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RESUMO 
Goiânia conta com 22 parques urbanos, os quais contribuíram para que a cidade recebesse o 
título de capital brasileira com melhor qualidade de vida. Com base na ideia de qualidade de 
vida, os parques são colocados em evidência nos discursos oficiais e nas imagens do 
marketing. A partir da pesquisa de campo, busca-se compreender se os significados e valores 
atribuídos às áreas verdes de Goiânia por seus visitantes, são influência do que é transmitido 
pela mídia. Faz-se necessário conhecer a relação da imagem produzida por esses 
freqüentadores com o que é divulgado. Pretende-se ainda, investigar de qual maneira os 
visitantes vêem o discurso da defesa do meio ambiente divulgado pelo poder público 
municipal através da mídia local. 
Palavras Chaves: Parques Urbanos. Meio Ambiente. Mídia. 
 
 
ABSTRACT  
Goiânia has 22 urban parks, which helped the city received the title of the Brazilian capital 
with the best quality of life. Based on the idea of quality of life, the parks are highlighted in 
official speeches and images of marketing. From the field research, we seek to understand the 
meanings and values assigned to the green areas of Goiânia by its visitors, are the influence of 
which is transmitted by the media. It is necessary to know the relationship of the image 
produced by those who attend to what is disclosed. It’s intended also to investigate in what 
way visitors see the discourse of environmental protection issued by the municipal 
government through the local media. 
Key Words: Urban Parks. Enviromental. Media. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As discussões acerca do conceito de paisagem remontam o século XIX e é abordada 

por várias áreas do conhecimento, incluindo a geografia, que adquiriu nesta mesma época o 

status de ciência. Mas, esses estudos não partiram da ciência geográfica uma vez que, eles 

antecederam a organização da geografia como ciência. Segundo Myanaki (2003, p. 13), “os 

termos paysage, paesaggio, paisaje e paisagem são contemporâneos ao momento em que a 

paisagem começa a ser explorada por artistas”, estando, portanto, mais próximo das artes 

plásticas do que da geografia, pois inexistindo formas para registrar a imagem das paisagens 

do lugar explorado, os artistas os registravam através da pintura. 

As teorias sobre paisagem adotadas pela ciência acadêmica do século XIX a 

conceituam como espaço que se observa de um golpe de vista e foi adaptado pelos geógrafos 

como sendo uma área fisicamente e culturalmente reconhecível. (MYANAKI, 2003, p. 16) 

Ainda nessa perspectiva, com os estudos acerca do espaço, pode-se entender a paisagem como 

a sua forma visível e fisionômica. A forma que pretende expressar a “concretude” do espaço.  

Ademais, a definição da paisagem depende da maneira em que ela é analisada e de 

como é ocupada e utilizada, existe assim uma relação de complementaridade entre a paisagem 

e o homem, uma vez que será ele quem dará sentido social e cultural a ela. Para Rodrigues 

(1999, p. 45) 

 
Todas as definições de paisagem partem do ponto de vista de quem a 
contempla e a analisa, como se a paisagem não existisse sem alguém que a 
observasse. Desde que o observador é um sujeito, o conceito de paisagem é 
impregnado de conotações culturais e ideológicas. 

 
Cada individuo percebe a paisagem ocupada de uma maneira, pois “junto a 

percepção, deve-se colocar a interpretação da informação recebida” (BOULLÓN, 2002). 

Desta forma, cada observador vê a paisagem de uma forma diferente, conforme o seu próprio 

interesse, de maneira que cada um constrói a própria imagem do que observa. 

No caso dos parques urbanos, no sentido de paisagem de espaços públicos, são 

produzidos para gerar conforto e bem estar social. Eles surgem nas cidades com o intuito de 

agregar características de paisagem rural e urbana uma vez que, os elementos predominantes 

no campo representam paz, tranqüilidade e uma volta às origens de integração com a 

natureza.  

Os espaços públicos enquanto paisagens construídas datam de tempos remotos. 

Surgiram ainda na Grécia antiga como um meio de participação social representado pela 

democracia. Eram espaços que para os gregos significavam a prática da liberdade e cidadania. 
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Esses lugares tinham o reconhecimento da liberdade e da igualdade, condições que permitiam 

intervir na vida política da polis (ALBUQUERQUE, 2006, p. 26). 

A partir do século XIX, nasce em países europeus a necessidade de implantação de 

espaços livres públicos para a população que sentiam com o crescimento urbano desordenado, 

e aos que trabalhavam nas indústrias européias e detinham de pouco tempo e recursos para 

práticas de atividades ligadas ao bem estar. Albuquerque (2006, p. 47) ressalta que 

 
[...] foi a partir das conseqüências da revolução industrial que surgiu na 
Europa, a necessidade de construções de espaços livres públicos, com a 
finalidade de amenizar o ambiente, o qual estava bastante degradado e 
conturbado, e de proporcionar lazer à população. 

 
Portanto a criação dos parques urbanos teve importância por cumprir um papel 

meramente social, já que exerceria a função de proporcionar lazer e descanso para a 

população que tinham poucas oportunidades para desfrutar de atividades ligadas ao bem estar. 

“A vida cotidiana possuiria assim, um local onde se poderia fugir da rotina estressante das 

grandes cidades” FEIBER (2004, p. 94). As atividades intensas e aceleradas das cidades 

geram elevados índices de estresse e irritabilidade. Por isso, as áreas verdes são associadas a 

“tranqüilidade e segurança da vida no campo” (ANDRADE, 2001, p. 27). 

É válido ressaltar o valor estético destas paisagens, e a importância de implantá-las 

para a conservação das áreas verdes. Essas áreas são aclamadas por estudiosos preocupados 

com o desequilíbrio ambiental e com as modificações climáticas causadas pela destruição dos 

recursos naturais.  Os parques urbanos estão além de apenas proporcionar bem estar social, 

pois existe a real necessidade desses espaços para a qualidade de vida da população residente. 

Eles são produzidos de forma a atenderem as cidades que precisam destas áreas para a 

amenização dos impactos decorrentes do acelerado crescimento urbano.  

 
Com o crescimento das cidades e a diminuição das áreas verdes houve o 
aparecimento de inúmeros problemas decorrentes da ausência dessas áreas e, 
consequentemente, regiões que contavam com maior cobertura vegetal 
começaram a ser associados à maior qualidade de vida (ANDRADE, 2006, 
p. 26). 

 
Assim sendo, os parques urbanos são paisagens construídas dentro do espaço urbano 

com características e propósitos diferentes para cada região, tendo em vista aspectos culturais, 

sociais e econômicos, visando tanto o conforto da comunidade residente como a produção de 

uma imagem positiva do referido local. 
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2. ÁREAS VERDES E CONSCIÊNCIA CRÍTICA DOS VISITANTES 

 

Os parques definidos por Serpa (2007) como lugares naturais modificados pela ação 

do homem para fins estéticos, têm um valor maior. Neles acontece o convívio social marcados 

por encontros, descanso, lazer, meditação, prática de exercícios físicos e outras atividades 

capazes de proporcionar prazer e satisfação pessoal. As mudanças comportamentais iniciadas 

nos últimos trinta anos, ocasionada pelo aumento no ritmo de trabalho e crescimento 

vertiginoso das principais capitais “revigoraram o uso dos parques ao aglutinar novos 

significados ao lazer e à recreação ao ar livre” (BARCELLOS, 2000). 

No entanto, muitas vezes estes espaços são construídos de acordo com políticas 

públicas preocupadas com a recuperação ambiental de suas cidades, e não apenas com o bem 

estar social. Para Serpa (2007, p. 62), “como a natureza na cidade, o parque público no 

contexto urbano é uma não-escolha, imposta de cima para baixo, para o bem de todos os 

habitantes”. Além das virtudes que há em se ter os parques urbanos, há interesses de ordem 

política e econômica em suas construções, como a valorização do solo urbano e a 

representatividade política de quem os constroem. 

Existe, neste contexto, uma forte relação dos parques urbanos com a estética e 

qualidade ambiental da cidade. São características que denotam interesse econômico em suas 

construções, como a especulação imobiliária e o comércio em torno destas áreas. Barcellos 

(2000) destaca que, 

 
[...] o parque ecológico que era pensado como reserva verde que devia ser 
deixada ao sabor dos processos naturais, na década de 90 tende a passar por 
uma espécie de reengenharia que faz com que, em alguns casos, ele adote 
elementos que seriam próprios da cultura de consumo, em aparente 
contradição com o ideário ambientalista que o disseminou. 
 

Assim sendo, os parques ao serem implantados possuem sentido de ideário 

ambientalista, social e cultural. Entretanto alguns elementos presentes nos parques adotam 

valor econômico e a inserção de empreendimentos com objetivos ligados ao consumo, como 

condomínios verticais ou horizontais, bares, restaurantes, shoppings e lojas. Nesse contexto, a 

implementação dos parques não está direcionado apenas ao bem estar social e ambiental, mas 

também a elementos estéticos ligados ao interesse econômico.  

Os parques implantados em Goiânia são divulgados pela mídia como elementos 

essenciais ao bem estar social, a qualidade de vida, ao incentivo a práticas de exercícios 

físicos e a educação em relação ao meio ambiente. Os indivíduos que freqüentam esses locais 
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compram a imagem de qualidade de vida e passam a viver com o ideal da capital do verde e 

sustentavelmente equilibrada. 

Entretanto alguns parques são implantados em áreas periféricas para garantir apenas 

o bem estar social da comunidade local, já que esses espaços não sofrem com a 

supervalorização imobiliária ou com grande aglomeração de pessoas, mas também não 

recebem o mesmo tratamento em infraestrutura. Enquanto os parques urbanos de bairros 

nobres recebem investimentos do poder público e são valorizados pelas propagandas na mídia 

local, os parques da periferia ficam abandonados e esquecidos. Estes contam apenas com 

equipamentos básicos, que geralmente não atendem a necessidade do público que os visitam, 

obrigando-os a deslocarem-se para os parques mais bem equipados. 

Um fato importante na criação destas áreas em Goiânia foi a preocupação com 

questões ambientais, que parecem recentes dentro do contexto nacional, mas que apresentou-

se como ponto marcante para a concepção da nova capital. E estas idéias de conservação 

ainda persistem no discurso político. 

No Plano Diretor de Goiânia de 2007, as preocupações ambientais estão presentes 

nas discussões relacionados ao planejamento e gestão da capital. Nesse Plano, uma das 

estratégias que contempla a questão ambiental da cidade é caracterizar o Patrimônio 

Ambiental como elemento de justificativa da valorização da paisagem e da estruturação dos 

espaços públicos. Isto, segundo o Plano Diretor de Goiânia (2007, p. 8 ), tem como objetivo a 

formação da consciência crítica frente às questões sócio-ambientais. 

Por essa via, a necessidade de um ambiente mais rico em diversidade natural, passou 

a ser uma realidade. A degradação do ambiente natural põe em risco fatores importantes na 

vida e saúde da população. Entretanto, a preocupação ambiental não deve ser restrita a 

profissionais ligados a esta área, a administração pública ou a ambientalistas preocupados 

com a preservação dos recursos naturais, pois esta questão  

 
[...] deixou de ser um assunto de ambientalistas românticos e passou a ser 
uma preocupação de toda sociedade, diante da contínua degradação do meio 
ambiente pela urbanização descontrolada, pelo desmatamento, pela poluição 
do solo e da água, que contribuem para a destruição do ecossistema ( 
BORBA, 2008, p. 33). 
 

O disposto no artigo 225 da constituição de 1988 declara que “todos tem direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo”.  
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Mais recentemente, a questão do meio ambiente também foi incluída como um tema 

transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Além, do uso desse tema pelas 

escolas, houve a iniciativa do poder público por meio da mídia em incorporar valores, atitudes 

e hábitos em relação ao meio ambiente. Segundo Mayer (1998) apud Tomazello e Ferreira 

(2001), 

nos anos 50-60 o meio ambiente era utilizado com expediente 
pedagógico que possibilitava o envolvimento ativo dos alunos. Já nos 
anos 70, com o reconhecimento da importância da ecologia, a 
educação ambiental passou a ser ensinada junto com outras ciências 
naturais. Mais tarde, no final dos anos 70, com o descobrimento dos 
riscos ambientais, com os desastres ecológicos, noções sobre a 
importância dos recursos naturais e os prejuízos causados pela 
poluição foram introduzidas nos livros didáticos. 
 

 Com o envolvimento de algumas empresas no discurso ligado a proteção ambiental, 

a mídia ganhou força e o que era divulgado sobre o tema teve repercussão também entre os 

leigos. A importância em se manter áreas verdes protegidas, para garantir o equilíbrio 

ambiental e saúde psíquica de seus visitantes, passou a denotar sinônimo de qualidade de 

vida. 

Todavia, o uso destas áreas não se dá apenas a critérios como esses, mas a uma 

influência exercida pelo que é divulgado. O que a mídia impõe sobre o que é saudável e 

importante é bastante aceito pelos indivíduos que a tem como meio de informação. 

Em Goiânia as imagens divulgadas mostram-se positiva e até valorativa, mas não se 

conhece as atitudes da comunidade local em relação a esses espaços. Embora Goiânia seja 

conhecida nacionalmente por sua ampla extensão de áreas verdes e pela qualidade ambiental, 

não se sabe a ordem dos impactos para a população, bem como se esse reconhecimento 

acarreta modificação no uso feito pelos freqüentadores. 

A divulgação das áreas verdes da capital têm se tornado um recurso midiático para 

promover as políticas públicas ligadas ao meio ambiente. Visam ainda, investimentos nos 

setores turístico e imobiliário. Mas como os freqüentadores dessas áreas, enxergam o uso 

desses espaços? De que forma eles utilizam essas áreas? Qual a relação estabelecida entre os 

indivíduos e os parques? Eles contribuem para a conservação desses locais ou  apenas vivem 

uma relação fugaz, mediada somente pelo consumo dos equipamentos de lazer e pelas 

imagens produzidas pelo marketing?  
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3. PARQUES URBANOS E QUALIDADE DE VIDA: USO E SIGNIFICADOS 
ATRIBUÍDOS ÀS ÁREAS VERDES DE GOIÂNIA 
 

O alto investimento em marketing que divulguem as áreas verdes e a qualidade 

ambiental em Goiânia é constante na administração pública atual. A mídia usa a imagem dos 

parques para divulgar a cidade como a primeira em qualidade de vida. Isso provavelmente 

incentiva os indivíduos a frequentar esses espaços.  

Constantemente, as áreas verdes são utilizadas em cartões postais de Goiânia, e os 

parques são divulgados como lugares que representam a cidade, tornando-os símbolos e 

identificando-os como a principal característica da capital. É comum revistas e jornais 

enfatizarem a qualidade ambiental em Goiânia em virtude da arborização. Isso reflete de 

alguma maneira na procura da população pelos parques como principal fonte de lazer e 

descanso.  

Para compreender de qual maneira os visitantes dos parques urbanos vêem a 

implantação dessas áreas, a relação que eles mantêm com elas e o significado que apresentam 

para os frequentadores, aplicamos cerca de 290 questionários em quatro parques da capital. 

Escolhemos parques que se localizam em regiões diferentes.  

O Bosque dos Buritis localiza-se no centro da capital e de fácil acesso a toda a 

população goianiense. O Parque Vaca Brava foi escolhido para pesquisa, pois fica próximo a 

um dos principais shoppings da cidade, é bastante visitado por todas as classes sociais e é 

considerado um dos cartões postais da cidade. Já o Parque Flamboyant, fica localizado em 

uma área nobre da capital, próximo a vários empreendimentos imobiliários. Buscamos 

descobrir se os moradores de regiões mais distantes buscam esta área por atribuir importância 

do contato com a natureza ou pelo que é divulgado pela mídia local. O Parque Fonte Nova 

está situado na periferia de Goiânia. Procuramos investigar se os frequentadores desse espaço 

têm a mesma relação com esta área e qual o entendimento que eles têm sobre a importância da 

manutenção de áreas verdes em centros urbanos. 

O questionário foi o mesmo para os quatro parques pesquisados. Uma das questões 

buscava entender de qual forma os visitantes veem a divulgação dos parques urbanos e da 

qualidade ambiental em Goiânia. Parte dos sujeitos pesquisados acredita na influência da 

mídia na procura por estas áreas de lazer. Questionados acerca do que é divulgado sobre as 

áreas verdes em Goiânia, 65% dos entrevistados afirmaram que as informações são 

verdadeiras, e que os parques são realmente como mostram os cartões postais, a televisão, 

revistas e jornais. Entretanto, 31% acreditam que esses espaços não são da forma que 
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divulgam. Eles apresentam defeitos e que a mídia exagera na divulgação. Dos visitantes, 4% 

afirmam desconhecer o que está sendo informado pela mídia.  

Segundo um dos entrevistados “Goiânia é a segunda cidade mais arborizada do 

mundo”. Esta informação foi adquirida através de leituras de jornais e revistas, o que 

comprova a influência da mídia na opinião de alguns indivíduos abordados. 

Além do esforço da mídia em divulgar Goiânia como a capital do verde, a 

administração pública tem investido maciçamente na manutenção e conservação de alguns 

parques, principalmente aqueles localizados em regiões nobres. E também, na implantação de 

parques em áreas periféricas, que infelizmente não recebem a mesma atenção. O cuidado com 

estas áreas é percebido pela população que se mostra satisfeita com os resultados. Ao serem 

questionados sobre a atenção da prefeitura da cidade com os parques urbanos, 64% dos 

entrevistaram responderam que é satisfatório (Figura 1). 

 

      
 
                  Figura 1. Cuidado da administração pública de Goiânia com os parques. 
                  Fonte: Pesquisa de Campo 2010 (MOREIRA, Jorgeanny). 

 
Apesar do número expressivo de visitantes que mostram-se satisfeitos com a 

manutenção das áreas verdes na capital, 72% desses entrevistados afirmam que os parques da 

periferia não são iguais aos dos bairros nobres. A diferença está na manutenção, iluminação, 

segurança, na infraestrutura e nos visitantes. Acreditam que os parques da periferia são mal 

frequentados (Figura 2).  
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                 Figura 2. Principais diferenças entre os parques da periferia e dos bairros nobres. 
                 Fonte: Pesquisa de Campo 2010 (MOREIRA, Jorgeanny). 

 

 Segundo um dos visitantes do parque Flamboyant, este descaso com os parques da 

periferia acontece porque são “pouco visitados pela população que estão em busca dos 

parques mais conhecidos, e o Parque Flamboyant é bem cuidado porque estão construindo os 

prédios”. Nota-se a preocupação pela manutenção dos parques das áreas nobres, em virtude 

do investimento imobiliário aplicado em seu entorno.  

Há um conjunto de medidas, não apenas da administração pública municipal, mas 

também das próprias construtoras, para manter o funcionamento do parque. A prefeitura 

fornece serviços básicos como segurança e manutenção dos parques, enquanto que as 

empresas que investem no entorno, contribuem na forma do regime de compensação 

ambiental. 

A pesquisa analisou ainda, a imagem que os visitantes fazem dos parques, e procurou 

relacioná-la à qualidade de vida que é divulgada sobre Goiânia. No primeiro momento os 

entrevistados foram questionados sobre o que é qualidade de vida, e para 21% é ter boa saúde. 

Já 19% disseram que qualidade de vida é ter acesso a lazer. Outros 14% acreditam que é viver 

bem, ou seja, ter conforto e facilidade de acesso a boa alimentação, transporte público, 

educação, saúde, boa remuneração, boa moradia e acesso a cultura. E 9% destes sujeitos 

acreditam que ter um bom emprego é sinônimo de qualidade de vida.  8% deles responderam 

que segurança é essencial. Apenas 6% informaram que o contato com a natureza significa 

qualidade de vida. Os demais 23% apresentaram outras explicações para o questionamento 

(Figura 3). Estas respostas corroboram com a ideia de que a imagem que os visitantes fazem 

das áreas verdes nem sempre tem relação com a qualidade de vida. 
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Figura 3: O que é qualidade de vida para os frequentadores dos parques urbanos de Goiânia. 
Fonte: Pesquisa de Campo 2010 (MOREIRA, Jorgeanny). 

 
Contudo, foi possível compreender que os parques contribuem para a qualidade de 

vida da população goianiense ao proporcionar lazer. Além disso, os moradores de regiões 

carentes que não tem acesso a opções de lazer com custo elevado, também podem usufruir 

destes espaços. Indagados sobre essa questão, 96% dos entrevistados responderam que os 

parques contribuem para a qualidade de vida. Destes, 45% confirmam que isso ocorre porque 

esses espaços proporcionam lazer a todas as classes sociais. E 16% disseram que a razão é a 

prática de exercícios físicos que promove a saúde física e mental. Já 11% acreditam que os 

parques contribuem para a qualidade de vida porque promovem o convívio social e/ou 

familiar (Figura 4). Todavia, ao explicitarem a opinião sobre o que é qualidade de vida, estes 

entrevistados não mencionaram o convívio social ou familiar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Os parques urbanos contribuem para a qualidade de vida segundo os visitantes.  
        Fonte: Pesquisa de Campo 2010 (MOREIRA, Jorgeanny.) 
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Há contradições entre as repostas das duas questões levantadas, quando os sujeitos 

pesquisados mencionam as áreas verdes como um fator que implica diretamente na qualidade 

de vida da comunidade. Observa-se certa influência nas respostas desses indivíduos uma vez 

que, as opiniões sobre o que é qualidade de vida divergem sobre de qual forma os parques 

contribuem para que isso aconteça (Figura 5). 

 

 

 
 
 
 

    

Figura 5. Como os parques urbanos contribuem para a qualidade de vida segundo os visitantes. 
           Fonte: Pesquisa de Campo 2010 (MOREIRA, Jorgeanny) 
 

Desta forma, os parques exercem as funções estabelecidas pelo poder público. E isso 

se comprova a partir das informações obtidas através das repostas dos questionários. Os 

frequentadores dos parques de bairros nobres e da região periférica de Goiânia fazem o 

mesmo uso dos espaços públicos. Eles geralmente demonstram o mesmo tipo de relação com 

estas áreas. Todos convivem de forma harmônica com a imagem de uma paisagem natural que 

fazem destas áreas ou que a mídia divulga sobre elas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O marketing tem dado muita importância à quantidade de parques urbanos e áreas 

verdes no centro urbano de Goiânia, dando a cidade o slogan de capital do verde e atraindo 

novos moradores, visitantes e investidores.  

A imagem destas áreas foi traduzida pelos entrevistados como lugares que permitem 

o refúgio urbano, o lazer, o descanso, tranquilidade e paz aos moradores da capital goianiense. 

Estas imagens fazem referência ainda ao contato com a natureza e da sua importância para a 

saúde física e psíquica dos frequentadores, devido o uso que fazem para o descanso, a leitura, 

a prática de exercícios físicos, encontro com os amigos e passeio com a família. Apesar dos 

entrevistados enfatizarem os elementos benéficos à saúde humana, não citaram nada que 

justifique ou caracterize preocupação ambiental ou conservação dessas áreas. Ademais, não 

cita os parques como a principal fonte de qualidade de vida.  
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Percebe-se, através das respostas dos entrevistados, que ainda existem falhas na 

administração destes parques como falta de limpeza e pouca iluminação. Os parques da 

periferia ainda possuem mais debilidades, pois faltam brinquedos no parque infantil, o lago 

está sujo e apresenta um cheiro desagradável. Durante a visita de campo, observa-se que não 

há qualquer manifestação voluntária por parte dos freqüentadores em contribuir com a 

limpeza. Lixos e resto de alimento são jogados no chão e aos animais. Nota-se ainda, a 

atenção da administração pública municipal, como foi citado por alguns visitantes, que está 

voltada principalmente aos parques das regiões nobres da capital. Essas áreas são as que 

realmente recebem investimentos e um número expressivo de visitantes e por isso a 

preocupação com a limpeza é maior. Além disso, há nestas áreas frequentadores de todas as 

classes sociais e de várias regiões de Goiânia. 

No entanto, o Parque Flamboyant, entre os parques pesquisados, recebe mais 

investimentos, devido às construtoras que se concentram em seu entorno. Isso fica evidente 

pela paisagem nas proximidades deste espaço. Há muitos edifícios novos e que estão em 

construção. Não há em nenhum comentário dos indivíduos pesquisados preocupação 

ambiental com a construção de tantos edifícios próximos a uma área de conservação. Os 

usuários ignoram essa questão já que imaginam que os parques são construídos com o 

propósito de atender os moradores dos edifícios.  

A mídia usa estas áreas supervalorizadas como marketing da qualidade de vida. Isso 

faz com que as imagens midiáticas influenciem o olhar dos frequentadores. Segundo os 

entrevistados, o que está sendo divulgado condiz com a realidade, pois a cidade é muito 

arborizada. Para eles, isso contribui diretamente na qualidade de vida da população.  

Assim sendo, foi possível através da pesquisa de campo, descobrir que o marketing 

em torno das áreas verdes influencia na procura dos parques por parte da população. Os 

freqüentadores relacionam todas as características benéficas dos parques com o que é 

informado pela mídia. Percebe-se ainda a influência que a mídia exerce sobre esses sujeitos 

quando eles narram o valor e significado destas áreas. A população, embora tenha ciência da 

propaganda maciça, não consideram isso um fenômeno negativo. Ao contrário, muitos 

acreditam que agrega mais valor no sentido de trazer investimentos e proporcionar melhor 

qualidade de vida a comunidade local.  
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