

presentes nestas experiências, assim como o questionamento de como tornar os afetos presentes 

em um contexto particular passível de análise. 

Uma das principais estratégias para a síntese cognitiva das relações com o entorno 

possui base teórica da arquitetura e do urbanismo. As imagens da cidade, foram sistematizadas 

e incorporadas no instrumento dos mapas cognitivos, idealizados pelo urbanista Kevin Lynch 

(2010). Nos mapas busca-se a manifestação das diferentes estruturas e elementos contidos nos 

ambientes pelas pessoas. Na Psicologia Ambiental, os mapas cognitivos inspiraram Bomfim 

(2010) para a criação dos mapas afetivos, que visam contribuir para análise das cidades, por 

meio dos desenhos e dos afetos que se aglutinam nos diferentes símbolos e signos da vida 

urbana. A autora demonstrou que as simbolizações presentes na construção de metáforas 

possibilitam a análise da expressão subjetiva das pessoas. Cabe ressaltar que embora busque-se 

a propriedade do coletivo, nota-se que os temas apresentados pelas pessoas podem revelar 

singularidades, demonstrando o caráter individual das experiências humanas diante de um 

contexto socioambiental (Polli & Kuhnen, 2011). 

Considerando o potencial de vivências afetivas e o resgate das tradições comunitárias 

pertinentes aos espaços de hortas, procedeu-se o presente estudo com o objetivo de identificar 

e analisar os significados simbólicos e afetivos de usuários do programa de hortas comunitárias 

da cidade de Maringá, interior do estado do Paraná. Esse programa foi implantado em 2000, 

pelo poder público, que levou à construção das hortas em locais estratégicos para substituir 

terrenos baldios com índices altos de resíduos sólidos dispostos de maneira irregular. O projeto 

foi viabilizado na união das Secretarias do Meio Ambiente, dos Serviços Públicos e da Saúde, 

unidade que sustenta a interdisciplinaridade em prol de um espaço que possibilite aos cidadãos 

uma atividade econômica e a alimentação saudável, inspirada em princípios da agroecologia (O 

Diário, 2016). 
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2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, abordado de forma qualitativa em três 

hortas comunitárias na cidade de Maringá do Estado do Paraná, localizado no Sul do Brasil. 

Fundada em 1947 e inspirada nas cidades-jardins da arquitetura moderna. Possui 400 mil 

habitantes e índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,808 e PIB de 7,13 bilhões. Valores 

que estabelecem a cidade entre as 50 com melhores condições de vida do País (Vidigal-Filho 

& Vidigal, 2013; Maringá, 2016). A cidade é marcada pela rápida expansão populacional e 

enfrenta problemas ambientais como o aumento da quantidade e a disposição inapropriada dos 

resíduos sólidos; os impactos do uso inadequado do solo; a contaminação dos lençóis freáticos, 

além dos aspectos da injustiça social, como a vulnerabilidade social e a pobreza. Para mitigar e 

prevenir os impactos ambientais sob uma perspectiva holística, a cidade iniciou diversas ações 

em comum com as políticas ambientais nacionais para o desenvolvimento socioambiental, 

visando a promoção de qualidade de vida dos habitantes e a preservação do meio ambiente, 

entre elas, foi instituído o programa “Hortas Comunitárias” (Marostica, 2010). Para a pesquisa, 

buscou-se três hortas, que embora tivessem tempos de uso distinto, uma recém implementada 

e as outras duas mais antigas, apresentaram semelhanças nas variáveis socioeconômicas e 

também no processo de construção, onde os usuários participaram ativamente na recuperação 

do local, antes espaços abandonados e depósitos irregulares de resíduos sólidos.  

A pesquisa foi realizada in locu com o objetivo de abranger a dinâmica natural do 

ambiente investigado, o tempo de investigação durou entre cinco a seis meses, com caráter 

etnográfico Contou-se com a participação de 40 usuários, representando 40% da população das 

hortas, ambos os sexos e selecionados aleatoriamente. Os critérios de inclusão foram: pessoas 

maiores de idade, com canteiros para o cultivo. Pessoas da mesma família ou que 

compartilhavam o mesmo espaço de trabalho na horta não foram convidadas a participar. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) 

sob o parecer 1.953.029, conforme resolução nº 466/2012. Os participantes foram informados 

sobre o objetivo da pesquisa, a garantia do sigilo em relação aos dados pessoais e a liberdade 

de resposta, solicitando-se a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para 

manter o caráter sigiloso, todos nomes divulgados são fictícios. Sobre a ética ambiental 

(Christina, Melgaço & Paixão, 2012), esta pesquisa não ocasionou comprometimento ao meio 

ambiente e buscou-se minimizar a quantidade de papéis, resíduos e possíveis rejeitos. 

Foi aplicado um questionário socioeconômico e em seguida a adaptação do Instrumento 

Gerador de Mapas Afetivos (IGMA) (Bomfim, 2010). Este instrumento tem por finalidade 
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tornar os afetos passíveis de análise e compreensão, por meio da produção de imagens que 

correspondem à horta comunitária. Assim, nesta pesquisa, os participantes foram orientados a 

elaborarem, livremente, um desenho que representasse a horta comunitária em um papel A4. 

Posteriormente, foram convidados a responder um inquérito que possui como temas: uma 

metáfora sobre o desenho, os sentimentos, os sentidos atribuídos ao contexto representado. Os 

resultados destes elementos representam a imagem pertinente ao desenho, ou um tema central 

eminente nas respostas das pessoas. 

Após um estudo piloto, com o intuito de facilitar a coleta de dados e a adequação frente 

à realidade socioambiental investigada, foram realizadas as adaptações do instrumento. Entre 

as alterações, buscou-se substituir a instrução sobre a elaboração da metáfora para o convite de 

criar uma frase que sintetize a experiência das hortas. A justificativa para a mudança foi pautada 

na dificuldade dos participantes em compreenderem e revelarem os temas, possivelmente 

devido à idade ou escolaridade. Vale ressaltar que alguns participantes responderam à pesquisa 

sem desenhar a horta comunitária, uma vez que o ato de desenhar, muitas vezes, foi comentado 

como uma atividade difícil, contudo elaboraram a frase e descreveram os demais atributos de 

análise. 

Os dados obtidos permitiram a catalogação das unidades de acordo com o tipo de 

desenho (cognitivo ou metafórico), com os sentimentos e com os sentidos atribuídos ao desenho 

ou à frase. A compreensão e interpretação ocorreram com base na análise de conteúdo de 

Laurence Bardin (1977) que busca a categorização e a sistematização de elementos presentes 

nas unidades de texto para revelar as representações, as crenças e as intenções de 

comportamento (Silva & Fossá, 2013; Caregnato & Mutti, 2006). É importante destacar que 

algumas respostas foram enquadradas em mais de uma categoria, visando manter a 

organicidade dos dados. Optou-se por excluir o atributo “qualidade” da análise, uma vez que, 

vários participantes relataram dificuldades de interpretar o comando sugerido. Quanto à 

amostra, apenas um participante, após interpretação dos dados, foi excluído da pesquisa, uma 

vez que suas respostas foram consideradas gerais ou superficiais. 

O software MAQXDA-12 foi usado como ferramenta de apoio para análise dos 

conteúdos, uma vez que possibilita análises qualitativas de diferentes categorias, como 

entrevistas, comumente utilizadas em ciências sociais (Zamith-Cruz, Lopes & Carvalho, 2016). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com a sistematização dos resultados foi possível identificar o perfil socioeconômico 

dos usuários das hortas comunitárias investigadas (Tabela 1). No que diz respeito à variável 

sexo, identificou-se uma homogeneidade de homens e mulheres (50%). Quanto à idade, 

prevaleceram as pessoas de idade avançada, com mais de 60 anos (55,5%), e de meia idade, 

entre 45 e 60 anos (42,5%). Sobre a ocupação, 65% dos entrevistados estão aposentados, 20% 

atuam como autônomos e 15% possuem trabalho com registro. Os dados referentes à faixa 

salarial dos participantes mostram que 77,5% possuem entre um e dois salários mínimos como 

renda familiar, a outra parte da amostra possui de dois a quatro salários mínimos (22,5%). Todos 

participantes da pesquisa atuam nas hortas diariamente ou semanalmente e 97,5% dos 

participantes já haviam morado no campo antes de habitar a área urbana. 

Tabela 1. Frequência (f) e percentual (%) das características sociodemográficas dos participantes 

Categorias Variável f % 

Idade -50 anos 3 7,5 

 50-60 anos 14 35 

 60-64 anos 16 40 

 +64 anos 7 15,5 

Escolaridade Sem escolaridade 1 2,5 

 Educação Infantil 6 15 

 Ensino Fundamental 19 47,5 

 Ensino Médio 13 32,5 

 Ensino Superior 1 2,5 

Ocupação Aposentado 26 65 

 Trabalhador autônomo 8 20 

 Trabalhador com registro 6 15 

Faixa salarial D (2 a 4 salários mínimos) 9 22,5 

 E (até 2 salários mínimos) 31 77,5 

Pessoas por moradia 1 3 7,5 

 2 17 42,5 

 3-4 17 42,5 

 5-6 3 7,5 

Tempo de uso da horta 7-24 meses 22 55 

 24-72 meses 3 7,5 

 72-120 meses 15 37,5 

Fonte: dados da pesquisa 

A amostra predominantemente de pessoas de idade avançada e meia idade sinaliza 

singularidades, uma vez que, na dialética socioambiental, a percepção, a afetividade, a 

temporalidade, a memória, a aprendizagem são frequentemente (re)configurados, 

principalmente pelo acúmulo de aprendizado e pelas transformações inerentes às questões 

fisiológicas que acontecem nos diferentes períodos da vida. 
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 Na metade da vida, diversas construções e padrões psicológicos foram organizados e 

os dilemas sobre o viver voltam-se à própria subjetividade. Nessa fase é comum a presença de 

fatores estressantes do trabalho, depressão e ansiedade (Stein, 2010). A transição para a 

aposentadoria, que remete à faixa de idade investigada, envolve uma adaptação psicológica e 

social, especialmente pelas transições e pelas representações do envelhecer. A autoeficácia e a 

autonomia são as principais variáveis que podem auxiliar nessa transição, assim como uma rede 

social positiva, laços familiares integrados e políticas que compreendam as pessoas em suas 

diversidades e multiplicidades (Leandro-França & Murta, 2014).  

Na velhice, outro público predominante na pesquisa, as transições espaciais e ambientais 

também são diferenciadas, porquanto duas variáveis são fundamentais nesse processo: o 

pertencimento e a funcionalidade. O primeiro diz respeito às apropriações do campo de 

experiência das pessoas e envolve avaliações cognitivas, emocionais e representações mentais, 

comumente apresentadas nos instrumentos dos mapas afetivos que serão ilustrados adiante; já 

a segunda é considerada o campo dos comportamentos e aqui está a potencialidade para o 

comportamento pró-ambiental e pró-social perante o uso ativo do espaço (Bastitoni, 2014). 

A partir destas considerações iniciais sobre o perfil do público das hortas e o ciclo da 

vida, será que os participantes possuem a percepção destas variáveis e como eles associam suas 

vivências cotidianas com tais transições? As respostas para estas questões ocorreram por 

intermédio do Instrumento Gerador de Mapas Afetivos (Bomfim, 2010). A funcionalidade das 

representações mentais do contexto socioespacial e as dimensões afetivas revelaram 

constructos que estão presentes no dia-a-dia dessas pessoas e denotam potencialidades em 

virtude de uma compreensão holística das diferentes faces da apropriação do lugar, seja nas 

dimensões simbólicas, funcionais ou identitárias. 

Constatou-se na análise dos mapas afetivos as imagens presentes nas hortas 

comunitárias, categorizadas em quatro imagens principais que agrupam os atributos sentimento 

e sentido (Tabela 2).  A imagem mais apresentada pelos usuários das hortas foi a agradabilidade, 

moldada por sentimentos de alegria, prazer, contentamento, lembranças, altruísmo, 

tranquilidade e paz; em seguida, destacaram-se os temas distração e restauração, 

exemplificados nos sentimentos de “passar o tempo”, funcionalidade e esquecer problemas e/ou 

dores; a terceira abordou o pertencimento, atributo que abrange o participar, o fazer parte e o 

partilhar de um ambiente comum; por fim, o tema desagradabilidade revelou que os sentimentos 

de desunião e tristeza também estão presentes nesses cenários. Destacou-se na imagem de 
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agradabilidade a presença do sentido de conexão com a natureza (n=13), seguida do 

pertencimento e interações sociais (n=6); da distração e ocupação (n=5); da saúde e bem-estar 

(n=4); do altruísmo e da pró-sociabilidade (n=3); da alimentação saudável (n=2); por fim, a 

espiritualidade e a beleza foram mencionadas uma vez cada. Na imagem de distração e 

restauração o sentido mais presente é a interação social (n=4); depois o cultivo e o trabalho 

(n=5); e a conexão com a natureza (n=2). No que diz respeito à imagem de pertencimento, os 

dois sentidos principais foram a participação e o compartilhamento, cada um com uma resposta 

atribuída. Por sua vez, a desagradabilidade foi atrelada à falta de senso de comunidade por dois 

participantes. 

 Tabela 2. Imagens das hortas comunitárias conforme o sentimento e os sentidos dos participantes 

Imagens Sentimento Sentidos 
frequência 

(sentidos) 

Agradabilidade 

Alegria/prazer; 

lembranças/memórias; 

felicidade/alegria; 

gratificação/realização de 

sonhos; sossegado/contente; 

satisfação; altruísmo; paz e 

tranquilidade. 

Conexão com a natureza; 

Pertencimento e interação 

social; distração/ocupação; 

saúde e bem-estar; 

altruísmo/pró-sociabilidade; 

memórias afetivas; 

alimentação saudável 

espiritualidade; estética ou 

beleza. 

13 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

    

Distração e 

restauração 

Distração/passar o tempo; 

desfazer o vazio/ocupar a 

mente; sossegado; livrar-se de 

pensamentos ruins; esquecer 

problemas e dores 

Cultivo e trabalho; conexão 

com a natureza e interação 

social. 

5 

2 

4 

    

Pertencimento 
Solidariedade/partilha; 

participar/fazer parte 

Conselheiros e 

compartilhamento. 
2 

    

Desagradabilidade Tristeza e desunião Falta de senso de comunidade 2 

Fonte: dados da pesquisa 

A partir dos dados apresentados na Tabela 2, foi possível reconhecer, entre as imagens, 

uma variedade de sentimentos e sentidos presentes no uso das hortas. Essa multiplicidade de 

temas possui afinidade com a pesquisa de Egli, Melody e Tautolo (2016), em que foram 

identificadas 22 especificidades sobre as hortas comunitárias. Alguns temas, como a 

alimentação saudável, as interações sociais e a conexão com a natureza foram comuns entre as 

pesquisas e demonstram como os espaços das hortas podem integrar políticas e projetos 

interdisciplinares no contexto urbano, onde os encontros entre vivências individuais e coletivas 

são favorecidos. Tais tendências estão na contramão dos espaços fechados, dos muros e das 
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muralhas, físicas ou psicológicas, que tendem a segregar e não incluir os habitantes das cidades 

contemporâneas (Bauman, 2003). 

Entre encontrar-se e desencontrar-se nas cidades existe um espaço de transição e é nos 

lugares que se faz a experiência existir. Neles os desejos se desenvolvem e possuem a 

potencialidade de serem atendidos ou não (Bauman, 2009). Tal realidade, entre o privado e o 

coletivo, foi possível observar nas hortas comunitárias estudadas, em que as proporções 

qualitativas e as atribuições de significados e sentidos de seus participantes, possibilitou as 

sistematizações de um coletivo com seus atributos individuais, de histórias e vivências 

singulares inerentes a cada entrevistado, tornando-se impossível dissociar as representações 

sociais para apreender as dinâmicas ambientais das pessoas (Polli & Kuhnen, 2011). Dessa 

maneira, os sentidos atribuídos às imagens foram apresentados com diversas palavras ou 

imagens, mas com denotações similares, planos de fundo comuns que viabilizam a extração dos 

conteúdos em categorias. 

Na primeira imagem, agradabilidade, a conexão com a natureza foi o tema mais relatado 

pelos participantes e pode ser exemplificada na seguinte colocação “Chego cedo... Sinto o 

cheiro da horta e vem tudo na minha mente, gosto demais e me sinto bem” (Entrevistada Luna, 

77 anos).  A qualidade humana de experienciar afetivamente o ambiente, qualificar a natureza 

e experimentar seus sentidos é resultado do processo evolutivo, uma vez que tais interações 

possibilitaram o desenvolvimento da espécie, culminando em pessoas capazes de responder 

positivamente à natureza (Rosa, Roazzi & Higuchi, 2015). Percebe-se na fala de Luna, o caráter 

metafórico entre sentir o cheiro da horta e as coisas que surgem na sua mente, a funcionalidade 

de acordar cedo e estar disposto em experimentar essa conexão.  

Nas idas e vindas das hortas, percebeu-se frequentemente respostas comportamentais de 

conexão com a natureza, entre elas o sentir, cheirar, tocar a terra e vestir-se apropriadamente 

para o contato, tendências ritualísticas que demonstram respeito ao espaço de cultivo, assim se 

refere um participante: “converso com as plantas e pergunto o que elas querem” (Entrevistado 

Cauã, 56 anos). Nota-se que o vínculo e os afetos presentes nesses contextos tendem a 

direcionar ações em que as pessoas buscam afetar positivamente o seu entorno, ouvir qual é a 

necessidade e agir em seu favor. Portanto, a conectividade comumente utilizada em estratégias 

de educação e sensibilização ambiental também podem ser incentivadas nas hortas comunitárias 

em outros períodos do clico de vida, como na infância e adolescência (Ramkissoon, Smith & 

Weiler, 2013; Frantz & Mayer, 2014; Zelenksi, Dopko & Capaldi, 2015). 
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Na figura 1 (Anexo 1), o entrevistado fala do trabalho e a dimensão funcional da horta 

“nunca mais comprei verdura e ajuda a ocupar o tempo vazio” (Entrevistada Araci, 66 anos). 

Exemplificando a segunda imagem, distração e restauração. Os caminhos são representados e 

possibilitam a reflexão sobre a transição presentes nestes lugares, uma vez que o usuário 

comentou sobre a restauração, a ocupação da mente e a funcionalidade financeira. Entendendo 

essas perspectivas percebe-se que a apropriação do espaço que é renovada a cada cultivo e 

depende de fatores extrínsecos e intrínsecos (Uren, Dzidic & Bishop, 2015). 

Desenho Sentimento Metáfora Sentido 

 

Desfaz o vazio e 

ocupa a mente, 

muito bom. 

Horta muita coisa e 

muito bom pra gente 

ocupar o tempo e 

ajuda despesa. 

Nunca mais 

comprei verdura e 

ajuda a ocupar o 

tempo vazio. 

Figura 1. Mapa afetivo e inquérito da entrevistada Araci, 66 anos. 

A qualidade de minimizar o sentimento de vazio pela ocupação e trabalho na horta 

proporciona o desenvolvimento de habilidades pessoais que culminam na autonomia e 

empoderamento (Costa et al., 2015b; Evans, Banks, Jennings, Nehme, Nemec, Sharma, 

Hussaini & Yaroch, 2015; Keane, 2015; Rostami, Lamit, Khoshnava & Rostami, 2016). Tais 

tarefas indicam a funcionalidade das pessoas e as falas abaixo representam a dimensão social, 

física, produtiva e de lazer presentes nas hortas (Dias, Duarte, Morgani & Lebrão, 2014): 

Você encontra os amigos, ajuda, e é ajudado, conversa 

(Entrevistada Iracema, 64 anos). 

Foi bom para minha saúde, eu não conseguia andar bem e agora faço 

caminhada, até emagreci” (Entrevistada Iara, 73 anos). 

 

Você tira alimento e tem pessoas que até tira seu salarinho. Se ficar 

cuidando certinho você vende, é uma forma de renda, eu vendo 

também, mas é mais para o meu uso e pra minha família 

(Entrevistado Tupã, 56 anos). 
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A distração e a restauração foram contempladas nas respostas dos usuários e permitem 

a reflexão sobre a potencialidade destes espaços serem considerados ambientes facilitadores da 

restauração psicológica, ou seja, são entornos que permitem a diminuição do estresse cotidiano 

por meio dos fatores de escape, extensão, fascinação e compatibilidade (Albuquerque, Silva e 

Kuhnen, 2016). O primeiro, refere-se à sensação de fuga e o distanciamento de locais 

estressores “A horta é um refúgio dos problemas” (Entrevistada Iracema); a extensão é envolve 

o elo afetivo, mediado pelo pertencimento, já abordado neste estudo; a fascinação expõe a 

pessoa ao uso da atenção de forma involuntária, permitindo o descanso “Venho regar e as vezes 

esqueço do tempo, este aqui é meu pezinho de pimenta, eu esqueço de ir embora” (Entrevistada 

Iraci, 53 anos); a compatibilidade expressa a garantida de satisfação frente ao uso espacial, que 

também foi apresentado neste estudo. 

O pertencimento e a interação social, terceira imagem, podem ser exemplificados na 

Figura 2 (Anexo 2), em que é possível destacar o desenho da horta comunitária nas 

estruturações e na qualidade cognitiva (Lynch, 2010). Neste desenho, o entrevistado buscou 

demonstrar cada canteiro, com ênfase na descrição e nas transições que faz cotidianamente. O 

ato de transitar permite não apenas a movimentação e a atividade física, mas sugere as 

dinâmicas de convívio, diálogo e o trato com os outros, sejam clientes, colegas ou o próprio 

ambiente. 

Desenho Sentimento Metáfora Sentido 

 

Felicidade, muita 

felicidade, melhor 

prazer que a gente 

tem é regar o 

canteiro da gente. 

Estamos reunidos, 

nós somos família, 

família que nunca se 

conhecemos, hoje 

passa a ser a família 

unida. 

Se não fosse aqui, 

ninguém me 

conhecia, ninguém 

sabia que eu estava 

vivo ou morto. 

Figura 2. Mapa afetivo e inquérito do entrevistado Avaré (73 anos). 

A inserção social é uma qualidade que garante a dimensão do pertencimento, como 

relatado pelo entrevistado Avaré “se não fosse aqui, ninguém me conhecia”. Ser conhecido e 

(re)conhecido enquanto sujeito é um direito humano e sua interação social possibilita a 

segurança e o acolhimento na participação ativa de suas vivências (Angelim & Silva, 2016). 

Pocinho, Castro, Santos e Rosa (2015) demonstraram a importância de uma rede social para as 
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pessoas idosas e argumentam que as hortas permitem a relação de vizinhança e amizades que 

agem como um fator de proteção. Essa rede de vínculos afetivos também influencia condutas 

ambientalmente responsáveis e pode ser considerada nas ações do poder público em diferentes 

temas que envolvem saúde e meio ambiente, tais como a minimização dos vetores de doenças, 

a correta separação e disposição de resíduos sólidos e a incrementação de práticas 

agroecológicas (Krasny, Silva, Barr, Golshani, Lee, Ligas, Mosher & Reinosa, 2015). 

Sentir-se integrado na comunidade em que habitam e participar das interações sociais 

presentes nos espaços dos bairros, seja na horta, ou nas praças, é fundamental para a promoção 

de saúde, principalmente nestes contextos em que 50% dos sujeitos moram sozinhos ou com 

uma pessoa ao lado. Trocar receitas de alimentos, dicas de plantio e cuidados com a saúde 

revelam aspectos que enaltecem a experiência solidária nas hortas. Deve-se estimular rodas de 

conversa, a valoração da cultura popular (Costa, Garcia, Ribeiro, Salandini & Bógus et al., 

2015b), como apresentou Murici de 62 anos: “Somos conselheiros, trocamos receitas, ouvimos 

histórias, cada pessoa, cada canteiro tem uma história”. 

 Bastos, Farias, Amorim e Carvalho (2013) afirmam que o peso estrutural do processo 

de envelhecimento provocou o interesse de muitos pesquisadores, movimento que possibilitou 

o conceito de gerontologia social, destinado à tecnologias e possibilidades de incrementar o 

envelhecimento ativo. Entre os principais estudos o “green care”, modalidade de tecnologia 

social que envolve os processos de saúde na relação com os espaços verdes. A atenção em saúde 

mental é um campo complexo e interdisciplinar que envolve estratégias de diferentes campos 

do saber. Sabe-se que para alcançar a plenitude humana e ambiental é necessário superar o viver 

e o existir, em virtude do conviver e do coexistir. Infelizmente a psicologia ainda pouco se 

debruça sobre as experiências comunitárias como promotoras de saúde mental (Léon-Cedeño, 

Ortolan & Sei, 2017). 

Outro fator associado ao pertencimento e à possibilidade de preservação ambiental é a 

memória afetiva com o campo; “Quando era pequena vi minha mãe na horta, ela falou e eu vi 

o cuidar das plantas, lembrança” (Entrevistada Irani, 54 anos). As lembranças são atreladas à 

dimensão simbólica presente no apego ao lugar e representam elementos de apropriação que 

podem ser úteis para a garantia da continuidade dos programas e a proteção de um ambiente 

público e de uso comum (Elali & Medeiros, 2011). 

A imagem de contraste, desagradabilidade, é ilustrada na figura 3 (Anexo 3), o 

participante representou seu canteiro com uma estrutura metafórica. A descrição e o conteúdo 
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afetivo indicam tristeza diante a desunião dos usuários. Esse afeto sinaliza o elemento de 

contraste e foi retratado em duas hortas diferentes no decorrer da pesquisa, porém foi observado 

durante o levantamento dos dados que é um tema recorrente e foi associado à falta de 

participação e integração. 

Desenho Sentimento Metáfora Sentido 

 

Tristeza, 

desunião. 

Horta deve ser mais 

unida, mais 

comunitária. 

Falta de 

participação e 

união. 

Figura 3. Mapa afetivo e inquérito do entrevistado Mair, 63 anos. 

O mapa afetivo de Mair denota o quanto as relações entre as pessoas são repletas de 

historicidades e vivências singulares. Sua insatisfação também está presente na fala de Kayke 

(51 anos): “As pessoas têm que compartilhar, a horta não é só venda, não existe o freguês, é 

comunidade, a horta é uma comunidade”.  Apesar de contrastantes, quando compreendidas e 

refletidas na comunidade, podem contribuir para seu desenvolvimento, todavia, as mesmas 

diferenças, também revelam as disparidades e colisões nestes espaços. A premissa ética sustenta 

que quando tais contrastes são superados, fortificam-se as multiplicidades e permitem a 

alteridade, a convivência e o progresso mútuo (Campos-de-Carvalho, Cavalgante & Nóbrega, 

2011). Tais implicações também refletem em aspectos claramente objetivos, como na própria 

produção das plantas. Segundo Freeman et al. (2012), as identidades dos indivíduos refletem 

na maneira como eles lidam com o cultivo e para que a produção e as diferentes experiências 

nas hortas aconteçam de forma harmônica, se faz fundamental o engajamento e a superação das 

divergências entre os usuários (Hale, Knapp, Bardwell, Buchenau, Marshall, Sancar & Litt, 

2011).  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo possibilitou uma abordagem diferenciada nas investigações sobre as 

hortas comunitárias e a afetividade pessoa-ambiente, com ênfase nas vivências dos usuários 

que tendem a promover a conservação e a proteção ambiental. O uso dos mapas afetivos é uma 

importante ferramenta para facilitar a manifestação dos afetos e dos sentidos, por meio dele foi 
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possível reconhecer as vivências de agradabilidade, satisfação, interação socioambiental, 

produtividade, distração e restauração.  

Entre os principais resultados, foi constatada a percepção de um ambiente agradável que 

possibilita a conexão com a natureza, assim como a interatividade e o encontro entre pessoas, 

vizinhos que até então não se conheciam. Conexões e encontros são temas pertinentes para a 

educação ambiental e revelam a potencialidade dos sujeitos atuarem na comunidade e no espaço 

que frequentam como agentes. O papel das hortas na promoção de distração e restauração, ou 

seja, de um ambiente com potencial restaurativo, é um tema que necessita de mais atenção e 

novas pesquisas. A desagradabilidade foi o afeto de contraste presente nas hortas, o que faz 

rememorar que os ambientes de proximidade revelam as disparidades entre interesses 

individuais e coletivos.  

Entre as limitações e pontos fortes da pesquisa, considerou-se que a imersão do 

pesquisador nos contextos investigados fator facilitador, uma vez que resistências foram 

encontradas incialmente, fato compreensível, principalmente frente às territorialidades 

presentes nestes espaços. Este tema também é abordado por Lemos e Higuchi (2011), ao 

assegurarem que a participação dos pesquisadores no locus de pesquisa requer o compromisso 

e o respeito frente aos participantes. Nesta pesquisa foram necessários meses de idas e vindas 

frequentes no cenário, facilitando o vínculo e permitindo contato com as vivências do dia-a-dia 

das hortas. Um dos participantes, antes de responder à pesquisa dissertou “Veja, o que você vê 

eu vejo, o que você sente, eu sinto, observe os senhores plantando, conversando com as plantas 

(...)” Outro aspecto relevante refere-se ao instrumento e à necessidade de adaptá-lo ao público 

investigado, muitas vezes os termos e as perguntas precisavam ser remodeladas de acordo com 

a conversa e a aproximação inicial, inclusive a adaptação da metáfora para frase, para poesia e 

demais expressões que pudessem garantir o surgimento de imagens simbólicas. Salienta-se que 

o tamanho da amostra investigada não permite generalizações, porém suscita a necessidade de 

continuidade em ambientes semelhantes ou com grupo de comparação que facilite a análise das 

dimensões encontradas. O público alvo provocou questionamentos sobre a inserção social das 

pessoas de idade avançada e a apropriação espacial presente no processo de envelhecer, tema 

que pode ser explorado com mais profundidade e que necessita de abordagens longitudinais. 

Conclui-se que os afetos experimentados pelos usuários contribuem para a formação 

dos sentidos e representações do entorno, além de impactar na percepção da saúde física e 

mental. Entre os diferentes atributos, a preservação ambiental é um tema incipiente e é 

fortalecido pelas representações investigadas, porém é importante fortalecer e incentivar a 
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intervenções de educação e sensibilização ambiental, para que os participantes sejam autores e 

protagonistas em prol do meio ambiente, uma vez que a essência dos afetos é a capacidade de 

gerar ações, modificar e construir realidades.  
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5. ARTIGO II 

 

5.1 NORMAS DA REVISTA DO ARTIGO II  

 

A Revista Ambiente e Sociedade é uma publicação trimestral da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade sob o Qualis A2 nas ciências 

ambientais. A seguir as normas de formatação disponíveis no site da revista. 

Na redação do artigo os autores deverão observar as seguintes orientações: 

• O manuscrito deve ser estruturado da seguinte forma: Título, Resumos, 

Palavras-chave, Abstract, Key-words, introdução, desenvolvimento do texto, 

referências. Notas de rodapé e/ou de fim de página são opcionais. 

• Para a avaliação, o texto pode ser redigido nos idiomas: português, espanhol ou 

inglês. 

• O documento deve ser submetido em formado doc. ou docx. 

• Fonte Arial 12 e espaçamento 1,5 (um e meio) entre linhas. 

• Todas as folhas do manuscrito devem trazer o seu número sequencial de página. 

• O texto deverá apresentar resumo, abstract, resumen e referências. 

• O arquivo todo do manuscrito deverá ter o mínimo de 35.000 e máximo de 

50.000 caracteres, considerados os espaços. 

• Título do artigo deve ter, no máximo, 15 palavras. 

O Resumo, abstract e resumen, devem conter cada, de 100 a 150 palavras. Não deve ser 

redigido em primeira pessoa e deve incluir tema geral, problema de pesquisa, objetivos, 

métodos e principais conclusões. As Palavras-chave, keyword e palabra clave devem ser no 

mínimo 3 e no máximo 5, nas três línguas. 

Agradecimentos (opcionais) devem ser citados em nota de rodapé junto ao título. Eles 

não podem conter referências, diretas ou indiretas, à autoria. 

Elementos gráficos (Tabelas, quadros, gráficos, figuras, fotos, desenhos e mapas). São 

permitidos apenas o total de cinco elementos ao todo, numerados em algarismos arábicos na 

sequência em que aparecerem no texto. Observar as normas da ABNT para referências e 

inserção de legendas e fontes em cada elemento. Devem estar em formato original que permita 

edição, no corpo do texto. 
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Imagens coloridas e em preto e branco, digitalizadas eletronicamente em .jpg com 

resolução a partir de 300 dpi, apresentadas em dimensões que permitam a sua ampliação ou 

redução mantendo a legibilidade. 

As notas de fim de página são de caráter explicativo e devem ser evitadas. Utilizadas 

apenas como exceção, quando estritamente necessárias para a compreensão do texto e com, no 

máximo, três linhas. As notas terão numeração consecutiva, em arábicos, na ordem em que 

aparecem no texto. 

As citações no corpo do texto e as referências deverão obedecer às normas da ABNT 

para autores nacionais e Vancouver para autores estrangeiros. Consulte um guia rápido, caso 

tenha dúvidas no link: http://www.bvs-sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_08.htm 

Avaliação cega: Ao submeter o artigo pelo sistema eletrônico, o autor deve suprimir 

todas as identificações de autoria (diretas e indiretas) do texto que seguirá para as avaliações 

cegas de avaliadores externos. As informações autorais ficarão registradas no sistema. Ao salvar 

o documento, retire o nome do proprietário do Word, de modo que não conste a identificação 

do autor. 

 

5.2 ARTIGO – AMBIENTE E SOCIEDADE  

 

O artigo será apresentado na seguinte quebra de página com o intuito de garantir a 

formatação. Elementos estruturais como margens e número de páginas foram revisados de 

acordo com modelo de dissertação sugerido pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias 

Limpas (PPGTL). 
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AFETOS, SATISFAÇÃO DE VIDA E COMPORTAMENTO PRÓ-AMBIENTAL DOS 

USUÁRIOS DE HORTAS COMUNITÁRIAS 

 

AFFECTIONS, LIFE SATISFACTION AND ENVIRONMENT-FRIENDLY BEHAVIOR 

OF USERS OF COMMUNITY KITCHEN GARDENS 

 

AFECTOS, SATISFACCIÓN DE VIDA Y COMPORTAMIENTO PRÓ-AMBIENTAL 

DE USUARIOS DE HORTAS COMUNITARIAS 

 

RESUMO: As hortas comunitárias podem estimular condutas pró-sociais e pró-
ambientais. Objetivou-se analisar os afetos, a satisfação de vida e o comportamento 
pró-ambiental de usuários de hortas comunitárias. Do total de 40 participantes, 45,5% 
apresentou idade superior a 60 anos e 42,5% entre 45 e 60 anos. Aplicaram-se as 
escalas de Satisfação de Vida (ESV), Afetos Positivos e Negativos (PANAS) e 
Comportamento Ecológico (ECE). Os resultados foram submetidos a análises 
descritivas e de correlações, segundo o coeficiente de Spearman, utilizando o pacote 
homals do ambiente estatístico R. Constatou-se um nível de contentamento acima da 
média e a predominância dos afetos positivos. Sobre o comportamento ecológico, 
verificaram-se altos escores na economia de água e energia, assim como na limpeza 
urbana; escores medianos referentes à reciclagem e baixos em ativismo e consumo. 
Conclui-se que estratégias interdisciplinares, como a educação ambiental nas 
comunidades, devem ser estimuladas para potencializar as experiências das hortas 
comunitárias, como tecnologias sociais sustentáveis, limpas e com possibilidades de 
estimular condutas emancipatórias entre seus usuários. 

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento ecológico; meio ambiente; psicologia 
ambiental; agroecologia; saúde ambiental. 
 

ABSTRACT: Urban agro-ecology stimulates pro-social and pro-environmental 
behavior. Current investigation analyzes emotions, life satisfaction and environment-
friendly behavior of users of community kitchen gardens. Participants totaled 40 
people, of whom 45.5% were over 60 years old and 42.5% were middle-aged persons. 
Life Satisfaction Scales (LSS), Positive and Negative Affect Scale (PANAS) and 
Ecological Behavior Scale (EBS) were applied to participants. Data were analyzed by 
an exploratory and descriptive analysis which demonstrated an above-average level 
of contentment coupled to a predominance of positive affections. On ecological 
behavior, there were high scores in the water and energy economy and urban cleaning; 
median scores for recycling; low scores for activism and consumption. Results show 
that interdisciplinary strategies should be stimulated to enhance the experiences of 
community kitchen gardens, comprising sustainable social and clean technologies, 
with possibilities to stimulate emancipatory behavior among users. 

KEYWORDS: ecological behavior; environmental; environmental psychology; 
agroecology; environmental health. 
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RESUMEN: La agroecología urbana es un medio que puede estimular conductas pro-
sociales y pro-ambientales. Este estudio tuvo como objetivo analizar las emociones, 
satisfacción con la vida y el comportamiento pro-ambiental de los usuarios jardines 
comunitarios. Del total de 40 participantes, el 45,5% presentó edad superior a 60 años 
y el 42,5% media edad. Se aplicaron las escalas de Satisfacción de Vida (ESV), Afetos 
Positivos y Negativos (PANAS) y Comportamiento Ecológico (ECE). Los datos fueron 
analizados por el estudio descriptivo y exploratorio, fue posible demostrar el nivel de 
satisfacción encima de la media y el predominio de las emociones positivas. Sobre el 
comportamiento ecológico, se verificaron altos escores en la economía de agua y 
energía, así como en la limpieza urbana, escores medianos referentes al reciclaje y 
bajos en cuanto al activismo y consumo. Se concluye que las estrategias 
interdisciplinarias deben ser estimuladas para potenciar las experiencias de las 
huertas comunitarias, como tecnologías sociales sostenibles, limpias y con 
posibilidades de estimular conductas emancipatorias entre sus usuarios. 

PALABRAS-CLAVE: comportamiento ecológico; medio ambiente; psicología 
ambiental; agroecología; salud ambiental. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A contemporaneidade é um período de transição com transformações 

ambientais, sociais, econômicas e tecnológicas. Tais mudanças incidem sobre a 

maneira de ser da sociedade e, consequentemente, nas pessoas e suas interações 

afetivas com o entorno. Entre os ambientes urbanos, as hortas comunitárias 

demonstram uma opção para a produção de alimentos em pequena escala, com 

ênfase na participação da comunidade local. Consideradas tecnologias sociais 

sustentáveis, as hortas possuem valoração estética e econômica, além de mediarem 

e proporcionarem vivências, trocas afetivas e compartilhamentos entre seus usuários 

(COSTA et al., 2015). 

A partir das contribuições da Psicologia Ambiental, questionou-se sobre os 

afetos, o contentamento e como se dá o comportamento ecológico nesses ambientes. 

Sendo que tais atributos são variáveis do modelo de ambientes positivos, lugares que 

propiciam qualidade de vida, comportamentos pró-ambientais e pró-sociais. É 

fundamental ressaltam que esse conceito foi apropriado por pesquisadores da 

Psicologia Ambiental (CORRAL-VERDUGO; FRÍAS-ARMENTA, 2016; CHOI 2016) e 

revisado criticamente na inserção da sustentabilidade e preservação ambiental como 

temas presentes nas vivências positivas e indissociáveis para a continuidade da vida 
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e na promoção de benefícios coletivos, como ilustra a Figura 1 (CORRAL-VERDUGO; 

FRÍAS-ARMENTA, 2016). 

 
Figura 1. Sugestão do modelo teórico dos ambientes positivos de Corral Verdugo (et al., 
2014, p.09) aplicado às hortas comunitárias. 

 

Os aspectos psicológicos referentes aos comportamentos “pró-ambiental” e “pró-

social” estão associados a diversos constructos, como fatores extrínsecos: a 

disponibilidade de recursos, condições econômicas ou ambientais; e intrínsecos: 

aspectos motivacionais, memórias afetivas de lugar, crenças ambientais e altruísmo. 

Nas hortas comunitárias, existem fortes correlatos da conexão com a natureza e com 

estas modalidades de condutas, fator que possibilita, não apenas a inserção de 

ambientes positivos, mas também modalidades educacionais, recreativas e práticas 

integradas de saúde (IZAGIRE-OLAIZOLA et al., 2015; ZELENSKI et al., 2015; GENG 

et al., 2015). 

Considera-se as hortas comunitárias lugares privilegiados para a manifestação 

e inserção dessas temáticas, que inseridas no planejamento urbano, enfatizam a 

possibilidade de proporcionar bem-estar, por meio da alimentação saudável e práticas 

comunitárias (SPERANDIO et al., 2016). Os usos das hortas também revelam muitos 

benefícios indiretos, tais como a redução de violência (JACOB, 2015), a promoção de 

saúde, incentivo à atividade física e prevenção de doenças (COSTA et al., 2015). Para 
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o meio ambiente, a inspiração agroecológica é o principal viés de trabalho nestes 

cenários e busca preservar a biodiversidade, práticas orgânicas e alternativas de 

cultivo, com ênfase na participação da comunidade e trocas de saberes tradicionais 

(COSTA et al., 2015). Para que se concretize, existe a necessidade de diversos 

setores integrados, como agentes públicos, instituições de ensino, apoio do mercado 

local, entre outros (FINATTO, 2016).  

Pensar o modelo de ambientes positivos nestes cenários possibilita a 

amplificação dos fenômenos psicológicos e sociais subjacentes e pode contribuir para 

o desenvolvimento sustentável das cidades e para qualidade de vida dos usuários. 

Desta maneira, objetivou-se analisar os afetos, a satisfação de vida e os 

comportamentos pró-ambientais de pessoas que participam do programa hortas 

comunitárias na cidade de Maringá, Paraná. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 DESCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES E AMBIENTE INVESTIGADO 

A pesquisa foi realiza por meio da abordagem quantitativa e análise exploratória 

e descritiva dos resultados. Participaram 40 usuários das hortas comunitárias, 

selecionados a partir dos seguintes critérios de inclusão, homens e mulheres, com 

idade a partir de 18 anos.  A investigação foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) sob o parecer 1953029, e os participantes foram abordados no local 

investigado com adesão voluntária e diante a aceitação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Ao considerar a ética ambiental (CHRISTINA; MELGAÇO; 

PAIXÃO, 2012), esta pesquisa não apresentou o comprometimento do meio ambiente 

e buscou-se por meio tecnológico e por vias alternativas minimizar a quantidade de 

papéis, resíduos e possíveis rejeitos. 

O estudo foi realizado no contexto urbano, nas áreas de três hortas comunitárias 

na cidade de Maringá, localizada no sul do Brasil, com latitude 23º 25' 31" S e longitude 

51º 56' 19" W. Fundada em 1947 e com população de mais de 400 mil habitantes, 

representa a multiplicidade nacional na predominância de colônias japonesas, 

italianas, alemãs, portuguesas e árabes. Com Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) de 0,808 se destaca à nível nacional, tanto pelos índices de bem-estar, quanto 
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pelas áreas verdes preservadas (17 bosques) (MARINGÁ, 2016; VIDIGAL FILHO; 

VIDIGAL, 2013). Segundo informações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

(SEMUSP), Maringá possui 37 hortas comunitárias até o momento da pesquisa, todas 

vinculadas à Secretaria de Saúde, visando a promoção de alimentação saudável. Até 

então abrange cerca de 1.500 famílias. As hortas foram selecionadas de acordo com 

o tempo de utilização, correspondendo a duas áreas com mais de 6 anos de uso e 

uma área com menos de um ano. 

 

2.1 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

Os instrumentos utilizados foram previamente avaliados em um estudo piloto e 

as alterações nas instruções dirigidas aos participantes foram realizadas com o intuito 

de favorecer a compreensão e resposta dos usuários nas entrevistas individuais. 

Inicialmente foram utilizados procedimentos quantitativos e posteriormente 

qualitativos. Com o objetivo de compreender o comportamento pró-ambiental dos 

usuários, utilizou-se a Escala de Comportamento Ecológico (ECE), que consiste em 

44 itens sobre comportamentos ecológicos e cinco itens de desejabilidade social, 

totalizando 49 itens divididos em quatro fatores: cinco itens de limpeza urbana; doze 

itens de economia de água e energia; nove itens de ativismo e consumo e três itens 

de reciclagem. O questionário é medido a partir de uma escala de frequência do tipo 

Likert de cinco pontos e validado em território nacional (PATO; TAMAYO, 2006).  

Em seguida, aplicou-se Escala de Satisfação de Vida (ESV), composta por 

cinco itens, com o objetivo de avaliar o nível de satisfação dos indivíduos com suas 

condições de vida. Por meio de uma escala Likert, as pessoas assinalaram as 

variações entre “discordo plenamente” e “concordo plenamente”, de um a sete, 

respectivamente, pautada em escores e com validação nacional (HUTZ; ZANON; 

BARDAGI, 2014). Posteriormente foi aplicada a Escala de Afetos Positivos e 

Negativos (PANAS), composta de 10 itens que avaliam afetos positivos e 10 itens que 

avaliam afetos negativos. Os números são constituídos por adjetivo com chaves de 

respostas distribuídas em escala Likert de cinco pontos. Também é uma escala 

validada e com escores nacionais, sendo que os afetos negativos para homens e 

mulheres devem ser compreendidos separadamente de acordo com o manual 

(ZANON; HUTZ, 2014). 
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Para análise dos dados foi realizado um estudo exploratório preliminar para 

compreender os resultados estatísticos. As três escalas foram tratadas por análises 

descritivas (esclarecimento dos resultados), análise de correlações, segundo o 

coeficiente de Spearman, e análises de componentes principais não lineares 

(correspondência e compreensão interna dos instrumentos) utilizando o pacote 

homals do ambiente estatístico R. Trata-se de uma abordagem comumente usada em 

pesquisas de caráter qualitativo e quantidade, principalmente em ciências sociais 

aplicadas, uma vez que tende a facilitar o tratamento de dados ordinais, demonstrar 

as associações por meio da representação visual das categorias analisadas e na 

apresentação de resultados até então não contemplados pela análise exploratória (R 

CORE TEAM, 2017). 

 

3. RESULTADOS 

 Os resultados referentes ao contexto sociodemográfico possibilitaram 

identificar o perfil dos usuários das hortas comunitárias investigadas (Tabela 1). Em 

que 50% dos participantes são do sexo masculino e 50% do sexo feminino. 

Prevaleceram pessoas de idade avançada (55,5%), seguida da meia idade (42,5%). 

Sobre a ocupação, 65% dos entrevistados responderam estarem aposentados, 20% 

são autônomos e 15% possuem trabalho com registro. Já a respeito da escolaridade, 

apenas um participante não frequentou a escola (2,5%), assim como um possui o nível 

superior (2,5%); seis relatarem terem concluído o educação infantil (15%), seguido de 

13 pessoas com o ensino médio (32,5). A maior parte dos participantes (n=19) 

relataram terem concluído o ensino fundamental. Os dados referentes à faixa salarial 

dos participantes representam que 77,5 % possuem a renda familiar entre um e dois 

salários mínimos, a outra parte da amostra (22,5%) corresponde ao valor entre dois a 

quatro salários mínimos. Sendo que 42,5% dos participantes coabitam com uma 

pessoa, representada pelos usuários como o marido ou esposa; 50% moram com 3 

ou mais familiares; apenas 7,5% relataram viver sozinhos em suas casas.  

 Geralmente o tempo de uso das hortas é compatível com o período em que as 

mesmas foram criadas, que não são homogêneos nesta pesquisa, porém a 

rotatividade dos usuários por diversos motivos, como mudanças, doenças e 

falecimento também foram considerados e revelam a dinamicidade frente ao uso 
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deste espaço. Os valores referentes à esta categoria representam que 55% dos 

participantes estão entre sete a 24 meses trabalhando nas hortas; 37,5% entre 72 à 

120 meses e 7,5% entre 24 e 72 meses. Todos participantes da pesquisa atuam nas 

hortas semanalmente. Foi possível identificar também pelo teste exato de Fisher, que 

existe associação positiva entre o tempo de uso das hortas e a escolaridade (valor 

p<0,04). Sobre a memória de lugar e as transições pessoas-nos-ambientes foi 

possível identificar que 97,5% dos participantes já haviam morado no campo. Porém 

todas as pessoas, atualmente, habitam na área urbana, caracterizada como bairros 

periféricos (intra-municipais). 

Tabela 1. Frequência (f) e percentual (%) das características sociodemográficas dos 
participantes 

Categorias Variável Frequência (f) Percentil (%) 

Idade -50 anos 3 7,5 
 50-60 anos 14 35 
 60-64 anos 16 40 
 +64 anos 7 15,5 

Escolaridade Sem escolaridade 1 2,5 
 Educação Infantil 6 15 
 Ensino Fundamental 19 47,5 
 Ensino Médio 13 32,5 
 Ensino Superior 1 2,5 

Ocupação Aposentado 26 65 
 Trabalhador autônomo 8 20 
 Trabalhador com registro 6 15 

Faixa salarial D (2 a 4 salários mínimos) 9 22,5 
 E (até 2 salários mínimos) 31 77,5 

Pessoas por moradia 1 3 7,5 
 2 17 42,5 
 3-4 17 42,5 
 5-6 3 7,5 

Tempo de uso da horta 7-24 meses 22 55 

 24-72 meses 3 7,5 

 72-120 meses 15 37,5 

Fonte: dados da pesquisa 

Os resultados da Escala de Satisfação de Vida (ESV), da Escala de Afetos 

Positivos e Negativos (PANAS) e da Escala de Comportamento Ecológico (ECE) 

foram descritos na Tabela 2. Os valores referentes à média total da escala satisfação 

de vida se encontram maiores do que a média (M=5,835), considerando uma escala 

de 7 pontos. A média total dos afetos positivos também se mostra acima da média 

(M=4,071); os afetos negativos para os homens e mulheres encontram-se abaixo da 

média (M=1,978; M=2,257, respectivamente). Nota-se que o desvio padrão manteve 

valores maiores que um (DP<1), portanto indicam a multiplicidade de respostas e 

incentivam a análise das questões que será apresentada a seguir. Sobre os resultados 
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da Escala de Comportamento Ecológico (ECE) destaca-se que as médias globais 

mais altas correspondem à limpeza urbana (M=4,62) e à economia de água e energia 

(M=4,14); com escores medianos de reciclagem (M=3,23) e valores menores quanto 

ao ativismo e consumo (M=2,59). 

Tabela 2. Resultados da Escala de Satisfação de Vida, Escala de Afetos Negativos e Positivos 
e Escala de Comportamento Ecológico 

Escalas e variáveis 
Média (M)  

Desvio 
Padrão (DP) 

Mediana (Md) 

(ESV) Satisfação de Vida 5,835  1,207 7 

(PANAS) Afetos Positivos 4,071  1,237 4,75 

(PANAS) Afetos Negativos para homens 1,978  2,065 1,5 

(PANAS) Afetos Negativos para mulheres 2,257  1,173 1,5 

     

(ECE) Reciclagem 3,23 0,28 4,33 

(ECE) Economia de água e energia 4,14 0,63 4,12 

(ECE) Limpeza urbana 4,62 0,16 4,80 

(ECE) Ativismo e consumo 2,59 0,14 2,96 

(ECE) Desejabilidade Social 2,80 0,27 2,68 

Fonte: dados da pesquisa 

Na PANAS, foi possível destacar os afetos positivos de animação (M=4,558), 

determinação (M=4,548) e força (M=4,478). Já os afetos negativos que prevaleceram 

entre os participantes foram: aflição (M=2,627), nervosismo (M=2,465) e inquietação 

(M=2,443). 

Tabela 3. Afetos negativos e positivos predominantes entre os participantes 

Afetos Positivos Média (<4,30) Afetos Negativos Média (<2,30) 

Animado 4,558 Aflito 2,627 
Determinado 4,548 Nervoso 2,465 
Forte 4,478 Inquieto 2,443 
Entusiasmado 4,448 Irritado 2,321 
Vigoroso 4,367 Angustiado 2,231 

Fonte: dados da pesquisa 

As correlações entre as escalas estudo não foram significativas. Todavia 

constatou-se correlações positivas (p > 0.3 e < 0.5) apenas entre os itens: a minha 

vida está próxima do meu ideal (ESV1); Minhas condições de vida são excelentes 

(ESV2); e até agora tenho conseguido coisas importantes na minha vida (ESV4), e os 

valores que correspondem ao ativismo-consumo  da ECE (Falo sobre a importância 

do meio ambiente com as pessoas; participo de manifestações públicas para defender 
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o meio ambiente e mobilizo as pessoas nos cuidados necessários para a conservação 

dos espaços públicos) (Tabela 4). 

Tabela 4. Correlações entre as respostas sobre ativismo e satisfação de vida 

Questões/itens ESV1 ESV2 ESV4 

Falo sobre a importância do meio ambiente com as pessoas. 0,26 0,22 0,11 
Participo de manifestações públicas para defender o meio 
ambiente. 

0,38 0,19 0,14 

Mobilizo as pessoas nos cuidados necessários para a 
conservação dos espaços públicos. 

0,38 0,26 0,28 

ESV1 = a minha vida está próxima ao meu ideal 
ESV2 = minhas condições de vida são excelentes 
ESV4 = até agora eu tenho conseguido coisas importantes que eu quero na vida 
Negrito = valores de correlação obtidos pelo ambiente estatístico r 
Fonte: dados da pesquisa 
 

4. DISCUSSÃO 

Predominantemente, os públicos das hortas comunitárias investigadas 

representam pessoas de idade avançada e de meia idade. Ao buscar compreender 

as fases da vida e as interações ambientais, Paúl (2005) apresenta que as 

transformações espaciais são mais intensificadas pela trajetória de vida e 

temporalidade, culminando nas vivências e nas identidades reformuladas em virtude 

do envelhecer. Dessa forma, as seguintes discussões sobre os resultados 

encontrados possuem base nessas percepções. 

Inicialmente as associações positivas entre o tempo de horta e a escolaridade 

sugerem a hipótese de que quanto mais conhecimento geral, maior será a tendência 

de continuar participando do programa em longo prazo, fato que representa a 

potencialidade de intervenções por meio da Educação Ambiental em diferentes 

perspectivas, uma vez que proporcionar a liberdade, a autonomia e a conduta ética 

são temas em prol da comunidade e dos espaços de fronteiras das hortas. A partir de 

uma perspectiva sistêmica, nesses ambientes é possível assegurar o progresso 

econômico circular e minimizar impactos ambientais, condutas que seguem na 

contramão de visões antropocêntricas que sustentam conflitos com ideais 

ambientalistas (ZACARIAS; HIGUCHI, 2017). 

Sabe-se que a inserção social das pessoas em processo de aposentadoria, 

sejam de idade avançada ou na meia idade, provoca mudanças constantes nas 
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crenças, percepções e comportamentos no dia-a-dia. Entre elas, a capacidade 

funcional, muitas vezes, deve ser adaptada ou revigorada. A proposta do labor nas 

hortas comunitárias propicia conexões que podem contribuir para o contentamento e 

satisfação de vida, assim como revitalizar a experiência de trabalho, por meio do 

cultivo, colheita e comércio.  

Ao demonstrar valores positivos, por meio do instrumento ESV, percebeu-se a 

importância de avaliar a dimensão cognitiva e afetiva separadamente, visto que os 

participantes tendem a responder por meio de associações e lembranças (GUEDEA, 

et al., 2006). Dessa maneira, buscou-se compreender os elementos presentes nas 

respostas da ESV, por meio da análise não linear dos componentes principais. Foi 

possível visualizar que os participantes encontraram dificuldades em responder dois 

itens, sendo mais distante do grupo o que se refere à possibilidade de nascer 

novamente e de mudar algo em suas vidas (0,15 ≤ Q5 ≤ -0,05) e o segundo item sobre 

estar satisfeito com a vida (0,00 ≤ Q3 ≤ 0,15). No primeiro foi possível observar que 

muitos participantes mostraram-se inquietos ao responder, especificamente pela 

dimensão transcendental, assim como na pesquisa de Albuquerque (et al., 2010) em 

que os participantes de idade avançada também ficaram indecisos. 

Porém, o valor que chamou atenção consiste na disparidade da terceira 

questão (estou satisfeito com a minha vida), mesmo que esta se encontre mais 

próxima ao agrupamento principal, quando comparada às outras questões (0,00 ≤ x ≤ 

-5,00), pode-se pensar sobre vivacidade da resposta, visto que tanto na ESV quanto 

na PANAS, os participantes verbalizaram no decorrer da pesquisa sentimentos 

particulares, tais como ressentimentos, ansiedade, angústias e incertezas, com a 

expressão do afeto vivenciado naquele momento. No ato de responder 

cognitivamente, a necessidade de síntese pode conduzir e rememorar experiências 

que desencadeiam respostas de situação não resolvidas e carregadas 

emocionalmente. 

 As respostas positivas sobre a satisfação de vida podem indicar que pessoas 

de meia idade ou idade avançada possuem maior compreensão e vivências de 

aspectos gerais que envolvem as questões dirigidas, por exemplo sobre a posse de 

bens e as diferenciações entre desejos e necessidades. Guedea (et al., 2006) ao 

buscarem compreender essas variáveis sugerem, a partir de Chatters (1998), que as 
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pessoas nessa faixa etária tendem a identificar sua condição saudável e valorizar sua 

saúde, principalmente quando comparam aos colegas ou ao estereótipo do processo 

de envelhecimento. Apesar de que nesta pesquisa as dimensões físicas e a 

capacidade funcional não foram avaliadas com instrumentos geriátricos específicos, 

percebeu-se na observação in loco que a participação ativa no cultivo, colheita e 

venda das hortaliças, assim como as interações sociais nesses cenários indicam 

pessoas saudáveis e dinâmicas. Além disso, sugere-se que as hortas comunitárias 

são ambientes promotores de saúde. 

A respeito dos resultados obtidos na PANAS, destaca-se uma média global 

baixa de afetos negativos e altos valores de afetos positivos. As relações sociais 

diminuem progressivamente ao longo da vida e podem ocasionar angústias e afetos 

de solidão, tristeza e apatia. Na literatura, uma rede social ativa tende a aumentar a 

possibilidade de enfrentar situações aversivas e contribuem para a redução de 

emoções negativas (GUEDEA et al., 2006). Nesta pesquisa percebe-se que a 

atividade desenvolvida na horta contribui para a equilibração nestes contextos, 

principalmente diante dos afetos positivos mais predominantes: animação (M=4,558), 

determinação (M=4,548) e força (M=4,478), comumente atrelados às interações e ao 

trabalho. De fato, os afetos negativos não deixam de existir, porém é possível manter 

os opostos em jogo, uma vez que ao expressar o descontentamento, a aflição e as 

angústias, na partilha percebe-se que tais atributos fazem parte de um contexto 

humano mais amplo e as trocas permitem estabelecer fatores de resiliência e de 

enfrentamento. 

Assim como na ESV, as respostas da PANAS também apresentaram variações 

e, desse modo, buscou-se a compreensão interna de suas questões, por meio das 

correlações entre afetos positivos e negativos. Foi possível constatar que, quanto mais 

entusiasmados os participantes se descrevem, menor é o nervosismo e a irritabilidade 

(-0,289 e -0,276) e, quanto mais amável, menor é o sentimento de incômodo (-0,308). 

Na correlação positiva, a presença de afetos positivos tende a reverberar afetos de 

agrupamentos próximos, como animado e vigoroso, dinâmico e entusiasmado, e o 

mesmo vale para os afetos negativos. Todavia, assim como na pesquisa de Moriondo 

(et al., 2012), os participantes não responderam ao subitem “orgulhoso” de forma 

esperada, visto, muitas vezes, como um afeto negativo ou com valoração moral 
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distinta da proposta inicial (positiva), possivelmente por um aspecto cultural, em que 

sentir orgulho comumente é atrelado a um pecado, algo ruim de ser experimentado. 

Dessa maneira, a inserção social e a ocupação que a horta proporciona revela-

se positiva para as pessoas de idade avançada e na reinvenção do trabalho diante do 

processo de aposentadoria e das experiências de pessoas que estão na metade vida, 

sendo que esse grupo em particular tende a expressar a busca de novas atitudes e 

vivências que não foram possíveis até o presente momento (STEIN, 2007). Cultivar, 

regar, colher e interagir cotidianamente auxilia nas vivências de transições, visto que 

o envelhecer pode trazer diversas perdas, como o luto do trabalho, a ausência dos 

filhos, o envelhecer do corpo (YASSUDA; SILVA, 2010; LOUREIRO et al., 2014). Vale 

ressaltar que nas vivências socioambientais, tais expressividades também podem 

estar atreladas às memórias afetivas retratadas por quase todos os participantes 

(97,5%) quando responderam sobre terem morado no campo em algum momento de 

suas vidas. A presença dessas vivências é um elemento facilitador na composição do 

afeto de lugar, tema veementemente estudado no urbanismo e na Psicologia 

Ambiental, revelando elementos indentitários e de pertencimento (COSTA; 

AZEVEDO, 2014). 

Ainda sobre o envelhecimento, é importante ressaltar que se trata de um 

processo transversal que provoca mudanças, não apenas no sujeito, mas também na 

família e nas pessoas mais próximas, um processo que evoca um novo sentir, ser e 

estar (LOUREIRO et al., 2014). Como tecnologia social, as hortas são ambientes 

propícios para se (re)pensar a gerontologia ambiental, uma vez que os atributos 

propiciados nesses contextos, como a coesão social, o compartilhamento e a 

qualidade ambiental, tais vivências, podem estar associados aos afetos positivos, e 

esses, por sua vez, são fortalecidos nas interações sociais (GUEDEA et al., 2006; 

CONRADT et al., 2017). Como argumenta Magalhães (et al., 2012), a velhice é muitas 

vezes abordada nos fatores cronológicos inerentes ao processo fisiológico e é 

fundamental analisar também as dinâmicas subjetivas inerentes à vida humana para 

que se cumpra a totalidade do ser. 

A incidência da satisfação de vida e de afetos positivos demonstrada nesta 

pesquisa possibilitou apontar equivalências no bem-estar dos usuários, 

principalmente na autoestima (ZANON et al., 2014). Em comum com as pesquisas de 

Lucas e Diener (2010), apresentadas por Hutz (et al, 2014), a ausência de 
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neuroticismo em pessoas com níveis de satisfação e vivências afetivas positivas, 

possibilitam o manifestar de dinamismo, de determinação e de força, qualidades 

extrovertidas e que figuram a potencialidade de ação-no-mundo (BOMFIM, 2010; 

THOMPSON, 2016). Contudo, questionou-se também se tais potencialidades teriam 

afinidade com a capacidade de atuar de forma compromissada com a preservação 

ambiental, uma vez que ninguém é afetado sozinho e na dialética pessoa-ambiente, 

a possibilidade de responder de forma diferenciada é frequentemente associada aos 

benefícios que o meio pode proporcionar para as pessoas. 

Sobre o comportamento ecológico, os fortes valores positivos na variável 

economia de água e energia e na limpeza urbana devem ser analisados de forma 

branda, uma vez que foi observado a necessidade de economia como um dos 

principais motivadores destes comportamentos e não necessariamente a causa 

ambiental. Tais dados também são encontrados na pesquisa de Campos e Pol (2010). 

Os autores sugerem a influência deste ato na vida doméstica e que mesmo não 

revelando uma postura altruísta, tende a impactar de forma positiva o meio, uma vez 

que se percebe que os recursos naturais não estão disponíveis ao prazer e ao uso 

irreflexivo. Já sobre a limpeza urbana, um fator que também teve alto escore entre os 

entrevistados, foi possível observar respostas atreladas ao cuidado ambiental, 

principalmente nos lares e nos canteiros das hortas. Na literatura é possível encontrar 

a relação destes valores com as crenças ecocêntricas (PATO, 2005; CAMPOS; POL, 

2010).  

Na categoria reciclagem identificaram-se valores medianos e sugerem um 

comportamento que pode ser estimulado. Observou-se que a análise por meio da 

compreensão da correspondência dos valores se aproximou do esperado na literatura 

(PATO; TAMAYO, 2006). Entre as questões, há baixa participação dos usuários frente 

à entrega de pilhas e baterias usadas. Já a reciclagem de papéis, mesmo sendo um 

item de desejabilidade social, 37.5% dos participantes disseram que sempre o fazem. 

Ao aprofundar, muitos apontaram que vendem, trabalham ou possuem colegas 

catadores de materiais recicláveis. Tais respostas podem apontar para a influência da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS: 2010), uma vez que se busca o 

fortalecimento da responsabilidade compartilhada entre os geradores de resíduos 

sólidos com a disposição final. 
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Os baixos resultados referentes ao ativismo e consumo eram esperados pelos 

pesquisadores, no entanto, a questão sete, que abordou o tema de falar sobre o meio 

ambiente com terceiros teve média expressiva (M=3,850; DP 1,913), o que colabora 

com a possibilidade, já mencionada neste artigo, de intensificar o trabalho de 

educação ambiental, visto que as correlações entre a satisfação de vida e o ativismo 

demonstraram-se constantes, porém não estatisticamente significativas. A 

sensibilização ambiental pode favorecer com que os usuários das hortas atuem como 

agentes e educadores ambientais em suas comunidades. Esses valores também 

correspondem, segundos os participantes, às atividades realizadas pela campanha 

da fraternidade de 2017, com o tema “Biomas brasileiros e defesa da vida: cultivar e 

guardar a criação”. Pesquisadores em Psicologia Ambiental apresentam que tais 

campanhas possuem impactos no cotidiano das pessoas, particularmente quando 

acontecem de forma horizontal e por meio de representantes da comunidade, como é 

o caso de figuras religiosas (FABRIS et al., 2010; SCHWAB et al., 2014). Nessas 

campanhas é importante considerar os aspectos socioambientais de forma crítica e 

estimular vivências de cidadania e participação comunitária.  

Sobre o consumo verde, 40% dos participantes disseram nunca ou quase 

nunca se preocuparem com a verificação do produto transgênico. Em contrapartida, 

60% deles afirmaram sempre ou quase sempre evitar o consumo de alimentos 

transgênicos ou com conservantes. Esse contraste pode ter ocorrido em virtude da 

não divulgação acessível sobre a procedência à população, somada ao fato de que 

todos participantes cultivam e consomem produtos orgânicos de sua própria 

plantação. As hortas podem ser identificadas como um affordance, ou seja, cenários 

de estímulos para a manifestação dessas práticas, em consequência de reanimarem 

o cuidado ambiental, conduta destacada na literatura como uma variável que 

transcende a experiência local, atrelada ao altruísmo e ao comportamento pró-

ambiental (GÜNTHER, 2011; BOFF, 2014; ALAIMO et al., 2016). 

Na teoria do comportamento planejado, aporte utilizado pela Psicologia 

Ambiental em diversas investigações, algumas variáveis encontradas nesta pesquisa 

fortalecem a possibilidade do comportamento pró-ambiental ocorrer, entre elas 

destaca-se o bem-estar, os afetos positivos, a interação social e comportamento pró-

social e o sentimento de pertença (NIGBUR et al., 2010; ÁGUILAR-LUZON et al., 

2012; CHAN; BISHOP, 2013). Cabe então motivar e estimular tais condutas em uma 
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proposta educacional transformadora, que a partir das próprias vivências e da 

comunidade local se estabeleçam reflexões críticas entre o sentir e o fazer populares. 

Trata-se de uma consciência ecológica emergente e uma possível 

ressignificação do consumir, principalmente no que se refere ao posicionar-se 

criticamente sobre as próprias atitudes e questionar-se sobre os caminhos e escolhas 

a serem realizadas. Disparidades podem ser compreendidas a partir das transições 

presentes na mudança de perspectiva e se fazem presentes até mesmo na 

constituição de políticas e na educação ambiental. 

Como salienta Guimarães (2016), a armadilha paradigmática aponta para a 

necessidade de se fazer o novo, com os olhos e pés voltados para trás, nos mesmos 

modelos e projetos que não foram contributivos para o meio ambiente e para a 

humanidade. O consumo será um tema recorrente e natural, todavia o consumismo é 

uma construção humana e privilegia a manutenção de determinados poderes. A 

sustentação de um modelo ecocêntrico pode contribuir para o empoderamento social 

em virtude de novos valores. A politização do poder de compra, somada à produção 

é correlata à autenticidade, à imersão social e à autorrealização. Esses fatores estão 

presentes na agroecologia urbana e, proporcionam experiências de identidade de 

lugar e apropriação que podem ser compreendidos e explorados pela Psicologia 

Ambiental, temas que assegurem a necessidade de mais explorações, principalmente 

na conectividade e na integração de diferentes políticas, englobando aspectos sociais, 

de saúde e do meio ambiente (BASSANI, 2006; BAUMAN, 2008; EFING; SOARES, 

2016). 

Para a população brasileira, os resultados sobre a economia de água e energia, 

assim como a limpeza urbana, descritos anteriormente, são esperados, uma vez que 

abrangem aspectos socioeconômicos comuns e são fatores de simples realização se 

comparados à reciclagem e ao ativismo e consumo, os quais representam temas 

complexos que exigem motivações, informações e estruturas particulares (PATO, 

2005; CAMPOS; POL, 2010). Porém, constata-se que as pesquisas sobre o 

comportamento pró-ambiental para as comunidades investigadas ainda são 

escassas, o que dificulta a comparação com outros grupos. 

Inicialmente, as hortas podem representar benefícios individuais (consumo 

familiar e comércio) e coletivos (compartilhamento e relações de vizinhança), todavia, 
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a partir de uma visão sistêmica e integrada dos fenômenos psicológicos subjacentes 

é possível apontar para a potencialidade do comportamento pró-ambiental, assim 

como atitudes pró-sociais. Em síntese, os resultados desta pesquisa aproximaram-se 

da hipótese de que as hortas comunitárias suportam dimensões específicas para 

estimular a (re)formulação de ambientes urbanos em prol da dimensão positiva pelo 

viés da psicologia ambiental, ou seja, a visão ecológica que busca garantir a satisfação 

de vida, afetos e comportamentos de preservação ambiental, para um futuro espera-

se que tais achados evidenciem e auxiliam na transformação social nesses contextos, 

para que se aproximem, cada vez mais, do modelo dos ambientes positivos de Corral-

Verdugo (et al., 2014). 

 

5. CONCLUSÃO 

Este estudo buscou analisar os afetos, o contentamento de vida e os 

comportamentos pró-ambientais presentes em usuários de hortas comunitárias. A 

presença de afetos positivos e de valores que remetem à satisfação de vida foram 

acima da média, já os afetos negativos estavam abaixo da média. Quanto ao 

comportamento pró-ambiental identificaram-se resultados positivos sobre a economia 

de água ou energia, valores medianos quanto à reciclagem e baixos sobre o ativismo 

e o consumo.  

Entre as limitações e pontos fortes deste estudo, a possibilidade de investigar 

a compreensão das variáveis por meio de escalas padronizadas e com escores 

validados no território nacional foram positivas, todavia a amostra pequena inviabilizou 

as análises correlacionais e mesmo que os valores demonstrassem aspectos 

positivos, não puderam ser estatisticamente comprovados. Ainda sobre a aplicação 

das escalas, percebeu-se que a grande quantidade de perguntas impactou na 

aceitação de participar da pesquisa.  

Contudo a imersão do pesquisador in locu, além de contribuir para a 

compreensão das dinâmicas ambientais, possibilitou um ambiente favorável de 

compartilhamento, sendo que no decorrer das atividades rotineiras das pessoas, 

estabeleceu-se um espaço próspero para a pesquisa. As respostas referentes ao 

comportamento pró-ambiental motivaram indagações sobre possíveis estratégias de 
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educação ambiental nessas comunidades, por meio da valoração da cultura local, das 

interações sociais e demais variáveis já avaliadas nesta pesquisa. 

Conclui-se que ações educacionais, assim como estratégias interdisciplinares, 

como rodas de conversa ou grupos cooperativos, por exemplo, devem ser estimuladas 

para potencializar as experiências das hortas comunitárias, como tecnologias sociais 

sustentáveis, limpas e com possibilidades de estimular condutas emancipatórias entre 

seus usuários. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo buscou-se compreender a afetividade pessoa-ambiente e o comportamento 

pró-ambiental dos usuários das hortas comunitárias. Inicialmente, o uso da abordagem 

multimétodos possibilitou a aproximação da realidade e da manifestação dos fenômenos em 

estudo por meio dos mapas afetivos e estes, quando atrelados à compreensão dos resultados dos 

instrumentos quantitativos, permitem a compreensão dinâmica e holística dos ambientes das 

hortas comunitárias. Os participantes deste estudo foram, em sua maioria, pessoas de idade 

avançada e de meia idade, motivando interrogações sobre as transições pessoas-nos-ambientes 

diante o ciclo de vida e propiciou pensar as questões ecossociais por um prisma singular. Foi 

possível constatar que os participantes possuem bons níveis de satisfação de vida e afetos 

positivos, congruentemente recorrem às hortas como ambientes de escape e experimentam a 

sensação de restauração psicológica, principalmente no contato com a natureza. Também 

destacaram-se os temas de agradabilidade, satisfação, interação socioambiental e 

produtividade.  

Quanto ao comportamento pró-ambiental, constatou-se respostas favoráveis ao 

comportamento de limpeza urbana e economia de água e energia. Também foi possível analisar 

um nível mediano de respostas sobre a reciclagem e valores baixos de ativismo e consumo. 

Conclui-se que ações educacionais, assim como estratégias interdisciplinares devem ser 

estimuladas para potencializar as experiências das hortas comunitárias, como tecnologias 

sociais sustentáveis, limpas e com possibilidades de incentivar condutas emancipatórias entre 

seus usuários. Em síntese, os resultados desta pesquisa aproximaram-se da hipótese de que as 

hortas comunitárias suportam variáveis específicas, como a coesão social, a conexão com a 

natureza, o contentamento e afetividade, para estimular a (re)formulação de ambientes urbanos 

em prol da visão ecológica pelo viés da psicologia ambiental, ou seja, garantir a satisfação de 

vida, afetividade e comportamentos de preservação ambiental. Para o futuro, espera-se que tais 

achados evidenciem e auxiliam na transformação social nesses contextos, por meio de 

estratégias interdisciplinares que possibilitem incrementar as atividades das hortas comunitárias 

como tecnologias sociais sustentáveis e limpas. 
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Anexo I 

Figura 1. Mapa afetivo e inquérito da entrevistada Araci, 66 anos. 
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Anexo II 

Figura 2. Mapa afetivo e inquérito do entrevistado Avaré (73 anos)  
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Anexo III 

Figura 3. Mapa afetivo e inquérito do entrevistado Mair, 63 anos.
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Anexo IV 

Formulário Socioeconômico 

Pesquisa  Hortas Comunitárias e relação pessoaambiente 

 

Entrevista n.º: ________      Horta comunitária: ________ 

Data de realização da entrevista: 

 

Nome do entrevistado:       

Quantas pessoas moram em sua casa:     

Já morou ou teve relação com o campo: 

Habitação (urbana ou rural): 

Quando iniciou suas atividades na horta: 

 

Duração da entrevista: 

 

1. Idade 

18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 a 39 anos 40 a 44 anos 45 a 49 anos 

50 a 54 anos 55 a 59 anos 60 a 64 anos 

 

2. Escolaridade 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental I 

Ensino Fundamental II 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

PósGraduação 
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3. Ocupação 

___________________________________ 

 

 

4. Renda familiar 

Até 1 salário mínimo 

1 Salário mínimo 

Entre 1 e 2 saláriosmínimos 

Entre 2 a 3 saláriosmínimos 

Entre 3 a 4 saláriosmínimos 

Mais que 4 saláriosmínimos 
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Anexo V 

Inquérito do mapa cognitivo a ser aplicado nos moradores próximos às hortas 

comunitárias. 

 

INQUÉRITO – MAPA COGNITIVO 

Identificação: Idade: 

Profissão: Sexo: 

Diretrizes de aplicação: Por favor, faça um mapa do bairro em que você habita, não se preocupe 

com a expressão artística ou o tempo para a execução do desenho. Busque se expressar da melhor 

maneira possível. 

Identificação Estrutura Significado Qualidade Afetos Metáfora Sentido 

Nº: 

Sexo, idade, 

escolaridade, 

tempo de 

residência: 

Mapa 

Cognitivo 

de Lynch 

ou 

Metafórico 

Explicação 

do 

respondente 

sobre o 

desenho. 

Atributos 

do desenho 

apontados 

pelo 

respondente 

Expressão 

afetiva do 

respondente 

ao desenho 

Comparação 

da horta 

com algo 

pelo 

respondente 

Sentido da 

metáfora 

atribuído pelo 

pesquisador 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Bomfim (2010) 
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Anexo VI 

Escala de Comportamento Ecológico (ECE) 
 

Questões 1 2 3 4 5 6 

1. Jogo todo tipo de lixo em qualquer 

lixeira. 

1 2 3 4 5 6 

2. Providenciei uma lixeira específica 

para cada tipo de lixo em minha casa. 
1 2 3 4 5 6 

3. Deixo a torneira aberta durante todo 

o tempo do banho. 
1 2 3 4 5 6 

4. Evito jogar papel no chão. 1 2 3 4 5 6 

5. Dou todo dinheiro que posso para 

ONG ambientalista. 
1 2 3 4 5 6 

6. Quando estou em casa, deixo as luzes 

acessas em ambientes que não estão 

sendo usados. 

1 2 3 4 5 6 

7. Falo sobre a importância do meio 

ambiente com as pessoas.  
1 2 3 4 5 6 

8. Quando tenho vontade de comer 

alguma coisa e não sei o que é, abro a 

geladeira e fico olhando o que tem 

dentro. 

1 2 3 4 5 6 

9. Evito desperdício dos recursos 

naturais.  
1 2 3 4 5 6 

10. Ajudo a manter as ruas limpas. 1 2 3 4 5 6 

11. Evito comprar produtos que são 

feitos de plástico. 
1 2 3 4 5 6 

12. Enquanto escovo os dentes deixo a 

torneira aberta. 
1 2 3 4 5 6 

13. Separo o lixo conforme o tipo. 1 2 3 4 5 6 

14. Guardo o papel que não quero mais 

na bolsa, quando não encontro uma 

lixeira por perto. 

1 2 3 4 5 6 

15. Evito comer alimentos que 

contenham produtos químicos 

(conservantes ou agrotóxicos). 

1 2 3 4 5 6 

16. Entrego papéis para reciclagem. 1 2 3 4 5 6 

17. Faço trabalho voluntário para um 

grupo ambiental.  
1 2 3 4 5 6 

18. Quando estou tomando banho, fecho 

a torneira para me ensaboar. 
1 2 3 4 5 6 

19. Economizo água quando possível. 1 2 3 4 5 6 

20. Quando vejo alguém jogando papel 

na rua, pego e jogo na lixeira  
1 2 3 4 5 6 

21. Colaboro com a preservação da 

cidade onde vivo. 
1 2 3 4 5 6 
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22. Quando não encontro lixeiras por 

perto, jogo latas vazias no chão. 
1 2 3 4 5 6 

23. Evito usar produtos fabricados por 

uma empresa quando sei que essa 

empresa está poluindo o meio ambiente. 

1 2 3 4 5 6 

24. Participo de manifestações públicas 

para defender o meio ambiente. 
1 2 3 4 5 6 

25. Apago a luz quando saiu de 

ambientes vazios. 
1 2 3 4 5 6 

26. Evito desperdício de energia. 1 2 3 4 5 6 

27. Evito comer alimentos transgênicos. 1 2 3 4 5 6 

28. Quando abro a geladeira já sei o que 

vou pegar, evitando ficar com a porta 

aberta muito tempo para não gastar 

energia. 

1 2 3 4 5 6 

29. Mobilizo as pessoas nos cuidados 

necessários para a conservação dos 

espaços públicos. 

1 2 3 4 5 6 

30. Compro comida sem me preocupar 

se têm conservantes ou agrotóxicos. 
1 2 3 4 5 6 

31. Deixo a televisão ligada mesmo sem 

ninguém assistindo. 
1 2 3 4 5 6 

32. Entrego as pilhas usadas nos postos 

de coleta. 
1 2 3 4 5 6 

33. Participo de atividades que cuidam 

do meio ambiente. 
1 2 3 4 5 6 

34. Evito ligar vários aparelhos elétricos 

ao mesmo tempo nos horários de maior 

consumo de energia. 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo VII 

Escala de Satisfação de Vida (ESV) 
 

Instruções:  

Abaixo você encontrará cinco afirmativas. Assinale na escala abaixo de cada afirmativa o 

quanto ela descreve a sua situação pessoal. Não há respostas certas ou erradas, mas é importante 

você marcar com sinceridade como você se sente com relação a cada uma dessas afirmativas. 

 

1. A minha vida está próxima do meu ideal. 

 

Discordo plenamente   1    2    3    4    5    6    7   Concordo plenamente 

 

2. Minhas condições de vida são excelentes. 

 

Discordo plenamente   1    2    3    4    5    6    7   Concordo plenamente 

 

3. Eu estou satisfeito com a minha vida. 

 

Discordo plenamente   1    2    3    4    5    6    7   Concordo plenamente 

 

4. Até agora eu tenho conseguido as coisas importantes que eu quero na vida. 

 

Discordo plenamente   1    2    3    4    5    6    7   Concordo plenamente 

 

5. Se eu pudesse viver a minha vida de novo eu não mudaria quase nada. 

 

Discordo plenamente   1    2    3    4    5    6    7   Concordo plenamente 
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Anexo VIII 

Escala de Afetos Positivos e Afetos Negativos (ANPAS) 

 

Instruções:  

Esta escala consiste em um número de palavras que descrevem diferentes sentimentos e 

emoções. Leia cada item e depois marque a resposta adequada no espaço ao lado da palavra. 

Indique até que ponto você tem se sentido desta forma ultimamente. 

 

1        2   3       4   5 

nem um pouco um pouco  moderadamente  bastante   extremamente 

 

1. Aflito___________________________________________________________ 

2. Amável_________________________________________________________ 

3. Amedrontado____________________________________________________ 

4. Angustiado______________________________________________________ 

5. Animado________________________________________________________ 

6. Apaixonado______________________________________________________ 

7. Determinado_____________________________________________________ 

8. Dinâmico_______________________________________________________ 

9. Entusiasmado____________________________________________________ 

10. Forte___________________________________________________________ 

11. Humilhado______________________________________________________ 

12. Incomodado_____________________________________________________ 

13. Inquieto_________________________________________________________ 

14. Inspirado________________________________________________________ 

15. Irritado_________________________________________________________ 

16. Nervoso_________________________________________________________ 

17. Orgulhoso_______________________________________________________ 

18. Perturbado_______________________________________________________ 

19. Rancoroso_______________________________________________________ 

20. Vigoroso________________________________________________________ 


